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بردباری ،اندوزش و پاالیش سرب توسط سه گونۀ گیاه مرتعی
در یک خاک آهکی در استان آذربایجان غربی
3

اکبر کریمی ،1حبیب خداوردیلو ،*2میرحسن رسولی صدقیانی
 .1دانشجوی دکتری علوم خاک ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز
 .2دانشیار گروه علوم خاک ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
 .3استاد گروه علوم خاک ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
(تاریخ دریافت 1395/06/09 :تاریخ تصویب)1396/09/01 :

چکیده
توسرط بنر دانره  ،)Hyoscyamus niger L.خرار پنبره Onopordum

هدف از این پژوهش بررسی بردباری ،توانایی اندوزش و پاالیش سرر
 )acanthium L.و گلگندم  ،)Centaurea cyanus L.بومی منطقۀ آذربایجانغربی ،است .بردین منورور یرم نمونره خراخ انت را و برهطرور
یکنواختی با غلوتهای م تلف سر  500 ،250 ،0و  1000میلیگرم بر کیلوگرم خاخ) آلوده شد .سپس گیاهان در گلردانهرای اراوی خراخ
آلوده کشت شدند .این پژوهش در شرایط گل انهای در قالب طرح بلوخهای کامالً تصادفی و در سه تکرار انجام شد .در پایان دورۀ رشرد ،عملکررد
مادۀ خشم ریشه و شاخساره و غلوت سر در ریشه و شاخسارۀ گیاهان اندازهگیری شد .همچنین ،عملکرد نسبی  )RYریشه و شاخساره ،سر
تثبیت شده در ریشه  ،)MSسر است راج شده توسط شاخساره  ،)MEفاکتورهای تغلری زیسرتی سرر  BCFو  ،)mBCFفراکتور انردوزش
زیستی  )mBAFو فاکتور انتقال گیاهی  ،)TFمحاسبه شد .نتایج نشان داد با افزایش آلودگی سربی خاخ ،عملکرد ریشه و شاخسراره و بردبراری
گیاهان کاهش یافت ،در االیکه غلوت سر ریشه و شاخساره ،سر تثبیت شده در ریشه و سر است راج شده توسط شاخسارۀ گیاهان ،افزایش
یافت .میان شاخص بردباری گیاهان تفاوت معنیداری  )P≤0/05وجود نداشت .در این مطالعه ،بیشترین اندوزش سرر در ریشره ،در خرار پنبره
میرانیین  BCF ،MSو  mBCFبرهترتیرب  0/102 ،27 µg pot-1و  )6/09و بریشتررین انردوزش سرر در شاخسراره ،در خرار پنبره میرانیین
 BCF ،MEو  mBCFبهترتیب  0/066 ،45 µg pot-1و  )3/79و گلگندم میانیین  MEو  BCFبهترتیب  0/061 ،43 µg pot-1و  )3/64مشاهده
شد .بنابراین خار پنبه و گلگندم با داشتن زیستتودۀ باال در شرایط طبیعی ،میتوانند در پاالیش خاخهای آلوده به سر  ،بهویژه در سطوح پایین
آلودگی ،مؤثر باشند.

کلیدواژگان:

آلودگی خاخ ،اندوزش ،بردباری ،پاالیش سبز ،سر .

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس04432779558 :

