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        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده
    وووو    آليآليآليآلي    هايهايهايهاي    آاليندهآاليندهآاليندهآاليندهآلوده به آلوده به آلوده به آلوده به     هايهايهايهاي    محيطمحيطمحيطمحيط    يشيشيشيشپاالپاالپاالپاال    ييييبرابرابرابرا    ياهانياهانياهانياهانگگگگ    يليليليلاز پتانساز پتانساز پتانساز پتانسدر آن در آن در آن در آن است که است که است که است که     زيستزيستزيستزيست    يطيطيطيطبا محبا محبا محبا مح    سازگارسازگارسازگارسازگارو و و و     ينهينهينهينهکم هزکم هزکم هزکم هز    ييييفناورفناورفناورفناور    يکيکيکيک    ييييييييپاالپاالپاالپاال    ياهياهياهياهگگگگ

، ، ، ، صفرصفرصفرصفر    ييييهاهاهاها    در غلظتدر غلظتدر غلظتدر غلظت((((    کادميم کادميم کادميم کادميم خاک آلوده به خاک آلوده به خاک آلوده به خاک آلوده به     يکيکيکيک    يشيشيشيشپاالپاالپاالپاال    ييييبرابرابرابرا    Jatropha curcas    ياهياهياهياهگگگگ    يليليليلپتانسپتانسپتانسپتانس    ييييمطالعه جهت بررسمطالعه جهت بررسمطالعه جهت بررسمطالعه جهت بررس    ينينينيناااا. . . . کنندکنندکنندکنند    يييياستفاده ماستفاده ماستفاده ماستفاده م    معدنيمعدنيمعدنيمعدني
    يشهيشهيشهيشهنسبت غلظت فلز در رنسبت غلظت فلز در رنسبت غلظت فلز در رنسبت غلظت فلز در ر((((    يستييستييستييستيشاخص تجمع زشاخص تجمع زشاخص تجمع زشاخص تجمع ز. . . . نجام شدنجام شدنجام شدنجام شدااااماهه ماهه ماهه ماهه     ۵۵۵۵در يک دوره در يک دوره در يک دوره در يک دوره     ))))خاکخاکخاکخاک    يلوگرميلوگرميلوگرميلوگرمدر کدر کدر کدر ک    کادميم کادميم کادميم کادميم گرم گرم گرم گرم     يلييلييلييليمممم    ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰وووو    ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰، ، ، ، ۷۵۷۵۷۵۷۵، ، ، ، ۵۰۵۰۵۰۵۰،،،،    ۲۵۲۵۲۵۲۵
برداشت برداشت برداشت برداشت     کاراييکاراييکاراييکاراييو درصد و درصد و درصد و درصد ) ) ) ) غلظت آن در خاکغلظت آن در خاکغلظت آن در خاکغلظت آن در خاک    يزانيزانيزانيزانمممم    بهبهبهبه    ياهياهياهياهنسبت غلظت فلز در شاخساره گنسبت غلظت فلز در شاخساره گنسبت غلظت فلز در شاخساره گنسبت غلظت فلز در شاخساره گ((((    يييييييي، شاخص جابجا، شاخص جابجا، شاخص جابجا، شاخص جابجا))))غلظت آن در خاکغلظت آن در خاکغلظت آن در خاکغلظت آن در خاک    يزانيزانيزانيزانمممم    بهبهبهبه    ياهياهياهياهگگگگ
    ساقهساقهساقهساقه    ازازازاز    يشتريشتريشتريشتربببب    يشهيشهيشهيشهدر ردر ردر ردر ر    کادميم کادميم کادميم کادميم فلز فلز فلز فلز     انباشتانباشتانباشتانباشت    ننننيزايزايزايزامممم. . . . تعيين شدتعيين شدتعيين شدتعيين شد    ))))خاکخاکخاکخاک    محيطمحيطمحيطمحيط    دردردردر    موجودموجودموجودموجودفلز فلز فلز فلز     مقدارمقدارمقدارمقدار    بهبهبهبه    ياهياهياهياهخشک گخشک گخشک گخشک گ    تودةتودةتودةتودة    يستيستيستيستفلز در کل زفلز در کل زفلز در کل زفلز در کل ز    مقدارمقدارمقدارمقداردرصد درصد درصد درصد ((((
    کاراييکاراييکاراييکاراييدرصد درصد درصد درصد     يشترينيشترينيشترينيشترينو بو بو بو ب    )خشکخشکخشکخشک    وزنوزنوزنوزن    کيلوگرمکيلوگرمکيلوگرمکيلوگرم    دردردردر    گرمگرمگرمگرم    ميليميليميليميلي    ۱۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰    حدودحدودحدودحدود((((    کادميم کادميم کادميم کادميم غلظت کل غلظت کل غلظت کل غلظت کل     يزانيزانيزانيزانمممم    يشترينيشترينيشترينيشترينبببب. . . . بودبودبودبود    گياهگياهگياهگياه    برگبرگبرگبرگ    ازازازاز    بيشتربيشتربيشتربيشتر    ساقهساقهساقهساقه    دردردردر    وووو

و و و و     يکيکيکيکاز از از از     يشتريشتريشتريشترببببياه ياه ياه ياه گگگگ    يستييستييستييستيشاخص تجمع زشاخص تجمع زشاخص تجمع زشاخص تجمع ز    ....خاک مشاهده شدخاک مشاهده شدخاک مشاهده شدخاک مشاهده شد    يلوگرميلوگرميلوگرميلوگرمدر کدر کدر کدر ک    کادميم کادميم کادميم کادميم گرم گرم گرم گرم     يلييلييلييليمممم        ۲۵۲۵۲۵۲۵    وووو    ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰    يمارهاييمارهاييمارهاييمارهايدر تدر تدر تدر ت    يبيبيبيبترتترتترتترت    بهبهبهبه    کادميم کادميم کادميم کادميم برداشت برداشت برداشت برداشت 
وجود وجود وجود وجود     ينينينينبا ابا ابا ابا ا    يبود؛يبود؛يبود؛يبود؛فلز فلز فلز فلز     ايناينايناين    آلوده بهآلوده بهآلوده بهآلوده به    هايهايهايهاي    خاکخاکخاکخاک    دردردردر    کادميم کادميم کادميم کادميم تثبيت تثبيت تثبيت تثبيت     ييييگونه براگونه براگونه براگونه برا    ينينينيناااا    يليليليلپتانسپتانسپتانسپتانس    بيانگربيانگربيانگربيانگر    اگرچه نتايجاگرچه نتايجاگرچه نتايجاگرچه نتايج. . . . بودبودبودبود    يکيکيکيکآن کمتر از آن کمتر از آن کمتر از آن کمتر از     ييييييييشاخص جابجاشاخص جابجاشاخص جابجاشاخص جابجا

        ....نياز استنياز استنياز استنياز است    نيزنيزنيزنيز    عرصهعرصهعرصهعرصه    دردردردر    بيشتربيشتربيشتربيشتر    هايهايهايهاي    پژوهشپژوهشپژوهشپژوهش    انجامانجامانجامانجام
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   اداره کل بنادر و دريانوردي استان بوشهر. ۱

 گروه محيط زيست، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان. ۲
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
معدني به محـيط زيسـت از طريـق     و آلي هاي يندهآالزي رهاسا

