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بررسی میزان تجمع کادمیوم و سرب درگیاه دارویی همیشه
بهار ()alis Calendula officin
سمیرا اسکندری ،1مهراب یادگاری ،*1رامین

ایرانیپور2

1گروه زراعت و گیاهان دارویی ،دانشکده کشاورزی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.
2مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری ،شهرکرد ،ایران.
تاریخ پذیرش69/6/11:

تاریخ دریافت69/4/2 :

چکیده
فلزات سنگین از جمله مهمترین آالیندههای زیست محیطی هستند که در تمام جوامع صنعتی یافت میشوند.
برای اصالح خاکهای آلوده به فلزات سنگین ،روشی به نام گیاهپاالیی وجود دارد .به منظور بررسی پتانسیل
پاالیش گیاه همیشه بهار به فلزات سنگین سرب و کادمیوم و اثر آنها بر رشد ،عملکرد و سایر صفات زراعی این
گیاه ،آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار به صورت گلدانی در مرکز تحقیقات سازمان
پارک ها و فضای سبز شهرداری شهرکرد در سال  1931انجام شد .فاکتورهای آزمایش شامل کادمیوم در چهار
سطح ( 21 ،1 ،0و  10میلیگرم در کیلوگرم خاک خشک) و سرب در چهار سطح ( 100 ،00 ،0و  210میلیگرم
در کیلوگرم خاک خشک) بود .نتایج نشان داد که سطوح مختلف سرب وکادمیوم ،تأثیر معنادار برخصوصیات
مورفوفیزیولوژیکی گیاه همیشه بهار داشت .وزن خشک بخش هوایی و ریشه و تجمع کادمیوم و سرب در گیاه
و خاک تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت .با افزایش غلظت فلزات ،مقدار وزن خشک ریشه و بخش
هوایی به طور معنادار نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت .با افزایش غلظت کادمیوم ،میزان انباشت کادمیوم در گیاه
و میزان کادمیوم قابل جذب خاک افزایش یافت و کادمیوم ضمن حرکت به بخشهای هوایی همراه با سرب
بیشتری به بخشهای هوایی منتقل شد .مشخص شد که گیاه همیشه بهار گیاهی بیشانباشتگر است که قادر به
انباشت فلزات سنگین سرب و کادمیﻢ در بخشهای مختلف گیاه به خصوص بخش هوایی است .آستانه تحمل
گیاه تا تیمار تحت آلودگی ترکیبی کادمیوم پنج (میلیگرم در کیلوگرم) و سرب ( 210میلیگرم درکیلوگرم) بود
و پس از آن در اکثر صفات مورد بررسی روند نزولی دیده شد .به نظر میرسد اثرات منفی این فلزات به
خصوص کادمیوم ،غالباً به دلیل اثر بر فتوسنتز گیاهی ،میباشد.
واژههای کلیدی :آستانه تحمل ،سرب ،کادمیوم ،گیاهپاالیی ،همیشه بهار.

نامیده می شود .پاکسازی محیط به صورت درجا ،9با

مقدمه1

کمترین دست خوردگی خاک قابل انجام است و اثرات

بهرهگیری از گیاهان برای استخراج فلزات سنگین

جانبی خاصی ندارد .در این روش از گیاهان

از خاک ،روشی نو و امیدبخش برای بهسازی
خاک های آلوده میباشد و اصطالحاً گیاه

بیشانباشتگر که قادر به تحمل غلظتهای بسیار باالی

پاالیی2

عناصر فلزی می باشند ،استفاده می شود

(Abdel-

 .)Salam et al., 2015از جمله گیاهان بیش انباشتگر،
*نویسنده مسئولmehrabyadegari@gmail.com :
3- Ex-Situ

2- Phytoremediation
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میتوان به همیشه بهار ،از تیره کاسنی ()Compositae

آن با گروههای تیول در آنزیﻢهای پروتئینساز است که

اشاره نمود که گلهای بدون کاسبرگ آن در

به صورت طبیعی همراه با عنصر روی یافت میشود

فارماکوپهها بهعنوان دارو معرفی شده اند و دارای

(.)Rodriguez et al., 2008; Shi et al., 2009

کارتنوئید ،فالونوئید ،ترپنوئید ،کومارین ،کوئینون و

فلز سرب یکی دیگر از عناصر سنگین است که باال

اسیدهای آمینه بوده ( Khalid and Teixeira da Silva,

رفتن غلظت آن ،سمیت شدیدی ایجاد میکند .با توجه

;2012; Dada et al., 2012; Yadegari, 2015
 )Anderson, 2013; Garcia-Risco et al., 2017و

به خطرات محیطی سرب و کادمیوم و احتمال جذب و
ورود این عناصر به زنجیرهی غذایی و تهدید سالمت

رنگدانههای کارتنوئید ،جزء اصلی مواد دارویی هستند

انسانها ،موضوع استفاده از گیاهان به منظور پاالیش

( .)Bunghez and Mariana Ion, 2011خاستگاه اصلی

این عناصر از محیط زیست و خروج این عناصر از

این گیاه در حوزه دریای مدیترانه ،خاورمیانه و اروپای

خاک در دهههای اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته

مرکزی میباشد .این گیاه توانایی باالیی در پاالیش
زمین از فلزات سنگین را داراست (

است (

Borghei et al.,

.)Vodyanitskii, 2016

.)2011; Chhotu et al., 2009

از اهداف این آزمایش بررسی میزان تأثیر این گیاه

آلودگی ناشی از حضور فلزات سنگین در

در پاالیش آلودگی ناشی از فلزات سنگین سرب و

خاکهای کشاورزی ،یکی از مهمترین مشکالت

کادمیوم و نیز اثرات این فلزات بر خصوصیات رشدی

اکولوژیک در سطح جهان است .مشکل اصلی مربوط

همیشه بهار بود .در این تحقیق ،میزان و نحوه پراکنش

به فلزات سنگین آن است که این آالیندههای غیرآلی بر

فلزات کادمیوم و سرب در خاک و گیاه مورد مطالعه و

خالف آالیندههای آلی تجزیهپذیر نمیباشند .این

مقدار انتقال این عناصر از خاک به گیاه تعیین شد.