ایمیلh.khodaverdiloo@urmia.ac.ir :
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 .1مقدمه
در دهههای اخیر افزایش بیرویۀ فعالیتهای بشرری از
جمله کانکنی فلزات ،نهشتههرای اتمسرفری ،ذو کراری،
اسررتفاده از کودهررای شرریمیایی ،کرراربرد آفررتکررشهررا،
پسررا هررای صررنعتی و فا ررال هررای شررهری در ارا رری
کشاورزی ،سربب بررهخ خروردن تعرادل محریطزیسرت و
افزایش آلودگی خراخهرا بره فلرزات سرنیین شرده اسرت
.)Moreira et al., 2011; Alaribe & Agamuthu, 2015
سر یکی از فراوانترین و خطرسازترین فلزات سنیین در
مکانهای آلوده است Khodaverdiloo & Hamzenejad
 .)Taghlidabad, 2014آلودگی سربی ،زیسرتبروم خراخ،
کیفیت و سالمت محصوالت کشراورزی و دامری و کیفیرت
آ ها را بهشدت تحت ترثثیر قررار داده و تهدیردی جردی
برررای سررالمت انسرران اسررت ;Boussen et al., 2013
 .)Alaribe & Agamuthu, 2015سرررر اتررری در
غلوتهای کخ بسیار سمی بوده و پس از ورود بره زنجیررۀ
غذایی انسان و انتقال در خرون سربب آسریب انردامهرای
م تلف بدن از جمله کلیه ،کبد ،مغز و سیستخهای عصبی
میشود  .)Huang et al., 2012اد مجاز سر در خراخ
در کشورهای م تلف  50تا  300میلریگررم برر کیلروگرم
گزارش شده اسرت  .)McLaughlin et al., 2000برا ایرن
وجود غلوت سر بسیار بیشتر از اد مجراز در برخری از
خرررراخهررررای ایررررران گررررزارش شررررده اسررررت
 .)Mahdavian et al., 2015بنابراین با توجه به پیامدهای
خطرناخ آلودگی سربی خاخ ،جهت جلروگیری از تهدیرد
زیستبوم خاخ ،پاالیش خاخهای آلوده بره سرر بسریار
روری است .)Huang et al., 2012
تاکنون روشهای فیزیکی و شریمیایی م تلفری بررای
پاالیش خاخهای آلوده ارائه شرده و مرورد اسرتفاده قررار
گرفتهاند  .)Kabata-Pendias, 2011اغلرب ایرن روشهرا
پرهزینه بوده و افزون بر ایجاد تغییرات برگشرتناپرذیر در
ویژگیهای خاخ ،در پایان سبب آلودگی ب شری دییرر از
محررریطزیسرررت مررریشررروند ;Ali et al., 2013

 .)Nsanganwimana et al., 2014پراالیشسربز روشری
دوستدار محیطزیسرت اسرت کره در آن از گیاهران بررای
پاالیش خاخهای آلوده به فلرزاتسرنیین اسرت اسرتفاده
میشود  .)Barbosa et al., 2015پاالیش سبز افرزون برر
کررخهزینرره بررودن و سرربب افرر کیفیررت شرریمیایی،
فیزیکی و زیستی خاخ میشود ;Houben et al., 2013
 .)Barbosa et al., 2015پاالیشسبز روشهای گونراگونی
دارد که است راجسبز 1جذ و اندوزش آالیندههای خاخ
در شاخسارۀ گیاهان) و تثبیت سبز 2تثبیت آالیندههرا در
ریشررۀ گیاهرران) از جملررۀ رایررجترررین آنهررا هسررتند
.)Placek, et al., 2016
گزینش گونۀ گیاهی مناسب در فرآینرد پراالیش سربز
بسیار اائز اهمیت اسرت .اسرتفاده از گیاهران برومی هرر
منطقه برای پاالیش خاخهای آلروده بره فلرزات سرنیین
میتواند کارآیی پاالیش سبز را افزایش میدهد ،چررا کره
این گیاهان به شرایط اقلیمی و آلودگی منطقه بردبار بوده
و نیهداری آنها سادهتر اسرت .)Laghlimi et al., 2015
افزون بر این ،یکی از کاستیهای پاالیشسبز ،زیستترودۀ
انرررردخ بیشررررتر گیاهرررران برررریشانرررردوز اسررررت
 ،)Laghlimi et al., 2015لذا استفاده از گیاهان بومی برا
توان تولید زیستتودۀ باال ،میتواند کارآیی پاالیشسربز را
بهطور چشخگیری افزایش دهد .)Barbosa et al., 2015
بههمین دلیل در سالهای اخیرر انجرام مطالعرات جهرت
ارزیابی بردباری گیاهان بومی و توانایی آنهرا در جرذ و
انرردوزش فلررزات سررنیین ،مررورد توجرره قرررار گرفترره
اسرررت  .)Laghlimi et al., 2015بررررای نمونررره
 Salas-Luévanoو همکاران  )2009گیاهان تاجخرروس
 )Amaranthusو لرررررررروپن
retroflexus
L.
 )Lupinus polyphyllus L.را بهعنوان گیاهان بردبرار در
خاخهای آلوده به سر گزارش کردند .همچنرین Saghi
و همکررراران  )2016گرررزارش کردنرررد کررره گیاهررران
شررلمی  )Rapistrum rugosum L.و خررردل واشرری
Phytoextraction
Phytostabilization
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 )Sinapis arvensis L.توانایی باالیی در تثبیت سر در
ریشه دارند Mahdavian .و همکاران  )2015نیز گیاهان
بومررررادران  ،)Achillea wilhelmsii L.سرررروزنم
 )Erodium cicutarium L.و نعنرررررای واشررررری
 )Mentha longifolia L.را بهعنوان گیاهانی مناسب برای
تثبیت سبز سر در خاخهای آلوده ،شناسایی کردند.
در ایررران ،ارردود  8000گونررۀ گیرراهی وجررود دارنررد
کرررره ارررردود  1727گونررررۀ آن بررررومی هسررررتند
 .(Jalili & Jamzad, 1999برا ایررنکرره بردبرراری برخرری
گونههای گیاهی در خاخهای آلوده به سر و توانایی آنهرا
در جذ و اندوزش سر در خاخهای آهکی ایرران ارزیرابی
شرده اسرت ;Solhi et al., 2012; Karimi et al., 2013
;Khodaverdiloo & Hamzenejad Taghlidabad, 2014
 ،)Mahdavian et al., 2015; Saghi et al., 2016توانایی