هــا و يــا خاکســترهاي  ســنگ يــدگيهواد( فراينــدهاي طبيعــي

) کشاورزي، صـنعتي و شـهري  ( انسان هاي و فعاليت) آتشفشاني

هاي محيط زيست فلـزات سـنگين    در بين آالينده. شود انجام مي

هـاي   به علت سميت بـاال، تجزيـه ناپـذيري و تجمـع در بافـت     

  . ياهي و جانوري حايز اهميت هستندگ

در  آالينـدة مهـم   يـک  عنوان به کهاست  سنگيني فلز کادميم 

است و اثرات سميت زيـادي بـر موجـودات     شده شناخته خاک

 زيسـت  محـيط  حفاظـت  آژانـس  گـزارش  براسـاس . زنده دارد

 شـناخته  مهم آاليندة ۱۲۶ از يکي کادميم  آمريکا، متحده تاياال

 ضـروري  غيـر  عنصـر  يـک  عنـوان  بـه فلز  ينا. ) ۲۴(است  شده

تـأثير گذاشـته    ياهرشد گ بر يزکم ن يليخ هاي غلظت درتواند  مي

 کـادميم   معمـول  غلظـت  ).۲۸(انـدازد  خطـر  به را گياه زندگيو 

 در امـا  باشـد،  مـي  کيلـوگرم  در گرم يليم ۲تا  ۰۱/۰ بين درخاک

توانـد از حـد    يفلز م ينا غلظت کشاورزي، و شهري هاي خاک

ـ  غلظـت  .)۵(تجاوز کنـد   نيز تحمل ةآستان در  کـادميم   يبحران

توجـه بـه    ياسـت کـه بـا    کيلـوگرم  در گرم يليم ۵تا  ۳ ينخاک ب

 آژانـس براساس گزارش  ).۱۴( شود هاي خاک يتعيين مي ويژگي

ـ  کـادميم   آلودگي متحده، اياالت زيست محيط حفاظت  يشدر ب

 وجود يکامتحده آمر يالتدرصد مناطق آلوده خطرساز در ا ۸از 

  ). ۱۶( است داشته

آلوده به فلزات  يها ها و آب خاک يشمتداول پاال هاي روش

 عـين داشته و در  زيادکار  و نيروي طوالنيبه زمان  نياز، ينسنگ

شـود   مـي خـاک   گيـاهي ساختمان و ساختار  تخريبحال باعث 

 براي سنگين، فلزات به آلوده ايه خاک پااليش هاي روش). ۲۹(

 اجــرا قابــل اقتصـادي  و تکنيکــي نظــر از يع،وسـ  آلــودة منـاطق 

 پـااليش جهت  جديد هاي وريفنا ترويج بنابراين،. )۷(باشد  نمي

 ،داشته باشـد  اقتصاديکه جنبه  سنگينآلوده به فلزات  هاي خاک

 ةبـا صـرف   ،سـبز  فناوري يک پااليي، اهگي.)۳( است ناپذير اجتناب

و  ياهـان است که در آن از گ زيست محيطو سازگار با  اقتصادي

 آلـوده  مناطق اليشجهت پا دو هر از ترکيبي ياو  يزجاندارانر يا

 اســتخراجي يــاهشــامل گ فنــاوري ايــن). ۱۹(شــود   مــي اســتفاده

)Phytoextraction(، ــاه ــي گيـــ ، )Phytostabilization( تثبيتـــ

ــا ــري هگيــ ــاه و) Phytovolatilization( تبخيــ ــي گيــ  تخريبــ

)Phytodegradation (است )۳۴و  ۳۰، ۱۸، ۱۱.(  

آلوده بـه فلـزات    يها خاک پااليي گياه جهت مناسب گياهان

تجمـع فلـزات    يـت ظرف يـد با اسـتخراجي،  روش گيـاه  ين بهسنگ

در ويـژه   بـه  ياهـان گ يرسا يمعمول برا ميزاناز  يشتررا ب ينسنگ

 يـزان م يدارا يـد مـذکور با  گياهـان . ود داشته باشندشاخساره خ

 و جذبقدرت  داراي، باال رشد سرعت توده، زيست يباال يدتول

). ۲۹و  ۴( باشـند  خـود  هـوايي  هاي بخش به فلزات مؤثر انتقال

تحمـل و تـوان    داراي گياهـان به  سنگينفلزات  پااليي اهگي براي

ـ  انگياهـ است که به  نيازمواد مذکور ة زياد انباشت انباشـتگر   يشب

)Hyperaccumulator ( جـذب فلـزات    ميـزان معروف هستند و

). ۶(اسـت   ۱از  يشـتر ب ريشهدر شاخساره آنها نسبت به  سنگين

 کيلـوگرم گـرم در   ميلـي  ۱۰۰توانند حـداقل   يانباشتگرها، م بيش

مـس،   يلـوگرم در ک گـرم  ميلي ۱۰۰۰، )۳۲( کادميم وزن خشک 

 ۱۰۰۰۰و  يوهج يلوگرمدر ک مگر ميلي ۱۰کروم، سرب و کبالت، 

انباشـت  ) ۱۷( يو رو نيکـل وزن خشـک   يلوگرمدر ک گرم يليم

عنوان  خانواده، به ۱۰۰از  گياهيگونه  ۵۰۰از  تا کنون بيش. کنند

   .)۲۹( اند شده شناساييانباشتگر  بيش ياهانگ

ــه يبعضــ ــا از گون ــاهيگ يه ــد  ي  ، Jatropha curcasمانن

Dodonaea viscose  وCassia auriculata،  داراي پتانســـيل

 سـنگين آلـوده بـه انـواع فلـزات      هاي خاک پااليش زيادي براي

 رشد دليل به Jatropha curcas ياهگ مطالعه اين در. )۲۴(هستند 

 در رشـد  توانايي مغذي، مواد کم تقاضاي آسان، رارو استق سريع

 يـک عنوان  به ينداشتن بوته ستبر و همچن يلدل به يرفق هاي خاک

و  ۲۱(انتخـاب شـد    يسـتي، سـوخت ز  تأمينشناخته شده  ةگون

هـــاي  گونـــه يناز بهتـــر يکـــيعنـــوان  ايـــن گيـــاه بـــه ).۲۷

 عنـوان گونـه   و نيز بـه ) ۱۰( شناخته شده انباشتگرگرمسيري بيش

معرفـي شـده    خـاک  در هـا  هيدروکربن پااليي گياه جهت مناسب

  .)۱(است 

 Euphorbiaceae ةخـانواد  از کوچـک  درخت يک جاتروفا،
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۱۸۱  

و  متـر  ۱۰ بـه  ال ايده شرايط در و متر ۵ به آن ارتفاع که باشد يم

رشد  دليل به گونه اين). ۳۱( رسد ميسال  ۵۰متوسط آن به  عمر

 تقاضـاي  بامختلف  يطرشد در شرا يياستقرار ساده، توانا يع،سر

باشد کـه در   پااليي گياه پتانسيل داراي تواند مي مغذي، مواد کم

 .)۳۶و  ۲۱، ۹(اشـاره شـده اسـت    هاي مختلـف بـه آن    پژوهش

 رشـد  عملکـرد  و پـااليي  گياه پتانسيل ارزيابي مطالعه، اين هدف

  .است بوده کادميم  به شده آلوده خاک يک در ياهگ اين

  

        هاهاهاها    روشروشروشروش    وووو    موادموادموادمواد
 يدانشـگاه پـوترا   يدار جنگـل  ةدانشـکد  گلخانـة  در مطالعه اين

ــالز ــاييعــرض جغراف º۲۰ ۵۹' ۲۴,۱۸''( يم  ۴۵,۴۵''و يشــمال ي

'۴۲º ۱۰۱ ۸۸ماه  بهمن ازماه  ۵مدت  به) يشرق ياييل جغرافطو 

 طـول  درمتوسـط دمـا در گلخانـه    . گرفت صورت ۸۹تا خرداد 

ــبح، ــدازظهر ص ــروب و بع ــه غ ــبترت ب ــه  ۳۲و  ۳۶، ۲۷ ي درج

 و سـالم  هـاي  نهـال . بـود  درصد ۶۵ نسبي رطوبت وگراد  يسانت

ــات مؤسســه از همســن، ــرد( کشــاورزي تحقيق ــع) يم  در واق

  .شد آوريجمع سالنگور استان سردانگ، ستانشهر

  

        هاي آنهاي آنهاي آنهاي آن    گيري ويژگيگيري ويژگيگيري ويژگيگيري ويژگي    مورد مطالعه و اندازهمورد مطالعه و اندازهمورد مطالعه و اندازهمورد مطالعه و اندازه    خاکخاکخاکخاک