واقعیت ،فلزات سنگین را به یکی از خطرناکترین
گروه آالیندههای زیستمحیطی تبدیل کرده است
(

مواد و روشها

Agrawal and Sharma, 2006; Vodyanitskii,

این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی به

 )2016فلزات سنگین ممکن است منجر به تغییراتی

صورت فاکتوریل دو عامل در  0تکرار و جهت فراگیر

در فرآیندهای فیزیولوژیکی در سطح سلولی و

بودن نتایج در شرایط مزرعه اجرا شد .تیمارهای

مولکولی شوند که در نتیجه غیرفعال کردن آنزیﻢ و یا

آزمایشی شامل فلز سنگین کادمیوم در سطوح ،1 ،0

مسدود کردن گروههای عملکردی مولکولهای مهﻢ
مسئول سوخت و ساز باشد (

;Safari Sinegani and Khalilikhah, 2011

 10 ،21میلیگرم در کیلوگرم خاک خشک و فلز

Moosavi and and

سنگین سرب در سطوح  210 ،100 ،00 ،0میلیگرم

Seghatoleslami, 2013; Yang et al., 2012; Jabeen
 .)et al., 2009در بین فلزات سنگین ،فلز کادمیوم به

در کیلوگرم خاک خشک بودند .این آزمایش به

دلیل تحرک و پویایی زیاد در خاک و جذب توسط

صورت کشت گلدانی (مجموعاً  40گلدان) ،در بهار و

گیاه ،دارای اهمیت خاصی میباشد

تابستان سال زراعی 1930در مزرعهی تحقیقاتی

( Khatamipour et

 .)al., 2011; John et al., 2009کادمیوم و روی از نظر

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شهرکرد انجام

شیمیایی بسیار مشابه هستند ،بنابراین کادمیوم میتواند

شد .موقعیت جغرافیایی منطقه 10 ،درجه و  14دقیقه

جایگزین روی در انجام وظایف متابولیسمی شود.

شرقی و  92درجه و  11دقیقه شمالی بود .بذرهای

علت اصلی سمیت کادمیوم احتماالً میل ترکیبی شدید

همیشهبهار رقﻢ قزوین از شرکت پاکان بذر اصفهان
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تهیه و مورد کشت قرار گرفتند .بعد از آزمون خاک،

داخل پاکتهای کاغذی در داخل آون و در دمدای 51

عناصر مورد نیاز پرمصرف و کﻢمصرف ،به خاک

درجهی سلسیوس به مددت  01سداعت خشدک و در

اضافه شدند .برای آمادهسازی خاک گلدانها (با

نهایت ،وزن خشک بخش هوایی و زمینی اندازه گیری

ظرفیت  10کیلوگرم) ،نمونه برداشته شده از خاک

شد.

مزرعه ،در برابر هوا خشک و به کمک چکش

اندازه گیری سدرب و کدادمیو موددود در تد

پالستیکی کوبیده و از الک 0میلیمتری عبور داده شد.

هوایی گیاه :از پودر تهیه شدده از نموندههدای گیداهی

از خاک جمع آوری شده در زیر الک برای آزمایش

خشک شده ،خاکستر تهیه و از آن بدرای انددازه گیدری

تجزیه خاک استفاده شد (.)Diaconu et al., 2012

سدرب و کدادمیوم موجدود در بخدشهدای هدوایی

مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه در جدول

نمونههای گیاهی استفاده شد (.)Davari et al., 2010

 1آورده شده است .پس از انجام تجزیهی خاک ،برای

اندازه گیری میزان کادمیو و سرب افت گیاه :میزان

آلوده کردن خاک ،مقادیر محاسبه شده نمک فلزات

کادمیوم وسرب بافدت گیداهی توسدط دسدتگاه جدذب

سنگین به صورت کلرور کادمیوم و کلرور سرب ،به

اتمی اندازهگیری شد (.)Davari et al., 2010

صورت محلول و با استفاده از اسپری بر خاک اعمال و

اندازه گیری میزان کدادمیو و سدرب خدا  :بدرای

با خاک مخلوط شد .برای برقراری تعادل ،به خاک

اندازهگیری غلظت قابل جذب فلزات سنگین در خداک

تیمار شده حداقل به مدت دو هفته استراحت داده شد

از عصارهگیر دیاتیلن تریآمین پنتدا اسدتیک اسدید بده

و در معرض تناوبهای تر و خشک شدن قرار گرفت

همراه کلرید کلسیﻢ و تری اتانول آمدین ،اسدتفاده شدد.

که تا حد ممکن واکنشهای بین فلزات سنگین و

سپس غلظت فلزات سنگین به وسیلهی دستگاه جدذب

خاک ،رخ دهد و شرایط آلودگی به شرایط طبیعی

اتمی اندازه گیری شد (.)Davari et al., 2010

اندازه گیری وزن تر و خشک انددا هدای متللد :

تجزیه و تحلیل آماری

نزدیکتر شود.
گیاهان به مدت تقریبی سه ماه در گلدان ماندندد و در

تجزیه و تحلیل دادهها با اسدتفاده از ندرمافزارهدای

اوایل گلدهی همراه با ریشده از خداک جددا شددند و

آماری  SAS ver.8و مقایسه میانگین دادههدا بده روش

پس از شستشو با آب مقطر ،هدر گیداه بده بخدشهدای

حداقل اختالف معنیدار ( )L.S.Dدر سددطح احتمددال

هوایی و زمینی تقسیﻢ شده ،وزن تر هر کدام از آنها به

پنج درصدد انجدام شدد .شدکلهدا بدا اسدتفاده از ندرم

صورت جداگانه اندازهگیری شدد .سدپس نموندههدا در

افزار  Excel 2013رسﻢ گردید.