بسیاری از گونههای گیاهی بومی ایران در تحمل ،جذ و
اندوزش سر در خاخهای آهکری بررسری نشرده اسرت.
گیاهان بنر دانره  ،)Hyoscyamus niger L.خرار پنبره
 )Onopordum acanthium L.و گرررررلگنررررردم
 )Centaurea cyanus L.از گونررههررای بررومی اسررتان
آذربایجانغربی بوده که در مراتع ،ارا ی ت ریرب شرده و
ااشیۀ جادهها با خاخهای آهکی به طور طبیعری وجرود
دارند .این گیاهان رشد سریعی داشته و در شرایط طبیعی
زیستتودۀ بسیار باالیی تولید میکنند و همچنین نسربت
به ترنش خشرکی بردبرار هسرتند ،بنرابراین برا توجره بره
ویژگیهای ذکر شده برای گیاهپراالیی فلرزات سرنیین در
خاخهای آهکی مناطق خشرم و نیمره خشرم مناسرب
بودند .چرا که گیاهان مناسب برای گیاهپاالیی خاخهرای
مناطق خشم و نیمه خشم باید افزون بر بردباری نسبت
به آالینده باید نسبت به خشکی نیز بردبار باشند .بههمین
دلیل این گیاهان برای این پژوهش انت ا شدند .بنابراین
هررررردف از ایرررررن پرررررژوهش بررسررررری بردبررررراری
بنر ر دانر ره  ،)Hyoscyamus niger L.خرررار پنبررره
 )Onopordum acanthium L.و گرررررلگنررررردم
 )Centaurea cyanus L.در سررطوح م تلررف آلررودگی
سررربی خرراخ و همچنررین توانررایی آنهررا در انرردوزش و
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 .2مواد و روشها
 .2 .1نمونهبررداری و انردازهگیرری ویگگریهرای
فیزیکی و شیمیایی و آلوده کردن خاک
برررای انجررام ایررن پررژوهش از یررم نمونررۀ خرراخ بررا
مش صررات Fine, mixed, mesic Typic Halaquepts
واقع در استان آذربایجان غربری نمونرهبررداری شرد .ایرن
خاخ پس از هواخشم شدن به دو ب ش تقسریخ گردیرد.
یم ب ش برای انجرام آزمایشرات فیزیکری و شریمیایی از
الم دو میلیمترری عبرور داده شرد .سرپس ویژگریهرای
فیزیکوشرریمیایی خرراخ شررامل بافررت خرراخ ،مررواد آلرری،
ظرفیت تبادل کاتیونی ،هدایت الکتریکی ،کربنات کلسریخ
معادل و  pHو همچنین غلوت اولیۀ عناصر در خراخ بره
روشهررای اسررتاندارد )Carter & Gregorich, 2008
اندازهگیری شد .ب ش دوم نمونههرای خراخ بره گل انرۀ
پژوهشی گروه علرومخراخ دانشرکدۀ کشراورزی دانشریاه
ارومیرره ،انتقررال داده شررد و پررس از عبررور از الررم پررنج
میلیمتری با غلوتهای م تلف سر آلروده شرد .بررای
آلرروده کررردن خرراخ ،ابترردا مقرردار الزم نیتررراتسررر
 Pb(NO3)2بررای آلروده کرردن جررم مش صری از خراخ
محاسبه شد .سپس ،جرم محاسربه شردۀ نمرم بره یرم
کیلوگرم از خاخ افزوده شد و کامالً با آن م لوط گردیرد
تا پیشمادهای همین بهدست آید .نیتروژن افزوده شده به
خاخ توسط نمم نیترات سر  ،با افزودن مقادیر محاسبه
شدۀ اوره به تیمارهای م تلف تصحیح شد .این پیشمادۀ
آلوده سپس بهطور کامل با تودۀ خاخ م لوط گردید .برر
پایرۀ مطالعرات پیشرین ،)Khodaverdiloo et al., 2012
خاخ آلوده بهمدت پنج ماه در معرر تنراو هرای ترر و
خشم شدن و بهمدت  18ماه دییر در شرایط هواخشرم
قرار گرفت تا توزیع سرر در خراخ بره شررایط آلرودگی
درازمررررردت و طبیعررررری نزدیرررررمترررررر شرررررود
.)Karimi et al., 2013
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.2.2کشررررخ گل انررررهای ،برداشررررخ گیاهرررران،
آمادهسازی و تجزیۀ نمونههای گیاهی
پس از رساندن رطوبت گلدانها به ظرفیت مزرعره ،در
هر گلدان  8بذر از گیاهان با فواصل منوخ در گلدانهرای
مورد نور کشت گردید .پس از جوانه زنری برذرها  2بوترۀ
سررالخ و قرروی در هررر گلرردان نیررهداری شرردند .آبیرراری و
نیهداری گلدانها در شرایط گل انره در دمرای  25درجرۀ
سانتیگراد انجام شد .در پایان ماه پرنجخ ارتفرای گیاهران
اندازهگیری شد .سرپس شاخسرارههرای گیاهران از رویرۀ
خاخ بریده شدند .ریشۀ گیاهان نیرز بره آرامری از خراخ
گلدانها جدا شد .نمونههای گیاهی پس از شستشو برا آ
مقطر و خشم کردن ،به درون پاکتهای کاغرذی منتقرل
شدند و بهمدت  72ساعت در آون و در دمرای  70درجرۀ
سلسیوس قرار داده شدند .نمونهها پس از خشم شردن و
توزین مادۀخشم ،با استفاده از آسیا برقری برا محفورۀ
تمام استیل آسیا شدند .)Karimi et al., 2013 .بررای
عصارهگیری غلوت سر کل ریشه و شاخسارۀ گیاهان از
روش اکسیداسرریونت تررر اسررتفاده شررد ،)Gupta, 2000
همچنین پس از برداشرت گیاهران ،سرر زیسرتفرراهخ
خاخ ،بهروش عصارهگیرری برا نیتررات آمونیروم  1نرمرال
اندازهگیری شد ،که ایرن روش مقردار عمردۀ فلرز زیسرت
فررررراهخ خرررراخ را عصررررارهگیررررری مرررریکنررررد
 .)Langer et al., 2009غلوت سر در عصارههای خاخ
و گیاهرران ،بررا دسررتیاه جررذ اتمرری اسررپکترومتری
 )Shimadzu 6300 AAقرائت شد.