 مانچونـگ  سري از شنيرس  مطالعه، اين در استفاده مورد خاک

 يمـالز  يپـوترا  اهدانشـگ  يکشـاورز  ةخاک از دانشکد ينا. بود

 ۴و از الـک   خرد شدن، هواخشک از پس خاک. شد يآور جمع

 رشـد  بسـتر عنـوان   خاک الک شده بـه . شدداده  عبور متري يليم

 مخلـوط  تهيـه  جهـت  زنـگ  ضد الک. گرفت قرار استفاده مورد

. گرفـت  قـرار  اسـتفاده  مـورد  رشد بستر عنوان به يکپارچه خاک

 ۱۵۰ و ۱۰۰، ۷۵، ۵۰، ۲۵، ۰ مختلــف هــاي غلظــت در کــادميم 

و  ۰Cd ،۲۵Cd ،۵۰Cd ،۷۵Cd ،۱۰۰Cd(يلـــوگرم در ک گـــرم ميلـــي

۱۵۰Cd ( هـا کشـت    روز نهال ۱۵گرديد و پس از  اضافهخاک  به

ــدند ــد       .ش ــادل فراين ــاد تع ــراي ايج ــدت ب ــن م ــول اي در ط

 تهية براي .سازي خاک در حد ظرفيت زراعي انجام شد مرطوب

.  5H2O( کـادميم   کلريـد از نمـک   ،کادميم مختلف  هاي غلظت

CdCl2( متـري  ميلـي  ۲ الـک  از خـاک  از بخشي. گرديد استفاده 

و  فيزيکـي  خصوصـيات  گيـري  انـدازه  جهـت و  شدهه داد عبور

خـاک بـا اسـتفاده از     بافـت . شـد  فرستاده آزمايشگاه به يمياييش

ــت،روش پ ــينتع يپـ ــد يـ ــاش -پ). ۲( گرديـ ــاک، در  هـ خـ

 ظرفيـت ).  ۲(شـد   يريگ اندازه) يعما:خاک( ۵:۱/۲ يونسوسپانس

 بـا ) يمو پتاسـ  يم،منيزيمکلس( تبادلي هاي کاتيون و کاتيوني تبادل

 موالر ۱ آمونيوم استات بردن کار به با و ليچينگ روش از ستفادها

 هيـدروژن  و آلومينيـوم ). ۲( شـد  گيـري  انـدازه  ۷ هاش -پ در

قابــل  فســفر و يمسـد  يدروکســيده يتراسـيون ت روش بــه تبـادلي 

 فلوريــد شــامل مخلـوطي ( بــري روش دسـترس بــا اسـتفاده از  

 )رمـــوال ۱/۰ يـــدروکلريکه اســـيد و مـــوالر ۰۳/۰ آمونيـــوم

 دسـتگاه  وسـيلة  بـه  کـل  نيتروژن و کربن). ۲( گرديد يريگ اندازه

 . ۲۰۰۰Lecoو  USA(گـوگرد   -نيتـروژن  -گيـري کـربن   اندازه

CNS  (شد گيري اندازه.  

  

        گياهگياهگياهگياه    کشتکشتکشتکشت

قطـر   متـر،  سـانتي  ۳۲ ارتفـاع  بـا  پالستيکي هاي گلدان در ها نهال

 بـا  خـاک  حاوي متر سانتي ۶۹ پاييني قطر و متر سانتي ۱۰۶ييباال

 يسـتم رساندن به س يببدون آس يبه آرام کادميم  مختلف مقادير

و  شـد  کاشـته  نهـال  يـک  گلـدان  هـر  در. کاشـته شـدند   يشه،ر

 تقريبـاً  ظـاهري  خصوصيات نظر از استفاده مورد اولية هاي نهال

 مـاه  هـر  هـا،  نهـال  بـرگ  تعـداد  و ارتفـاع  قطـر، . بودنـد  يکسان

 خشـک  وزن تعيـين  هتج ماه ۵ از بعد ها نهال. شد گيري اندازه

جـذب شـده در    ينفلـزات سـنگ   يـزان و م) ساقه و برگ يشه،ر(

 يبـرا  يـا آکـوا رج  روش. برداشت شدند ياه،مختلف گ هاي اندام

. )۱۵( گرفـت  قـرار  استفاده مورد خاک، و گياه هاي نمونه هضم

 خـاک  هـاي  نمونـه  و گيـاه  مختلف هاي اندام در کادميم  غلظت

پـرکين  (هـز بـه کـوره گرافيتـي     ي مجدستگاه جذب اتم وسيلة به

سـه   يـاهي، گونه گ يلپتانس يابيارز جهت. شد گيري اندازه    )المر

نسـبت غلظـت فلـز در    ( يسـتي شاخص تجمع ز شامل شاخص

 يي، شـاخص جابجـا  )غلظـت آن در خـاک   يـزان م بـه  ياهگ يشهر

غلظـت آن در   يـزان م بـه  يـاه گ ةنسبت غلظت فلـز در شاخسـار  (

فلـز در کـل   مقـدار صـد  در(برداشـت   کـارايي و درصـد  ) خاک



        ۱۳۹۴۱۳۹۴۱۳۹۴۱۳۹۴    پاييزپاييزپاييزپاييز/ / / / ومومومومسسسسوووو    هفتادهفتادهفتادهفتادشماره شماره شماره شماره / / / /     نوزدهمنوزدهمنوزدهمنوزدهمسال سال سال سال / / / / علوم آب و خاك علوم آب و خاك علوم آب و خاك علوم آب و خاك ، ، ، ، علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعيعلوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعيعلوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعيعلوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعيمجله مجله مجله مجله     

  

۱۸۲  

        مورد مطالعهمورد مطالعهمورد مطالعهمورد مطالعه    خاکخاکخاکخاک    شيمياييشيمياييشيمياييشيميايي    گيري شده فيزيکي وگيري شده فيزيکي وگيري شده فيزيکي وگيري شده فيزيکي و    اندازهاندازهاندازهاندازه    خصوصياتخصوصياتخصوصياتخصوصيات. . . . ۱۱۱۱    جدولجدولجدولجدول

 بافت رس شني

۹/۵۷ ± ۹/۱ )درصد(شن    

۳/۵  ±  ۴/۰ )درصد(سيلت    

۹/۳۶ ±  ۹/۱ )درصد(رس    

۹/۲۸ ±  ۵/۰ )درصد(رطوبت ظرفيت مزرعه    

۰۳/۰ ±  ۰۳/۰ )درصد(ازت کل    

۷/۰ ± ۱/۰ )درصد(کربن کل    

۰۳۰/۰ ±  ۰۰۲/۰ )درصد(فسفر کل    

۱۰۰/۰ ±  ۰۰۳/۰ )درصد(پتاسيم کل    

۶/۴ ± ۲/۰ )خاک به آب ۵/۲به  ۱( هاش  -پ   

۲/۹ ± ۱/۱ )گرم در کيلوگرم ميلي(فسفر قابل دسترس    

۰۳/۱۴ ± ۷۷/۱ )مول بر کيلوگرم سانتي (ظرفيت تبادل کاتيوني    

۳۰/۰ ± ۱۳/۰ )زيمنس بر متر دسي(هدايت الکتريکي    

۶/۲ ± ۲/۰ )کيلوگرم بر گرم ميلي(  کل کادميم    

۹/۹ ± ۳/۰ )کيلوگرم بر گرم ميلي( مس کل    

۷/۴۶ ± ۶/۰ )کيلوگرم بر گرم ميلي( روي کل    

)کيلوگرم بر گرم ميلي( آهن کل  ۴۷۹±۲۳  

۶/۳۰ ± ۰/۳ )کيلوگرم بر گرم ميلي( منگنز کل    

  .استانحراف معيار  ±مقادير، ميانگين 

  

) خـاک  محـيط  در وجـود مفلـز   مقدار به ياهخشک گ تودة يستز

   .)۳۷(گرفت  قرار استفاده مورد

  