ددول  :1مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
هدایت

کربن

الکتریکی

آلی

دسیزیمنس
بر متر
0/311

اسیدیته

سرب

کادمیوم

فسفر

پتاسیﻢ

درصد
1/00

روی

نیتروژن

منگنز

آهن

مس

میلیگرم بر کیلوگرم
0/911

1/12

0/39

215

1/1
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0/023

0/11

5/90

2/13

0/34
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سرب بر وزن خشک بخش هوایی در سدطوح یدک و

نلایج
هوایی :نتایج بدست آمده از تجزیه

پنج درصدد معندیدار بدود (جددول  .)2ایدن آزمدایش

واریانس نشان داد که اثر برهمکنش کادمیوم و سدرب

بیدانگر اثدر معندیدار سدطوح مختلدف غلظدت فلدزات

بر وزن خشک بخش هدوایی در سدطح احتمدال یدک

سنگین کادمیوم و سرب بر صفت وزن خشدک بخدش

وزن خشک ت

هوایی گیاه بود (جدول

درصد معنی دار بود ،در حالی که اثر سداده کدادمیوم و

.)2

35

ab
b

30

b

c

25
20

d

d

d

d

d

d

d

15

d

10
5

وزن خشک اندا هوایی (گر در گیاه)

a

a

a

ab

40

0

کادمیﻢ  9سرب 9

کادمیﻢ  9سرب 2

کادمیﻢ  9سرب 1

کادمیﻢ  2سرب 9

کادمیﻢ  2سرب 2

کادمیﻢ  2سرب 1

کادمیﻢ  1سرب 9

کادمیﻢ  1سرب 2

کادمیﻢ  1سرب 1

کادمیﻢ 9

کادمیﻢ 2

کادمیﻢ 1

سرب 9

سرب 2

سرب 1

شاهد

شکل  :1تأثیر سطوح تیماری کادمیوم و سرب بر میانگینهای وزن خشک بخش هوایی گیاه همیشه بهار

وزن خشک ریشه :اثر کادمیوم بر وزن خشک ریشه

به گیاهان شاهد و کمترین وزن ریشه مربوط به گیاهان

در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول .)2

تحت تیمار با بیشترین سطوح آلودگی ترکیبی کادمیوم

سرب بر وزن خشک ریشه در سطح احتمال یک

( 10میلیگرم بر کیلوگرم) و سرب ( 210میلیگرم بر

درصد معنیدار بود .بیشترین وزن خشک ریشه مربوط

کیلوگرم) بدست آمد.
18

c
c
d

d

کادمیﻢ  9سرب 9

کادمیﻢ  9سرب 2

d

c

b

b

b
b

ab

ab

14
12

c

10
8

d

6
4
2

وزن خشک ریشه (گرم در گیاه)

a
a

16

0

کادمیﻢ  9سرب 1

کادمیﻢ  2سرب 9

کادمیﻢ  2سرب 2

کادمیﻢ  2سرب 1

کادمیﻢ  1سرب 9

کادمیﻢ  1سرب 2

کادمیﻢ  1سرب 1

کادمیﻢ 9

کادمیﻢ 2

کادمیﻢ 1

سرب 9

سرب 2

سرب 1

شاهد

شکل  :2تأثیر سطوح تیماری کادمیوم و سرب بر میانگین های وزن خشک ریشه گیاه همیشه بهار

شاخص سطح رگ :نتایج بدست آمده از تجزیه

سرب بر این صفت فیزیولوژیکی در سطح یک درصد

واریانس نشان داد که اثر برهمکنش کادمیوم و سرب

معنیدار بود (جدول  .)2در گیاهان تحت تیمار

بر شاخص سطح برگ و نیز اثرات ساده کادمیوم و

ترکیبی کادمیوم ( 10، 21میلیگرم در کیلوگرم) و
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سرب ( 210 ،100،00میلیگرم در کیلوگرم) و نیز

سطح برگ در گیاهان تحت تیمار با غلظتهای باالی

تیمار منفرد کادمیوم ( 10 ،21میلیگرم در کیلوگرم)،

فلزات سنگین ،در درجه روز رشد  30و به میزان

ریزش برگهای پایینی ،زردی و تیره شدن برگهای

تقریبی  1بدست آمد (شکل .)9

گیاه همیشه بهار دیده شد .حداکثر میزان شاخص
شاهد

25

سرب1

20

10

شاخص سطح رگ

15

سرب2

5

سرب 9
کادمیﻢ 1
کادمیﻢ 2
کادمیﻢ 9

کادمیﻢ  1سرب 1
کادمیﻢ  1سرب 2

0
189.4

162.2

135.1

111.2

70.9

90

37.6

52.2

24.8

12.2

3.55

کادمیﻢ  1سرب 9
کادمیﻢ  2سرب 1

درده روز رشد

شکل  :3روند تغییرات شاخص سطح برگ در گیاه همیشهبهار تحت کادمیوم و سرب

سرعت رشد محصول :تجزیه واریانس اطالعات

منفرد سرب و تیمار منفرد کادمیوم ( 1میلیگرم در

برآمده از این تحقیق نشانگر آن است که اثر

کیلوگرم) و تیمارهای ترکیبی کادمیوم ( 1میلیگرم در

برهمکنش کادمیوم و سرب بر سرعت رشد محصول

کیلوگرم) و سرب از سرعت رشد بیشتری ( 10/1گرم

و نیز اثرات ساده کادمیوم و سرب بر این صفت

بر متر مربع در روز در درجه روز رشد تقریبی ،)120

فیزیولوژیکی در سطح یک درصد معنیدار بود

نسبت به سایر تیمارها برخوردار بودند ،ولی با رسیدن

(جدول  .)2اثرات کادمیوم و سرب بر سرعت رشد

به درجه روز رشد حدود  ،100روند نزولی در این

محصول در شکل چهار نشان داده شده است .با توجه

تیمارها مشاهده شد (شکل .)0

به این شکل ،از ابتدای رشد ،تیمار شاهد ،تیمارهای
شاهد

12

سرب2

10

سرب 3
کادمیم 1

8

کادمیم 2
کادمیم 3

6

کادمیم  1سرب 1
کادمیم  1سرب 2

4

کادمیم  1سرب 3
کادمیم  2سرب 1

2

کادمیم  2سرب2
کادمیم  2سرب 3

0

کادمیم  3سرب 1
کادمیم  3سرب 2
کادمیم  3سرب 3

111.2

90

52.2

70.9

37.6

24.8

درده روز رشد

شکل  :4روند تغییرات سرعت رشد در گیاه همیشهبهار تحت تیمارهای کادمیوم و سرب.
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سرعت رشد نسدیی :نتدایج بدسدت آمدده از تجزیده

کددادمیوم ( 20و 10میلددیگددرم در کیلددوگرم) ،ترکیبددی

واریانس نشان داد که اثر برهمکنش کادمیوم و سدرب

کادمیوم ( 10 ،20میلیگرم در کیلوگرم) و سدرب (،00

بر سرعت رشد نسبی و نیدز اثدرات سداده کدادمیوم و

 210 ،100میلی گدرم در کیلدوگرم) تغییدرات سدرعت

سرب بر این صفت فیزیولوژیکی در سطح یک درصد

رشد نسبی ،در ابتدا بده مقددار انددکی افدزایش (0/11

معنیدار بود (جدول  .)2اثدرات کدادمیوم و سدرب بدر

گرم بر گرم ماده خشدک گیداه در روز در درجده روز

شاخص سطح بدرگ در شدکل پدنج نشدان داده شدده

رشد  )191/1و سپس نزولی بود و مرتب بدا گذشدت

است .بدا توجده بده ایدن شدکل ،در تیمارهدای منفدرد

زمان کاهش یافت (شکل.)1
0.2

شاهد
سرب1

0.18

سرب 3
کادمیم 1

0.14

کادمیم 2

0.12

کادمیم 3

0.1

کادمیم  1سرب 1

0.08

کادمیم  1سرب 2
کادمیم  1سرب 3

0.06

کادمیم  2سرب 1
کادمیم  2سرب2

0.04

کادمیم  2سرب 3

0.02

کادمیم  3سرب 1
کادمیم  3سرب 2
کادمیم  3سرب 3

سرعت رشد نسیی (گر ر گر در روز)

سرب2

0.16

0
189.4

162.2

135.1

90

111.2

70.9

52.2

37.6

24.8

درده روز رشد

شکل  :5روند تغییرات سرعت نسبی رشد در گیاه همیشه بهار تحت تیمارهای کادمیوم و سرب.

میزان دذب خالص :نتایج بدست آمده از این تحقیق

داشت .اثرات کادمیوم و سرب بر میزان جذب خالص

نشان داد که اثرات ساده و نیدز بدرهمکنش کدادمیوم و

در شکل شش نشان داده شده اسدت .بیشدترین میدزان

سرب بر میزان جذب خدالص در سدطح یدک درصدد

جذب خالص در تیمار شاهد و غلظت  00میلی گدرم

معنددیدار بددود (جدددول  .)2میددزان جددذب خددالص در

در کیلوگرم خاک خشک سرب ،در درجده روز رشدد

گیاهددان تحددت تیمارهددای ترکیبددی کددادمیوم ( 20و10

 191/1به میزان تقریبی  0/05گرم در مترمربع در روز،

میلیگرم در کیلوگرم) و سرب ( 100و  210میلیگدرم

بدست آمد (شکل .)4

در کیلوگرم) از لحاظ مقادیر کمتر و روند نزولی تدری
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سرب1

0.07

سرب2

0.06

سرب 3
کادمیم 1

0.05

کادمیم 2

0.04

کادمیم 3
کادمیم  1سرب 1

0.03

کادمیم  1سرب 2
کادمیم  1سرب 3

0.02

کادمیم  2سرب 1

0.01

کادمیم  2سرب2
کادمیم  2سرب 3

0

کادمیم  3سرب 1

111.2

کادمیم  3سرب 2

70.9

90

37.6

52.2

میزان دذب خالص (گر در ملر مر ع در روز)

شاهد

0.08

24.8

درده روز رشد

کادمیم  3سرب 3

شکل  :9روند تغییرات میزان جذب خالص در گیاه همیشه بهار تحت تیمارهای کادمیوم و سرب

مقدار کادمیو و سرب در ریشه :برهمکنش کادمیوم

اثرات منفرد و متقابل کادمیوم و سرب گروه بندیهای

و سرب در سطح احتمال یک درصد بر مقدار کادمیوم

متفاوتی دیده شد بهطوری که در دستهبنددی میدانگین

و سرب در ریشه گیاهدان ،معندیدار بدود (جددول .)2

تیمارهای اعمال شده دسدتجات مختلفدی دیدده شدد.

اثرات کادمیوم و سرب بر میزان تجمع ایدن فلدزات در

دامنهی تغییر مقدار کادمیﻢ در ریشده از mg/kg 0/1تا

ریشه در شکل هفت نشدان داده شدده اسدت .در بدین

 mg/kg1/01متفاوت بود (شکل .)5
a
a

کادمیﻢ  9سرب 9

کادمیﻢ  9سرب 2

کادمیﻢ  2سرب 2

d

cd

cd

کادمیﻢ  2سرب 1

کادمیﻢ  9سرب 1

b

1.2

c

cd

c

c

c

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

کیلوگر )

bc

bc

bc

1.4

میزان کادمیو و سرب در ریشه ( میلی گر در

a

a

1.6

کادمیﻢ  2سرب 9

کادمیﻢ  1سرب 9

کادمیﻢ  1سرب 2

کادمیﻢ  1سرب 1

کادمیﻢ 9

کادمیﻢ 2

کادمیﻢ 1

سرب 9

سرب 2

سرب 1

شاهد

شکل  :7تأثیر سطوح تیماری کادمیوم و سرب بر میانگین های کادمیوم وسرب در ریشه گیاه همیشه بهار

هوایی :بدرهمکنش

سرب گروه بندیهای متفداوتی دیدده شدد .دامنه تغییر

کادمیوم و سرب در سطح احتمال یک درصد بر مقدار

تجمع کادمیﻢ در بخشهوایی از  0/3میلدددیگدددرم در

کادمیوم و سرب در بخش هوایی گیاهان ،معنیدار بود

کیلوگرم تا  2/41میلیگدرم در کیلدوگرم متفاوت بدود.