        آماريآماريآماريآماري    يليليليلو تحلو تحلو تحلو تحل    تجزيهتجزيهتجزيهتجزيه

در  کادميم غلظت ( يمارت ۱با  يکامًال تصادف طرحمطالعه  ينا در

ــيم ۱۵۰و  ۱۰۰، ۷۵، ۵۰، ۲۵، ۰ســطح  ۶خــاک در   در گــرم يل

 واريـانس  تجزيـه . تکرار مورد استفاده قرار گرفت ۴و ) کيلوگرم

 و خـاک  در سـنگين  فلـزات  ميـزان رشـد و   يهـا  شاخص براي

 يـين جهت تع ) >۰۵/۰P( دانکن آزمون و گياه مختلف هاي اندام

 همچنين. کار رفت به نتايج ميانگين بيندار  يهر گونه تفاوت معن

در بسـتر رشـد بـا     کادميم غلظت  رابطة تعيين جهت همبستگي

با درنظر گرفتن ضـريب همبسـتگي پيرسـون    وزن خشک  يدتول

 تحليـل  و تجزيـه  بررسـي  بـراي  SASافـزار   نـرم  از. شد يبررس

   .گرديد استفاده ها براي رسم شکل Excelافزار  ها و از نرم داده

  

  



      خاک آلودهخاک آلودهخاک آلودهخاک آلوده    يکيکيکيکدر در در در     يافتهيافتهيافتهيافتهرشد رشد رشد رشد     Jatropha curcas    ياهياهياهياهدر گدر گدر گدر گ    يوميوميوميومکادمکادمکادمکادم    ييييييييتجمع و جابجاتجمع و جابجاتجمع و جابجاتجمع و جابجا    يابييابييابييابيارزارزارزارز

        

۱۸۳  

 

        کادميم کادميم کادميم کادميم مختلف مختلف مختلف مختلف     تيمارهايتيمارهايتيمارهايتيمارهاي    تأثيرتأثيرتأثيرتأثير    تحتتحتتحتتحتکاشت کاشت کاشت کاشت     ييييهاهاهاها    طول ماهطول ماهطول ماهطول ماه    گياه درگياه درگياه درگياه در    تعداد برگتعداد برگتعداد برگتعداد برگ    ))))ججججو و و و  ارتفاعارتفاعارتفاعارتفاع    ))))بببب    ،،،،    ياهياهياهياهقطر گقطر گقطر گقطر گ ))))الفالفالفالف. . . . ۱۱۱۱ شکلشکلشکلشکل

    ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰و و و و     ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰، ، ، ، ۷۵۷۵۷۵۷۵، ، ، ،     ۵۰۵۰۵۰۵۰، ، ، ، ۲۵۲۵۲۵۲۵، ، ، ، ۰۰۰۰    معرفمعرفمعرفمعرف    ترتيبترتيبترتيبترتيب    بهبهبهبه    ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰Cdو و و و     ۰۰۰۰Cd ، ، ، ،۲۵۲۵۲۵۲۵Cd ، ، ، ،۵۰۵۰۵۰۵۰Cd ، ، ، ،۷۵۷۵۷۵۷۵Cd ، ، ، ،۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰Cd    ....ن داده شده استن داده شده استن داده شده استن داده شده استنشانشانشانشا    هر ماههر ماههر ماههر ماه    دردردردر    انحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيار ± ميانگينميانگينميانگينميانگين

 استاستاستاستدر کيلوگرم خاک در کيلوگرم خاک در کيلوگرم خاک در کيلوگرم خاک     کادميم کادميم کادميم کادميم     گرمگرمگرمگرم    ميليميليميليميلي

  

  بحثبحثبحثبحث    وووو    نتايجنتايجنتايجنتايج
نشان داده شده  ۱خصوصيات فيزيکي شيميايي خاک در جدول 

منبـع   يتبـادل  يدروژنو ه ينيومآلوم که دهد نتايج نشان مي. است

 کـل  نيتـروژن  يمحتـو  توجه به با. بوده استخاک  يديتهاس ياصل

. بـود  پـاييني  سـطح  در يـاه گ رشـد  براي عنصر اين مقدار خاک

مقدار هدايت الکتريکي خـاک مـورد اسـتفاده     توجه به همچنين با

 قبـل  خاک کادميم  غلظت. هاي غيرشور قرار دارد در دسته خاک

 يمارهايدر ت کو بعد از اضافه کردن اين عنصر به خا کاشت از

 نيشـتر يب و لـوگرم يدر ک گـرم  يلـ يم ۴/۱۴۳تـا   ۶/۲ نيمختلف ب

خـاک   بـه  مربوط مقدار نيکمتر و ۱۵۰Cd ماريت به مربوطغلظت 

 از يـاه گ کشـت از خاک بعـد   در کادميم  غلظت .بود ۰Cd شاهد

ــا  ۸/۱ ــه کيلــوگرم در گــرم يلــيم ۹/۱۱۶ت ــه ترتيــب ب  مربــوط ب

  . وت بودمتفا ۵۰Cd و) شاهد( ۰Cdتيمارهاي 

 خاکخاکخاکخاک    کادميم کادميم کادميم کادميم     مختلفمختلفمختلفمختلف    هايهايهايهاي    غلظتغلظتغلظتغلظت    دردردردر    گياهگياهگياهگياه    رشدرشدرشدرشد

 اضـافه  کـادميم   مختلف هاي در غلظت ياهرشد گ هاي شاخص

 ) ≥۰۵/۰P(داري  معنـي  تفـاوت  ومتفـاوت بـود    خاک به شده

 برداشـت  زمـان  در بـرگ  تعـداد  و ارتفـاع  قطر، در يمارهات ينب

 بـرگ  تعداد و ارتفاع قطري، رشد ميزان بيشترين. داشت وجود

 مقـدار  کمتـرين  و) کـادميم  بـدون  ( شـاهد  تيمـار  بـه  مربوطه

 در کــادميم  گــرم يلــيم ۱۵۰ يحــاو ۱۵۰Cd تيمــار بــه مربــوط

 کـاهش  وجـود  بـا . )الف تا ج-ا هاي شكل(خاک بود  کيلوگرم

 ،کـادميم  در حضـور   يـاه شده رشـد گ  گيري اندازه هاي شاخص

  تيمـار  هـر  در مـاه  هـر  در زمـان  گذشـت هـا بـا    شـاخص  ينا

به کاهش رشـد گيـاه   ) ۳۲(سليماني و همکاران  .يافت يشافزا

ــزايش   ــا اف ــکيو ب ــادميم فس ــاره  ک ــاه اش ــد گي ــيط رش   در مح

 همکـــاران و يـــاداوتوســـط  يمشـــابه نتـــايج .کردنـــد

  ج

  ب  الف



        ۱۳۹۴۱۳۹۴۱۳۹۴۱۳۹۴    پاييزپاييزپاييزپاييز/ / / / ومومومومسسسسوووو    هفتادهفتادهفتادهفتادشماره شماره شماره شماره / / / /     نوزدهمنوزدهمنوزدهمنوزدهمسال سال سال سال / / / / علوم آب و خاك علوم آب و خاك علوم آب و خاك علوم آب و خاك ، ، ، ، علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعيعلوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعيعلوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعيعلوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعيمجله مجله مجله مجله     

  

۱۸۴  

        کادميم کادميم کادميم کادميم مختلف مختلف مختلف مختلف     ييييهاهاهاها    ماه تحت تأثير غلظتماه تحت تأثير غلظتماه تحت تأثير غلظتماه تحت تأثير غلظت    ۵۵۵۵از از از از     بعدبعدبعدبعد    گياهگياهگياهگياه) ) ) ) گرمگرمگرمگرم((((    يشهيشهيشهيشهوزن خشک برگ، ساقه و روزن خشک برگ، ساقه و روزن خشک برگ، ساقه و روزن خشک برگ، ساقه و ر. . . . ۲۲۲۲    جدولجدولجدولجدول