(جدول .)2اثرات کادمیوم و سرب بر میزان تجمع این

بهطوریکه در دستهبنددی میدانگین تیمارهدای اعمدال

فلزات در بخش هدوایی در شدکل هشدت نشدان داده

شده دستجات مختلفی دیده شد (شکل .)1

مقدار کادمیو و سرب در ت

شده است .در بین اثرات منفدرد و متقابدل کدادمیوم و
78
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کادمیم  3سرب 3

b

b

b

2.5

b
cd

c

2

c
d

d

d

1.5

d

کیلوگر )

کادمیم  3سرب 2

a

ab

هوایی (میلی گر در

a

a

a

3

میزان کادمیو و سرب در ت

3.5

1
0.5
0

کادمیم  3سرب 1

کادمیم  2سرب 3

کادمیم  2سرب 2

کادمیم  2سرب 1

کادمیم  1سرب 3

کادمیم  1سرب 2

کادمیم  1سرب 1

کادمیم 3

کادمیم 2

کادمیم 1

سرب 3

سرب 2

سرب 1

شاهد

شکل :8تأثیر سطوح تیماری کادمیوم و سرب بر میانگینهای کادمیوم و سرب در بخش هوایی گیاه همیشه بهار

مقدار کادمیو و سرب در خا  :اثر متقابل کادمیوم

کیلوگرم) و سرب خاک ( 9/1میلیگرم در کیلوگرم)

و سرب در سطح احتمال یک درصد بر مقدار کادمیوم

در باالترین گروههای آلودگی بوجود آمد ،هرچند در

و سرب در خاک معنیدار بود (جدول  .)2اثرات

مورد باالترین سطح سرب ،ترکیب  210میلیگرم در

کادمیوم و سرب بر میزان تجمع این فلزات در خاک

کیلوگرم سرب و  1میلیگرم کادمیوم نیز با 210

در اشکال نه و ده نشان داده شده است.در بین اثرات

میلیگرم در کیلوگرم سرب در یک گروه قرار گرفت

کادمیوم و سرب گروهبندیهای متفاوتی دیده شد.

(شکل  3و .)10

باالترین میزان کادمیوم خاک ( 2/11میلیگرم در
2.5
2

کادمیﻢ  9سرب 9

کادمیﻢ  9سرب 2

کادمیﻢ  1سرب 9

کادمیﻢ  1سرب 2

سرب 9

سرب 2

سرب 1

کادمیﻢ  1سرب 1

e

e

e

e

شاهد

de

de

de

de

e

1
0.5
0

کادمیﻢ  9سرب 1

کادمیﻢ  2سرب 9

کادمیﻢ  2سرب 2

کادمیﻢ  2سرب 1

کادمیﻢ 9

کادمیﻢ 2

کادمیﻢ 1

شکل  :3تأثیر کادمیوم و سرب بر میزان کادمیوم در خاک گروههای تیماری پس از برداشت گیاهان
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(میلی گر در کیلوگر )

b

c

de

d

c

bc

1.5

میزان کادمیو خا

a
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78
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a

c

کادمیﻢ 2

d

کادمیﻢ 1

d

d

d

d

d

سرب 1

کادمیﻢ  9سرب 9

c

شاهد

کادمیﻢ  9سرب 2

c

2.5
2
1.5
1
0.5
0

(میلی گر در کیلوگر )

b

b

bc

bc

c

3

میزان سرب خا

a

4
3.5

کادمیﻢ  9سرب 1

کادمیﻢ  2سرب 9

کادمیﻢ  2سرب 2

کادمیﻢ  2سرب 1

کادمیﻢ  1سرب 9

کادمیﻢ  1سرب 2

کادمیﻢ  1سرب 1

کادمیﻢ 9

سرب 9

سرب 2

شکل  :10تأثیر کادمیوم و سرب بر میزان سرب در خاک گروههای تیماری پس از برداشت گیاهان.

همیسددل ی ددین :دد ا  :نتددایجی کدده از ضددرایب

داده شدددده اسدددت .کمتدددرین وزن خشدددک بخدددش

همبستگی بین صفات مورد بررسی در تیمارها بدست

هددوایی( 92/1گددرم) در تیمددار ترکیبددی کددادمیوم (10

آمد ،نشان دهنده آنسدت کده در اثدر افدزایش غلظدت

میلدیگدرم در کیلدوگرم) و سدرب( 210میلدیگددرم در

فلزات سنگین کدادمیوم و سدرب ،میدزان وزن خشدک

کیلوگرم) بدست آمد .همچنین گیاهان با مقادیر بداالی

بخش هوایی و ریشده کداهش یافدت کده تدأثیر منفدی

آلودگی ،وارد دوره گلدهی نشدند.

کادمیوم بیشتر از سرب بود .در این خصوص بده نظدر

وزن خشک ریشه :اثدرات کدادمیوم و سدرب بدر وزن

می رسد با توجه به قلیایی بودن خاک و تحرک کمتدر،

خشددک ریشدده در شددکل دو نشددان داده شددده اسددت.

سرب بیشدتر در ریشده ماندده و کمتدر توسدط بخدش

کمتددرین وزن ریشدده ( 1/2گددرم) در تیمددار ترکیبددی

هوایی گیاه جذب میشود .بین مقدار فلدزات سدنگین

کادمیوم ( 10میلدی گدرم در کیلدوگرم) و سدرب (210

در خاک با مقدار آنها در بخش هوایی و ریشده گیداه

میلی گرم در کیلوگرم) بدست آمدد کده نشدانگر تدأثیر

رابطهی مثبت و مستقیﻢ وجود داشت.

سمی فلزات سدنگین بدر ریشده و جلدوگیری از رشدد
است و در نتیجه ،میزان جذب آب و یونهای معددنی
کاهش مییابد کده بواسدطه آن کداهش رشدد عمدومی

حث
وزن خشک ت

گیاهان و کاهش وزن شاخساره گیاه میباشد

هوایی :تأثیر سرب بر وزن خشک

(Abdel-

بخش هوایی در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود

 .)Salam et al., 2015; Muriefah, 2008در سدطوح

که میتواند از دیدگاه فیزیولوژیکی به این دلیدل باشدد

باالی فلزات سدنگین بده خصدوص کدادمیوم ،ریدزش

که همراه با مکش آب و مواد غذایی بده سدوی مندابع

برگهای پایینی ،زردی و تیره شدن برگها دیده شدد،

گیاهی ،کادمیوم ،به راحتدی در درون آونددها حرکدت

این امر میتواندد ناشدی از بده هدﻢ ریختگدی سداختار

میکند ( ،)Abdel-Salam et al., 2015پس بیشدتر بده

کلروپالست ها ،کاهش تعداد گراناهدا ،تیالکوئیددها و

سمت بخش هدوایی مدیرود و نسدبت بده سدرب اثدر

تغییر شکل آن ها به علت کاهش محتدوای آب سدلول

بیشتری بر وزن بخش هدوایی دارد .اثدرات کدادمیوم و

( ،)Moustakas et al., 2011جلددوگیری از سددنتز

سرب بر وزن خشک بخش هوایی در شکل یک نشان

کلروفیددل ،درهددﻢ ریخددتن سدداختمان کلروپالسددت و
جلوگیری از ورود دیاکسیدکربن ()Shi et al., 2009
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کاهش متابولیسدﻢ کربوهیددراتهدا ( Vassilev et al.,

شده باشد تا بتواند حداکثر بهرهگیری از منابع محیطدی

 ،)2005تغییر در فعالیت بسیاری از آنزیﻢ های کلیددی

را انجام دهد .حدداکثر ایدن میدزان پدس ازکاشدت ،در

( ،)Sekara et al., 2005اختالل در حرکدت پتاسدیﻢ و

زمددان حددداکثر رشددد رویشددی بوجددود آمددده اسددت

Moosavi

(شکل .)0سرعت رشد نسیی :این شاخص درمراحدل

 )and Seghatoleslami, 2013کاهش فعالیت هورمون

اولیه رشد کﻢ بوده و با توسدع سدطح بدرگ وجدذب

سدیتوکنین ( )Mok, 1994و بددنبال آن افدت هددایت

مقددادیر بیشددتر نورخورشددید ،میددزان آن بدده حددداکثر

هیدددرولیکی ریشدده ،کدداهش رشددد ریشدده و سدداقه

می رسد .با سایه اندازی و پیرشدن برگهدا وزردشددن

( )Sahmurova et al., 2010و کﻢ شدن انبساط سلولی

آنها ،سرعت رشد کاهش مییابدد (.)Muriefah, 2008

;Davari et al., 2010

سرعت رشد نسبی به بهترین شکل ،مفهدوم رشدددد را

 .)Pirzad and Shokrani, 2012عالیﻢ سدمیت سدرب

میرساند و سرعت تولید را در واحد سددطح زمین در

در گیاهان به صورت تیره شدن رنگ برگهدا ،توقدف

زمان مشخص ساخته و اثر متقابل تنفس و فتوسدنتز را

رشد بخشهای هوایی ،کاهش زیست تدوده و کداهش

نشان میدهد .ایجاد اختالل در مراحل مختلدف انجدام

(.(Garbisu and Alkorta, 2001

فتوسنتز و ساخت کلروفیل به وسیلهی فلزات سدنگین

آبسزیک اسید در سلولهای محافظ روزنه (

و کداهش جدذب آب باشدد (

ساخت کلروفیل بدود

کاهش رشد ناشی از سمیت کادمیﻢ منجر بده کداهش

از دالیل اصلی کاهش محتوای کلروفیل و کاهش رشد

سداخت کلروفیدل و فتوسدنتز (،)Wang et al., 2009

در گیاهان تحت تیمار با عناصر سنگین است

تنفس ،کداهش متابولیسدﻢ کربوهیددراتهدا ،کلدروز و

 .)et al., 2003اثرات کادمیوم و سرب بر سرعت رشد

Vassilev et

محصول در شکل چهار نشان داده شده است .با توجه

 ،)al., 2005ریزش برگها و تغییر در فعالیت بسدیاری

به این شکل ،از ابتدای رشد ،تیمار شداهد ،تیمارهدای

از آنزیﻢهای مهﻢ ( )Sekara et al., 2005میشود.

منفرد سرب و تیمار منفدرد کدادمیوم ( 1میلدیگدرم در

شاخص سطح رگ :در بررسی فنولوژیکی این گیاه با

کیلوگرم) و تیمارهای ترکیبی کادمیوم ( 1میلیگدرم در

توجه بدده شدکل 9در زمدانهدای مختلفدی ،بیشدینه و

کیلوگرم) و سرب از سرعت رشد بیشتری ( 10/1گرم

کمینهی شاخص سطح برگ گیاهدان حاصدل شدد .در

بر متر مربع در روز در درجه روز رشد تقریبدی ،)120

تحقیق مشابهی در گیاه خرفه تحت تیمارهای نیکدل و

نسبت به سایر تیمارها برخوردار بودند ،ولی با رسیدن

کادمیوم نیز اثر نیکل و کادمیﻢ روی صفت تعداد برگ

به درجه روز رشد حدود  ،100روندد نزولدی در ایدن

معنیدار بود و با افزایش غلظت کادمیوم عالیﻢ سمیت

تیمارها مشاهده شد (شکل  ،)0که مدیتواندد بده ایدن

در گیاه دیده شد (.)Yadegari et al., 2013

دلیل باشد که با بیشتر شدن سن گیاه ،قسدمت زیدادی

سرعت رشد محصول :سرعت رشدمحصول افدزایش

ازساختمان گیاه غیرفعال میشود ،برگهای تحتانی در

وزن یک پوشش گیاهی درواحد سطح درواحدد زمدان

سایه قرار گرفته و یا به علدت پیدری قددرت فتوسدنتز

میباشد ومنحنی آن از حاصلضرب مقادیر تجمع مداد

خود را از دست میدهند ( .)Karimi et al., 2012این

خشک درمقادیر سرعت رشدد نسدبی براسداس تعدداد

امر نشان از اثرگذاری فلزات سنگین روی صفت مورد

روز پددس ازکاشددت بدسددت مددیآیددد .حددداکثر مقدددار

بررسی میباشد و به نظر میرسدد که در این بین تأثیر

سرعت رشد محصول (تندترین شیب منحندی) زمدانی

کادمیﻢ به لحاظ سمیت بیشتر اسددت .نتددایج تحقیددق

بدست می آید که گیاه به انداز کافی بلندد یدا متدراکﻢ

حاضر با گزارشات صورت پذیرفته در مورد اثرگذاری

زردشدن برگها و قهوهای شدن ریشده (
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فلزات سنگین در سایر گیاهان انطبدا دارد (