 تيمارتيمارتيمارتيمار ريشهريشهريشهريشه ساقهساقهساقهساقه برگبرگبرگبرگ 

 
۶/۱۵ ± ۹/۱ a ۸۵/۲۱ ± ۱۶/۲ a ۲/۱۱ ± ۲/۱ a 

Cd۰ 

 
۵/۱۴ ± ۱/۱ ab ۳/۲۱ ± ۷/۱ a ۴/۱۰ ± ۳/۰ ab 

Cd۲۵ 

 
۵/۱۱ ± ۹/۰ bc ۳/۱۲ ± ۳/۰ b ۹/۹ ± ۲/۰ ab 

Cd۵۰ 

 
۰/۱۰ ± ۹/۰ c ۰/۱۱ ± ۶/۰ b ۹/۸ ± ۴/۰ bc 

Cd۷۵ 

 
۰/۱۰ ± ۳/۰ c ۳/۱۰ ± ۴/۰ b ۷/۸ ± ۵/۰ bc 

Cd۱۰۰ 

 
۴/۹ ± ۱/۱ c ۴/۹ ± ۴/۰ b ۹/۷ ± ۱/۰ c Cd۱۵۰ 

    انحـراف معيـار   ± يـانگين م ير،مقـاد . باشد يدرصد آزمون دانکن م ۵دار در سطح  يتفاوت معن ةدهند ستون نشان هردر  عدم وجود حرف مشترک
 باشد يلوگرم خاک ميدر ک کادميم  گرم يليم    ۱۵۰و  ۱۰۰، ۷۵، ۵۰، ۲۵، ۰ معرف بيترت بهبهبهبه      ۱۵۰Cdو  ۰Cd ،۲۵Cd ،۵۰Cd ،۷۵Cd ،۱۰۰Cd .است

  

 ايربـ  يکـروم و رو  يک،آرسـن  عناصر زياد هاي غلظت در) ۳۶(

بـا   يـاه گ شـد ر کـاهش  مويد که است شده گزارش گياه جاتروفا

 فلـزات  سـميت . اسـت خـاک   در سنگين غلظت فلزات يشافزا

 يـاه گ رشـد  بازدارنـدة  عوامـل  ترين مهماز  يکي عنوان به سنگين

رشـد و   ضـروري،  غير عنصر يک عنوان به کادميم . استمطرح 

 جـذب  عنصـر  اين .) ۸(دهد  يرا تحت تأثير قرار م ياهتوسعه گ

را تحـت تـأثير    گيـاه  وسـيلة  به روي و مس مثل ضروري عناصر

ــ ــرار م ــد  يق ــ وده ــا يم ــد ج ــرور يگزينتوان در  يعناصــر ض

 ينو پـروتئ  DNA، RNA توليد در يازمورد ن يميآنز يها واکنش

 کمبودآن  تبع به و محيط در کادميم  وجود بنابراين،). ۲۶(باشد 

 يـاه باعث کاهش رشد گتواند  يم يمثل مس و رو يعناصر مغذ

  ).۲۲( گردد

  

 ريشهريشهريشهريشه    وووو    ساقهساقهساقهساقه    برگ،برگ،برگ،برگ،    خشکخشکخشکخشک    وزنوزنوزنوزن

 يشـه از جمله برگ، ساقه و ر ياهمختلف گ يها خشک اندام وزن

دار داشــت  يتفـاوت معنـ   يطمحـ  کــادميم تـأثير غلظـت    تحـت 

)۰۵/۰P≤ ( .بــرگ خشــک وزن بيشــترين )گــرم ۶/۱۵ ± ۹/۱(، 

ک خـا  در) گـرم  ۲/۱۱ ±۲/۱(يشـه  و ر) گـرم  ۹/۲۱ ±۲/۲(ساقه 

 خشـک  وزن کمتـرين  ي کهحال در ،)۲جدول( آمد دست به شاهد

 ±۱/۰( يشـه و ر) گرم ۴/۹ ± ۴/۰( ساقه ،)برگ ۴/۹ ±۱/۱(برگ 

 خشـک  وزن توليد مقدار. شد مشاهده ۱۵۰Cd تيمار در) گرم ۹/۷

 وزن .ساقه<برگ<ريشه: بود ترتيب بدين گياه مختلف هاي اندام

 کاشت بستر بهشده اضافه  کادميم غلظت  افزايش با گياهخشک 

 منفـي  اثـر  دليل هب احتماًال گياه، خشک وزن کاهش. يافت کاهش

ــادميم  ــر ک ــلولي تقســيم ب ــاو  س ــممتابول ي و  DNA، RNA يس

  ). ۲۵( است ها ينپروتئ

  

 کادميم کادميم کادميم کادميم     تيمارتيمارتيمارتيمار    تأثيرتأثيرتأثيرتأثير    تحتتحتتحتتحت    گياهگياهگياهگياه    کلکلکلکل    خشکخشکخشکخشک    وزنوزنوزنوزن

 ،کـادميم  مختلـف   يهـا  تأثير غلظت ياه تحتکل گ خشک وزن

 بـين  ) ≥۰۵/۰P(ي دار يمعنـ  تفاوت. بودگرم  ۷/۴۸تا  ۹/۲۶ ينب

. مشـاهده شــد  يـاه وزن خشــک گ يـد در تول کـادميم   يمارهـاي ت

 دست آمد، شاهد بهدر خاک  ياهوزن خشک کل گ يدتول بيشترين

گرم  ميلي ۱۵۰ي کاشته شده در خاک محتو يها نهال که ي حال  در

 نشـان  راوزن خشـک کـل    ينکمتـر  درکيلوگرم خـاک،  کادميم 

 غلظـت  افـزايش  با گياه کل خشک وزن توليد ).۲ل شک ( دادند

نشـان   کـه  يافـت  کاهش رشد بستر خاک به شده اضافه کادميم 

 در ويـژه  بـه  گيـاه  خشـک  وزن توليـد  بر کادميم  سوء اثر دهندة

 جـايگزين  تواننـد  سمي مي فلزي هاي يون. باال است هاي غلظت



      خاک آلودهخاک آلودهخاک آلودهخاک آلوده    يکيکيکيکدر در در در     يافتهيافتهيافتهيافتهرشد رشد رشد رشد     Jatropha curcas    ياهياهياهياهدر گدر گدر گدر گ    يوميوميوميومکادمکادمکادمکادم    ييييييييتجمع و جابجاتجمع و جابجاتجمع و جابجاتجمع و جابجا    يابييابييابييابيارزارزارزارز

        

۱۸۵  

                
    حروفحروفحروفحروف. . . . ميمميمميمميمکادکادکادکاد    تيمارهايتيمارهايتيمارهايتيمارهاي    تأثيرتأثيرتأثيرتأثيرتحت تحت تحت تحت     گياهگياهگياهگياه    خشک کلخشک کلخشک کلخشک کل    وزنوزنوزنوزن. . . .     ۲۲۲۲شکل شکل شکل شکل 

آزمون دانکن آزمون دانکن آزمون دانکن آزمون دانکن     درصددرصددرصددرصد    ۵۵۵۵دار در سطح دار در سطح دار در سطح دار در سطح     ييييتفاوت معنتفاوت معنتفاوت معنتفاوت معن    دهندةدهندةدهندةدهندة     نشاننشاننشاننشان    مختلفمختلفمختلفمختلف

، ، ، ، ۰۰۰۰Cd ، ، ، ،۲۵۲۵۲۵۲۵Cd. . . . استاستاستاست    انحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيار ± ها معرف ميانگينها معرف ميانگينها معرف ميانگينها معرف ميانگين    ستونستونستونستون    ....استاستاستاست

۵۰۵۰۵۰۵۰Cd ، ، ، ،۷۵۷۵۷۵۷۵Cd ، ، ، ،۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰Cd     ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰و و و وCd            ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰، ، ، ، ۷۵۷۵۷۵۷۵، ، ، ، ۵۰۵۰۵۰۵۰، ، ، ، ۲۵۲۵۲۵۲۵، ، ، ، ۰۰۰۰    معرفمعرفمعرفمعرف    ترتيبترتيبترتيبترتيب    بهبهبهبه    

        استاستاستاستدر کيلوگرم خاک در کيلوگرم خاک در کيلوگرم خاک در کيلوگرم خاک     کادميم کادميم کادميم کادميم گرم گرم گرم گرم     ميليميليميليميلي    ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰و و و و 

    .کادميمکادميمکادميمکادميم    تيمارهايتيمارهايتيمارهايتيمارهاي    تأثيرتأثيرتأثيرتأثير    تحتتحتتحتتحت    ياهياهياهياهدر گدر گدر گدر گ    کادميم کادميم کادميم کادميم غلظت کل غلظت کل غلظت کل غلظت کل . . . . ۳۳۳۳شکل شکل شکل شکل 

درصد آزمون درصد آزمون درصد آزمون درصد آزمون     ۵۵۵۵دار در سطح دار در سطح دار در سطح دار در سطح     ييييتفاوت معنتفاوت معنتفاوت معنتفاوت معن    هندةهندةهندةهندةدددد    حروف مختلف نشانحروف مختلف نشانحروف مختلف نشانحروف مختلف نشان

، ، ، ، ۰۰۰۰Cd    ....استاستاستاست    انحراف معياريانحراف معياريانحراف معياريانحراف معياري ±     ها معرف ميانگينها معرف ميانگينها معرف ميانگينها معرف ميانگين    ستونستونستونستون    ....استاستاستاست    دانکندانکندانکندانکن

۲۵۲۵۲۵۲۵Cd ، ، ، ،۵۰۵۰۵۰۵۰Cd ، ، ، ،۷۵۷۵۷۵۷۵Cd ، ، ، ،۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰Cd     ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰و و و وCd        ۷۵۷۵۷۵۷۵، ، ، ، ۵۰۵۰۵۰۵۰، ، ، ، ۲۵۲۵۲۵۲۵، ، ، ، ۰۰۰۰    معرفمعرفمعرفمعرف    ترتيبترتيبترتيبترتيب    بهبهبهبه ، ، ، ،

        استاستاستاستدر کيلوگرم خاک در کيلوگرم خاک در کيلوگرم خاک در کيلوگرم خاک     کادميم کادميم کادميم کادميم گرم گرم گرم گرم     ميليميليميليميلي    ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰و و و و     ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰

  

ــروري  ــر ض ــده عناص ــده  و ش ــش بازدارن ــمدر متابول را نق  يس

  ).۲۵( باشند داشته ياهيگ يدر سلولها يتنفس هاي يدراتکربوه

 

        گياهگياهگياهگياه    خشکخشکخشکخشک    وزنوزنوزنوزن    وووو    خاکخاکخاکخاک    دردردردر    کادميم کادميم کادميم کادميم     غلظتغلظتغلظتغلظت    بينبينبينبين    رابطةرابطةرابطةرابطة

وزن  بـا همبسـتگي منفـي   در خاک بسـتر رشـد    کادميم  غلظت

دو  يـن ا ينبـ  يمنفـ  رابطـة . - = r)۸۱/۰(گياه داشـت   خشک کل

غلظـت کـل    يشبا افـزا  ياهداد که وزن خشک کل گ نشان عامل

نقـش   کـادميم  . يافته اسـت  اضافه شده به خاک، کاهش کادميم 

 باعـث  يلکلروف مقدارو کاهش  رددا يلکلروفتوليد بازدارنده در 

  ).۲۶(شود  ياره مسکاهش وزن خشک شاخ

  

        ))))ريشهريشهريشهريشه    وووو    ساقهساقهساقهساقهبرگ، برگ، برگ، برگ، ((((    گياهگياهگياهگياه    مختلفمختلفمختلفمختلف    هايهايهايهاي    انداماندامانداماندام    دردردردر    کادميم کادميم کادميم کادميم     غلظتغلظتغلظتغلظت

ريشـه در همـة تيمارهـا تفـاوت      و سـاقه  بـرگ،  کادميم  ظتغل

بــرگ  کـادميم    غلظـت  نيشـتر يب).  ≥۰۵/۰P(دار داشـت  معنـي 

. مشــاهده شــد ۵۰Cdتيمــار در ) گــرم در کيلــوگرم ميلــي ۶/۳۳(

و  افـت ي شيافزا ۷۵Cd به ۲۵Cd ماريت ازدر برگ  کادميم  غلظت

 ايـن موضـوع بيـانگر تـأثير منفـي     . روند کاهشـي داشـت  سپس 

 اهيـ گ توسـط  فلـز  نيا جذب برمحيط  کادميم  يباال يها غلظت

نتايج مشابه با اندکي تغيير در حـداکثر غلظـت جـذب در     .است

 در جذب شده کادميم  مقدار. دست آمد ساقه و ريشة گياه نيز به

 .ريشـه < سـاقه <بـرگ : بـود  ترتيب بدين گياه مختلف هاي اندام

گـرم در   ميلـي  ۱۰۲۴ريشـه حـدود    در کـادميم   غلظت بيشترين

 ساير با مقايسه در کادميم ). ۳جدول (کيلوگرم وزن خشک بود 

 شـود  يمـ  ياهجذب گ يو به آسان بوده تر متحرک سنگين، فلزات

گيــاه  نســبت بــه بــرگ يشــهر در کــادميم  يبــاال تجمــع). ۱۷(

Phragmites australis کـادميم   زيـاد  هـاي  غلظـت  تـأثير  تحت 

   .)۱۳(گزارش شده است 

تيمارهــاي  در Jatropha curcasدميم در گيــاه انباشــت کــا

۷۵Cd  ،۱۰۰Cd  ۱۵۰وCd  بــيش از حدنصــاب تعيــين شــده بــراي

گـرم در کيلـوگرم وزن    ميلـي  ۱۰۰( کادميم انباشتگر  گياهان بيش

،  ۷۵Cdدر ايـن تيمارهـايي   ). ۳شـکل ( بود ) خشک اندام هوايي

۱۰۰Cd  ۱۵۰وCd صورت زردي، خشـکي و   به ياهدر گ يتسم آثار

 گيـاه  در کـادميم   سـميت  .گرديـد  هـا نيـز مشـاهده    يزش برگر

افتـد   اتفاق کيلوگرم در گرم ميلي ۳۰ تا ۵ بين غلظت در تواند مي

 بيـانگر  يـاه ممکـن اسـت   در بافـت گ  کادميم  زيادغلظت  .)۳۳(

در مـورد  . باشد اين عنصريجذب  يبرا ياهگ ينا يباال يتظرف

 کـادميم   بـه  آلوده خاک در يافته رشد گياهان تنباکو و آفتابگردان

با درنظر گرفتن ايـن   .)۱۰(آمده است  دست به نيز نتايج مشابهي

نکته که کاهش رشد گياه در اثر سميت کادميم نيز ممکن اسـت  



        ۱۳۹۴۱۳۹۴۱۳۹۴۱۳۹۴    پاييزپاييزپاييزپاييز/ / / / ومومومومسسسسوووو    هفتادهفتادهفتادهفتادشماره شماره شماره شماره / / / /     نوزدهمنوزدهمنوزدهمنوزدهمسال سال سال سال / / / / علوم آب و خاك علوم آب و خاك علوم آب و خاك علوم آب و خاك ، ، ، ، علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعيعلوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعيعلوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعيعلوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعيمجله مجله مجله مجله     

  

۱۸۶  

        .    کادميم کادميم کادميم کادميم مختلف مختلف مختلف مختلف     يمارهاييمارهاييمارهاييمارهايتأثير تتأثير تتأثير تتأثير ت    تحتتحتتحتتحت    گياهگياهگياهگياه    مختلفمختلفمختلفمختلف    ييييهاهاهاها    در اندامدر اندامدر اندامدر اندام) ) ) ) يلوگرميلوگرميلوگرميلوگرمگرم در کگرم در کگرم در کگرم در ک    يلييلييلييليمممم((((    کادميم کادميم کادميم کادميم     غلظتغلظتغلظتغلظت. . . . ۳۳۳۳    جدولجدولجدولجدول