آن بیشددتر از سددایر فلددزات سددنگین در گیاهددان و بدده

Karimi

.)et al., 2012; Hajar et al., 2014

خصوص در برگ ها بیشتر از ریشه هاست (

میزان دذب خدالص :عبدارت اسدت از مقددار مداد

 .)al., 2008بهدلیل مکانیسﻢهای محافظتی گیداه کده از

ساخته شده خدالص در واحدد سدطح بدرگ درواحدد

انتقال سرب به بخش های باالیی جلدوگیری مدیکندد،

زمان .مقدار آن از تقسیﻢ سدرعت رشدد محصدول بدر

میزان تجمع این فلز در بخشهدای گیداهی از الگدوی

شاخص سطح بدرگ بدسدت مدی آیدد .میدزان جدذب

زیر تبعیت می نماید :ریشه > ساقه > برگ>میوه>دانه

خالص ،همچنین بیانگر میزان مواد معددنی اسدت کده

( .)Sekara et al., 2005در آزمددایش تعیددین اثددرات

گیاه درطول دور رشدد خدود بدسدت مدیآورد .ایدن

کادمیوم بر گیاه دارویی خارمریﻢ 1نتایج نشدان داد کده

شاخص همراه با افزایش سن گیاه کاهش می یابد ،کده

اثر بازدارندگی قابل توجهی در تمام سدطوح کدادمیوم

علت آن مربوط به پیری برگها و سدایهانددازی آنهدا

نسبت به شاهد وجود دارد و افزایش غلظدت کدادمیوم

روی هددﻢ و کدداهش سددطح فتوسددنتزی فعددال اسددت.

تا  400میلیگرم در لیتر کاهش معندی داری در جوانده

هنگامی میزان جذب خالص به حداکثر مدی رسدد کده

زنی ،طول ساقه و ریشه نشدان داد (

تمام برگها درمعرض نور کامل خورشدید قرارگیرندد

.)al., 2011

( .)Muriefah, 2008باگذشت زمدان وافدزایش تعدداد

میزان کادمیو وسرب اندا هدوایی :میدزان انباشدت

روز پس ازکاشت ،شاخص میزان جذب خالص تحت

سرب در گیاه ،مانندد کدادمیوم متدأثر از غلظدت آن در

تیمارهای مختلف کاهش یافدت (شدکل  .)4بیشدترین

خاک میباشد ( ،)Zhang et al., 2014اما غالبداً میدزان

میزان جدذب خدالص در تیمدار شداهد و غلظدت 00

انباشت سرب در ریشه باالتر از ساقه و برگها اسدت.

میلیگرم در کیلوگرم خاک خشدک سدرب ،در درجده

وجود بیشتر فلز سنگین در ریشه ،تأثیر سمّی بر ریشده

روز رشددد  191/1بدده میددزان تقریبددی  0/05گددرم در

و جلوگیری از رشد آن دارد که در اثدر کداهش رشدد

مترمربع در روز ،بدسدت آمدد (شدکل .)4بدا افدزایش

ریشه ،میزان جدذب آب و یدونهدای معددنی کداهش

غلظت فلزات سنگین میزان فتوسنتز کمتر میشود ،لذا

مییابد که نتیجهی آن کاهش رشد عمدومی گیاهدان و

قادر به اسددتفاده کامل از انرژی خورشیدی نمیباشند.

به تبع آن کاهش وزن شاخساره گیاه میباشدد (

میزان جذب خدالص در بعضدی از گیاهدان زراعدی از

.)et al., 2012

ابتدا به صورت کاهشی است ،ولی در برخی از گیاهان

میزان کادمیو وسرب خدا  :افزایش غلظت فلزات

از جمله کاهو تا مددتی افزایشدی و سدددپس کاهشدی

سنگین در شاخسارهی گیاهان ،ناشی از افزایش غلظت

است (.)Moosavi and Seghatoleslami, 2013

آنهدا در خاک ،در تحقیقات پیشین گزارش شده است

میزان کادمیو و سرب ریشه :بیشترین میزان کادمیوم

و بین غلظتهدای اضافه شدهی فلزات سنگین به خاک

در ریشه مربوط به تیمارهای ترکیبی کادمیوم و سدرب

و غلظت بافتی آنهدا همبستگی مستقیﻢ وجود دارد

( 1میلیگرم بر کیلوگرم) بود که نشاندهندده آن اسدت

( .)Karimi et al., 2012افزایش غلظت کادمیﻢ در

که در سطوح پایین کادمیوم ،سرب چدون عنصدر کدﻢ

خاک باعث افزایش غلظت بافتی این عناصر در گیاهان

تحرکی اسدت از حرکدت کدادمیوم بده سدمت بخدش

مددیشددود و در برخی از گونددههددای کلﻢ ،2کدداهو 1و

Lone et

Khatamipour et

Zhao

هوایی جلوگیری کرده و باعث تجمع بیشدتر کدادمیوم
1- Silybum marianum L.
2- Brassica oleracea L.