 تيمار ريشهريشهريشهريشه ساقهساقهساقهساقه برگبرگبرگبرگ

۹/۰ ± ۰/۰ d ۸/۰ ± ۱/۰ e ۴/۱ ± ۰/۰ e Cd۰ 

۳/۴ ± ۳/۰ d ۲/۳۷ ± ۵/۱ d ۴/۱۵۵ ± ۷/۳ d Cd۲۵ 

۰/۲۴ ± ۰/۲ b ۴/۶۹ ± ۳/۱ c ۴/۳۱۲ ± ۲/۳۱ c Cd۵۰ 

۶/۳۳ ± ۳/۱ a ۳/۷۷ ± ۱/۱ bc ۵/۵۲۶ ± ۵/۲ b Cd۷۵ 

۴/۲۳ ± ۰/۲ b ۴/۱۰۰ ± ۸/۸ a ۱/۵۸۱ ± ۳/۲۹ b Cd۱۰۰ 

۰/۱۸ ± ۲/۱ c ۱/۸۴ ± ۲/۵ b 
۵/۱۰۲۳ ± ۸/۳۶ a Cd۱۵۰ 

 انحراف معياري ± يانگينم ير،مقاد. باشد يدرصد آزمون دانکن م ۵دار در سطح  يتفاوت معن ةدهند نشانستون  هردر  عدم وجود حرف مشترک
  باشد در کيلوگرم خاک مي کادميم گرم  ميلي    ۱۵۰و  ۱۰۰، ۷۵، ۵۰، ۲۵، ۰    ترتيب بهبهبهبه     ۱۵۰Cdو  ۰Cd ،۲۵Cd ،۵۰Cd ،۷۵Cd ،۱۰۰Cd .است

  

        
            .کادميم کادميم کادميم کادميم     يمارهاييمارهاييمارهاييمارهايتتتت    تحت تأثيرتحت تأثيرتحت تأثيرتحت تأثير    کادميم کادميم کادميم کادميم برداشت برداشت برداشت برداشت     کاراييکاراييکاراييکاراييدرصد درصد درصد درصد . . . .     ۴۴۴۴شکلشکلشکلشکل

، ، ، ، ۰۰۰۰Cd ، ، ، ،۲۵۲۵۲۵۲۵Cd. . . . انحراف معياري استانحراف معياري استانحراف معياري استانحراف معياري است ±     ها معرف ميانگينها معرف ميانگينها معرف ميانگينها معرف ميانگين    ستونستونستونستون    ....استاستاستاستدرصد آزمون دانکن درصد آزمون دانکن درصد آزمون دانکن درصد آزمون دانکن     ۵۵۵۵دار در سطح دار در سطح دار در سطح دار در سطح     ييييتفاوت معنتفاوت معنتفاوت معنتفاوت معن    نشان دهندةنشان دهندةنشان دهندةنشان دهندة    مختلفمختلفمختلفمختلف    حروفحروفحروفحروف

۵۰۵۰۵۰۵۰Cd ، ، ، ،۷۵۷۵۷۵۷۵Cd ، ، ، ،۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰Cd     ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰و و و وCd        باشدباشدباشدباشد    در کيلوگرم خاک ميدر کيلوگرم خاک ميدر کيلوگرم خاک ميدر کيلوگرم خاک مي    کادميم کادميم کادميم کادميم گرم گرم گرم گرم     ميليميليميليميلي    ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰و و و و     ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰، ، ، ، ۷۵۷۵۷۵۷۵، ، ، ، ۵۰۵۰۵۰۵۰، ، ، ، ۲۵۲۵۲۵۲۵، ، ، ، ۰۰۰۰ترتيب ترتيب ترتيب ترتيب     بهبهبهبه 

  

رسد که ايـن سـازوکار    نظر مي فلز در گياه گردد، بهباعث تغليظ 

تـر و ايـن گيـاه بيشـتر در      براي گياه جاتروفا به واقعيت نزديـک 

ــازي     ــره س ــت و ذخي ــورد تثبي ــادميم م ــاه  ک ــه گي  در ريش

)Phytostabilization (مد استآکار.  

  

 گياهگياهگياهگياه    کلکلکلکل    خشکخشکخشکخشک    وزنوزنوزنوزن    براساسبراساسبراساسبراساس    کادميم کادميم کادميم کادميم     برداشتبرداشتبرداشتبرداشت

 انباشت شده درکل فلز  غلظتدر واقع  کادميم برداشت  کارايي

 ).۳۲(اسـت کـل فلـز اضـافه شـده بـه بسـتر رشـد         ميزان به ياهگ

ـ  يـاه، از خاک توسط گ کادميم  برداشت  مختلـف  يمارهـاي ت ينب

 ينب کادميم برداشت  کارايي ). ≥۰۵/۰P( دار داشت تفاوت معني

اين موضوع گويـاي   .)۴شکل (  بود متغير درصد ۱۷/۱تا  ۱۹/۰

پـااليي يعنـي زمـان زيـاد بـراي       ند گياهيکي از نقاط ضعف فرآي

 .اسـت ) از خـاک  کادميم در اينجا برداشت (اصالح کامل محيط 

اضـافه   کادميم غلظت  يشبا افزا کادميم برداشت  کارايي درصد

تواند در اثر کـاهش   يکه م يافتشده به خاک بستر رشد کاهش 

 کـادميم   يبـاال  يهـا  تحت تـأثير غلظـت   ياهوزن خشک گ يدتول

ــد ــيات .باش ــابراين خصوص ــکف بن ــد وزن گ يزيولوژي ــاه، مانن ي

 بـه  ريشـه  از کـادميم   ين قـدرت جابجـايي  و همچن توده زيست



      خاک آلودهخاک آلودهخاک آلودهخاک آلوده    يکيکيکيکدر در در در     يافتهيافتهيافتهيافتهرشد رشد رشد رشد     Jatropha curcas    ياهياهياهياهدر گدر گدر گدر گ    يوميوميوميومکادمکادمکادمکادم    ييييييييتجمع و جابجاتجمع و جابجاتجمع و جابجاتجمع و جابجا    يابييابييابييابيارزارزارزارز

        

۱۸۷  

                

        ....کادميم کادميم کادميم کادميم     يمارهاييمارهاييمارهاييمارهايتحت تأثير تتحت تأثير تتحت تأثير تتحت تأثير ت    يستييستييستييستيتجمع زتجمع زتجمع زتجمع ز    شاخصشاخصشاخصشاخص. . . . ۵۵۵۵شکل شکل شکل شکل 

آزمون آزمون آزمون آزمون     درصددرصددرصددرصد    ۵۵۵۵دار در سطح دار در سطح دار در سطح دار در سطح     ييييتفاوت معنتفاوت معنتفاوت معنتفاوت معن    نشان دهندةنشان دهندةنشان دهندةنشان دهندة    مختلفمختلفمختلفمختلف    حروفحروفحروفحروف

، ، ، ، ۰۰۰۰Cd    ....استاستاستاست    ريريريريانحراف معياانحراف معياانحراف معياانحراف معيا ±     ها معرف ميانگينها معرف ميانگينها معرف ميانگينها معرف ميانگين    ستونستونستونستون    ....استاستاستاست    دانکندانکندانکندانکن

۲۵۲۵۲۵۲۵Cd ، ، ، ،۵۰۵۰۵۰۵۰Cd ، ، ، ،۷۵۷۵۷۵۷۵Cd ، ، ، ،۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰Cd     ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰و و و وCd        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰، ، ، ، ۷۵۷۵۷۵۷۵، ، ، ، ۵۰۵۰۵۰۵۰، ، ، ، ۲۵۲۵۲۵۲۵، ، ، ، ۰۰۰۰ترتيب ترتيب ترتيب ترتيب     بهبهبهبه    

        باشدباشدباشدباشد    در کيلوگرم خاک ميدر کيلوگرم خاک ميدر کيلوگرم خاک ميدر کيلوگرم خاک مي    کادميم کادميم کادميم کادميم گرم گرم گرم گرم     ميليميليميليميلي    ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰و و و و 

        . کادميم کادميم کادميم کادميم     يمارهاييمارهاييمارهاييمارهايتحت تأثير تتحت تأثير تتحت تأثير تتحت تأثير ت    کادميم کادميم کادميم کادميم     ييييييييجابجاجابجاجابجاجابجا    شاخصشاخصشاخصشاخص. . . . ۶۶۶۶شکل شکل شکل شکل 
درصد آزمون درصد آزمون درصد آزمون درصد آزمون     ۵۵۵۵دار در سطح دار در سطح دار در سطح دار در سطح     ييييتفاوت معنتفاوت معنتفاوت معنتفاوت معن    ةةةةدهنددهنددهنددهند    مختلف نشانمختلف نشانمختلف نشانمختلف نشان    حروفحروفحروفحروف
، ، ، ، ۰۰۰۰Cd    ....استاستاستاست    انحراف معياريانحراف معياريانحراف معياريانحراف معياري ±     ف ميانگينف ميانگينف ميانگينف ميانگينها معرها معرها معرها معر    ستونستونستونستون. . . . استاستاستاست    دانکندانکندانکندانکن

۲۵۲۵۲۵۲۵Cd ، ، ، ،۵۰۵۰۵۰۵۰Cd ، ، ، ،۷۵۷۵۷۵۷۵Cd ، ، ، ،۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰Cd     ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰و و و وCd        ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰، ، ، ، ۷۵۷۵۷۵۷۵، ، ، ، ۵۰۵۰۵۰۵۰، ، ، ، ۲۵۲۵۲۵۲۵، ، ، ، ۰۰۰۰ترتيب ترتيب ترتيب ترتيب     بهبهبهبه    
        باشدباشدباشدباشد    در کيلوگرم خاک ميدر کيلوگرم خاک ميدر کيلوگرم خاک ميدر کيلوگرم خاک مي    کادميم کادميم کادميم کادميم گرم گرم گرم گرم     ميليميليميليميلي    ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰و و و و 

  

چوبي، بـر کـارايي برداشـت عنصـر از      آوند امتداد در شاخساره

  ). ۱۲(محيط تأثيرگذار است 

  

        کادميم کادميم کادميم کادميم     ييييجابجايجابجايجابجايجابجاي    وووو    زيستيزيستيزيستيزيستي    تجمعتجمعتجمعتجمع    هايهايهايهاي    شاخصشاخصشاخصشاخص

 ريشـه  در سـنگين  فلـزات  غلظـت  نسبت زيستي شاخص تجمع

 نسـبت  جابجـايي،  شـاخص  کـه   حـالي  در باشد مي خاک به گياه

به خـاک و در برخـي منـابع     گياه هوايي بخش در عنصر غلظت

 شـاخص  .)۳۲(است  ريشه نسبت غلظت عنصر در شاخساره به

  ۴۱/۷ تـا  ۵۶/۰بـين   کادميم  مختلف تيمارهاي در زيستي تجمع

 ≥۰۵/۰P(دار وجود داشت  متغير بود و بين تيمارها تفاوت معني

مقدار اين شاخص در تيمارهاي مختلف نشـان   ۵که در شکل  )

مختلـف بـه    يمارهـاي تمقدار ايـن شـاخص در    .داده شده است

شاخص جابجـايي در همـة    .بود ۱ از بيشتر تيمار شاهد ياستثنا

کمتر از  تر طور دقيق و به(جز تيمار شاهد کمتر از يک  تيمارها به

بود که بيانگر قدرت کم جابجايي کادميم از خاک به گيـاه  ) ۴/۰

عبـارت ديگـر    به). ۶شکل (و يا از ريشه به شاخساره بوده است 

هاي هوايي گياه  براي انتقال کادميم به گياه و يا انتقال آن به اندام

محدوديت وجود داشته است که وابسته به خصوصيات خـاک و  

ــ ــاه اســت ن ــايج). ۱۶(وع گي زاده و  متشــرع توســط مشــابهي نت

با استفاده از  کادميم يي خاک آلوده به پاال ياهگ در )۲۳(همکاران 

 يـق توانـد از طر  مـي  کادميم  .گياه آفتابگردان گزارش شده است

و  يقبـل از ورود بـه آونـد چـوب     و شده گياه وارد خاک محلول

ــوا  ييجابجــا ــه قســمت ه ــاهگ ييب ــماز دو را ي و  يکه اپوپالس

 يهاسازوکارواقع  در .)۲۰(شود  ريشه بافت وارد يمپالسميکس

را  کـادميم   ييتوانـد جابجـا   يوجود دارد که مـ  ياهدر گ يمختلف

 کادميم  يمپالسميکس جابجايي. محدود کند ييسمت اندام هوا به

و  يـاهي گ هـاي  تکـال  يـد تول يـق توانـد از طر  يم يبه آوند چوب

 جابجـايي  همچنـين، . وئـل محـدود شـود   در واک کادميم ذخيرة 

 انـدودرم،  بافـت  توسـعة  دليـل  بـه  تواند مي کادميم  آپوپالسميک

  ).۲۰( گردد محدود سلولي خارج موانع از بعضي و اگزودرم

 
        گياهگياهگياهگياه    وووو    خاکخاکخاکخاک    دردردردر    کلکلکلکل    کادميم کادميم کادميم کادميم     بينبينبينبين    همبستگيهمبستگيهمبستگيهمبستگي

در خـاک بسـتر رشـد و     کـادميم  غلظت کل  ينب ي مثبتهمبستگ

ايـن موضـوع    =r).۹۷/۰(شـت  دا وجـود  Jatropha curcas گيـاه 

 جذب شده توسط گياه با افزايش کادميم نشان داد که غلظت کل 

ي مشابه نتايج .يابد مي افزايش خاک به شده اضافه کادميم  غلظت

 و لـو عکـس   بـر  .گـزارش شـده اسـت    )۳۵(در مورد گياه سپيدار 

ـ  يمنفـ  يگزارش دادنـد کـه همبسـتگ   ) ۱۹( همکاران تجمـع   ينب

غلظـت   و Vetiveria zizanioidesگياه روم در سرب و ک ،کادميم 

شـايد دليـل ايـن امـر      .فلزات اضافه شده به خاک وجـود داشـت  

حساسيت زياد و قدرت تحمل کم گياه به فلزات مذکور باشد کـه  

  .کند از جذب فلز توسط گياه جلوگيري مي



        ۱۳۹۴۱۳۹۴۱۳۹۴۱۳۹۴    پاييزپاييزپاييزپاييز/ / / / ومومومومسسسسوووو    هفتادهفتادهفتادهفتادشماره شماره شماره شماره / / / /     نوزدهمنوزدهمنوزدهمنوزدهمسال سال سال سال / / / / علوم آب و خاك علوم آب و خاك علوم آب و خاك علوم آب و خاك ، ، ، ، علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعيعلوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعيعلوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعيعلوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعيمجله مجله مجله مجله     

  

۱۸۸  

        گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه
 نشـان  کـادميم   به آلوده خاک در Jatropha curcas کاشت گياه

 بـرگ  و سـاقه  بـا  مقايسه در گياه ريشه در بيشتر فلز اين هک داد

انباشت شـده در گيـاه فقـط در     کادميم غلظت کل . يافت تجمع

بـيش از  )  ۱۵۰Cdو  ۷۵Cd ،۱۰۰Cd(زياد  کادميم تيمارهاي حاوي 

بود که  کادميم انباشتگر  حد نصاب تعيين شده براي گياهان بيش

ش رشـد گيـاه و توليـد    با درنظر گرفتن اثر سميت کادميم، کـاه 

توده کمتر ممکن است باعـث تغلـيظ فلـز در گيـاه شـده       زيست

رســد گيــاه مــذکور بــراي فراينــد  نظــر مــي بنــابراين بــه. باشــد

Phytoextraction  شـاخص   بـودن  کـم  .مناسب نيسـت  کادميم

 از پـااليي آن  گيـاه  پتانسـيل  گونـه بـه   اين) ۱کمتر از (جابجايي 

فلز در خـاک   ينا يعاز توز يريگجلو براي کادميم  تثبيت طريق

نسـبت  (زيسـتي   تجمـع  شـاخص  باالي ميزان .اشاره دارد آلوده

نيـز   کادميم  مختلف تيمارهاي در )غلظت فلز در ريشه به خاک

هـاي   پـژوهش  با اين وجـود انجـام   .کند اين موضوع را تأييد مي

هـاي طبيعـي آلـوده و در حضـور سـاير       ويژه درعرصـه  بيشتر به

  .شود مي صيهها تو آالينده

 

        ييييسپاسگزارسپاسگزارسپاسگزارسپاسگزار
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