در ریشه می شود .بدلیل تحرک بیشتر کادمیوم ،تجمدع
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توتون ،2تجمع سطوح کادمیﻢ در بدرگ هدا نسدبت بده

 .)2003; Borghei et al., 2011ضمن آنکه با اسدتفاده

ریشهها بیشتر است ( .)Lone et al., 2008بدا افدزایش

از مکانیسددﻢهددای داخددل سددلولی ،سددرب در داخددل

غلظت کادمیوم ،میزان کادمیﻢ در بخش هوایی افزایش

واکوئلهای سلولهای ریشه مهار شده و از حرکدت و

یافت .علت تجمع بیشتر کادمیﻢ در بخدددددددش هوایی

خددروج آن از ریشدده بدده سددمت آوندددهای چددوبی

بدلیل سهولت حرکت آن در گیاه است (

جلوگیری میشود (.)Agrawal and Sharma, 2006

Yadegari et

 ،)al., 2013; Moustakas et al., 2011همچنین آنکده

همیسل ی ین  :ا  :با افزایش مقدار فلزات سنگین

انتقال عناصر غذایی به سداختارهای فوقدانی را تحدت

در خاک ،میزان آنها در گیاه افزایش یافت .بین میدزان

تأثیر قرار میدهد ( .)Małkowski et al., 2005زیدادی

فلزات سنگین در بخدش هدوایی و زمیندی همبسدتگی

فلزات سنگین بده خصدوص کدادمیﻢ در محدیط رشدد

منفی وجود داشت .با افزایش میزان فلزات سدنگین در

گیاهان منجر به کندی و کاهش رشدد گیداه مدیشدود.

بخش هوایی مقدار آن ها در ریشه کاهش یافدت .بدین

کادمیﻢ باعث اثرات سمی مختلف در گیاهان از جملده

میزان کادمیوم خاک بدا وزن خشدک بخدش هدوایی و

کلروز برگ ،تغییر در فعالیدت بسدیاری از آندزیﻢهدای

شاخص های فیزیولدوژیکی از جملده شداخص سدطح

( Sekara et

برگ ،نسبت به وزن خشک ریشه همبسدتگی بیشدتری

 .)al., 2005; Mauskar, 2008افزایشغلظت فلزات

وجود داشت ،ولی سرب خاک همبستگی بیشدتری بدا

سنگین درشاخسارهی گیاهان ،ناشیاز افزایش غلظت

وزن خشک ریشه داشت ،که نشان دهنده انتقال بیشدتر

آنهددا در خاک ،بددوده و بین غلظتهددای اضافه شده

کادمیوم به بخش هوایی و تأثیر بیشتر بدر کداهش وزن

فلزات سنگین به خاک و غلظت آنهدا در بافدتهدای

بخش هوایی اسدت (جددول  .)9در مطالعات متعددی

همبستگی مستقیﻢ وجود دارد( Houshmandfar

همبستگی منفی بین وزن خشک بخش هوایی و ریشه

کلیدی ،مانع از رشد ریشه و ساقه میشود

گیاهی

.)Karimi et al., 2012; and Moraghebi, 2011

با میزان تجمع فلزات سنگین اشاره شده است .کاهش

فلزات سنگین موجود در خاک سبب کاهش رشدد

رشد در گیاهان به علّت آلودگی ناشی از کادمیدددددددﻢ

و عملکرد ماده خشک بخش هوایی و بازده گیاهپاالیی

میتواند به سبب افت هدایت هیدرولیکی ریشه ی این

میشوند .با افزایش غلظت نیکل ،مقاومدت روزندههدا،

گیاهان ،کﻢ شدن انبساط سلولی و کاهش جذب آب

بصورت معنیداری افزایش مییابد و در نتیجده تولیدد

در این گیاهان باشد .همچنین غلظتهای سمی فلزات

زیتددوده ریشدده و بخددش هددوایی کدداهش مددییابددد

سنگین از طریق تغییر در ساختار غشدای سلولهددای

( .)Houshmandfar and Moraghebi, 2011دامندده

ریشه و کاهش سطوح جذب کننده ی آب ،منجر به

تغییر تجمدع سدرب در خداک از  1/91میلدیگدرم در

کاهش پتانسیل آب گیاه و تدأثیر منفی بر فرآیندهددای

کیلوگرم تا  9/21میلیگرم در کیلدوگرم متفداوت بدود.

فیزیولوژیکی نظیر تعر  ،تنفس ،فتوسنتز داشته و در

میزان سرب باقیمانده در خاک در اکثر تیمارهدا بداالتر

نهایت منجر به کاهش رشد گیاه و نهایتاً بیوماس گیاه

از کادمیوم بود .از دالیدل جدذب کمتدر سدرب ،عددم

میشوندد (

قابلیت دسترسی سرب در خداک هدای قلیدائی توسدط

.)2012; Dada et al., 2012; Diaconu et al., 2012

گیاهدان مختلدف مدیباشدد (

Pulford and Watson,

1- Latuca sativa L.
2- Nicotiana tabacum L.
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نلیجهگیری نهایی
با توجه به نتایج این تحقیق مشدخص گردیدد کده
 گیاهپاالیی کادمیﻢ را به صورت گیداه،گیاه همیشه بهار
جذبی و گیاهپاالیی سرب را بده صدورت گیداه تثبیتدی
 نتایج این آزمایش نشان داد که سطوح.انجام می دهدد
مختلف فلزات سنگین سرب و کادمیﻢ تأثیر معنیداری
بر صفات مورد برآورد از جملده صدفات فیزیولوژیکی
 سدرعت، وزن خشک کل، شاخص سطح برگ:شدامل
 سدرعت رشدد نسدبی و میدزان جدذب خدالص،رشد
 بددددددهطوری که با افزایش غلظت این فلزات،داشت
مقدار صفات مورد بدرآورد نسبت به شاهد کاهش پیدا
 میزان انباشت کادمیﻢ در، با افزایش غلظت کادمیﻢ.کرد
گیاه و میزان کادمیﻢ قابل جذب خاک افزایش یافت و
کادمیﻢ ضمن حرکت به بخدددشهدددای هوایی همراه با
 ولی،سرب بیشتری به بخدددشهدددای هوایی منتقل شد
سرب بیشتر در ریشه انباشته شد که بده دلیدل تحدرک
کمتر سرب و تا حدی مقدار اندک قلیایی بودن خداک
 در اغلددب صفات، بددا افزایش غلظت این فلزات.بددود
 بدا توجده.نسبت به شاهد کاهش میانگین مشاهده شد
 پیشنهاد مدیشدود در،به آستانه تحمل گیاه همیشهبهار
 میلدیگدرم در1 مناطق با آلودگی کادمیوم حدداکثر تدا
 میلیگرم درکیلوگرم210 کیلوگرم در خاک و سرب تا
. استفاده بشود،خاک؛ جهت پاالیش خاک
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