 .3.2محاسبۀ شاخصهای بردباری گیاهان ،جذب
و اندوزش سرب در ریشه و شاخسارۀ گیاهان
در سطوح م تلرف سرر در خراخ ،عملکررد نسربی
 1)RYمادۀ خشم ریشه و شاخسرارۀ گیاهران برهعنروان
شرراخص بردبرراری گیاهرران در سررطوح م تلررف آلررودگی
 ،)Barbosa et al., 2015بهصورت زیر محاسبه شد:

Yi
Y0

)1

RY 

که در آن  RYعملکرد نسربی گیراه Yi ،عملکررد مرادۀ
خشم گیاه در هر تیمار و  Y0عملکرد مادۀ خشم گیاه در
شرررررایط بررررردون سرررررر تیمارشررررراهد) اسرررررت
.)Khodaverdiloo et al., 2011; Barbosa et al., 2015
1مقادیر سر است راج شده توسط شاخسارۀ گیاهران
 2)MEو سر تثبیت شده در ریشه  3)MSدر هر سطح
آلودگی خراخ ،برا اسرتفاده از روابرط  2و  3تعیرین شرد
:)Khodaverdiloo et al., 2011; Karimi et al., 2013
ME C pshoot  Y shoot

)2

که در آن ME ،سر است راج شده توسط شاخسرارۀ
گیاه ،)µg pot-1

Shoot

 CPغلوت سر در شاخسارۀ گیاه

 )µg g-1و  Y Shootعملکررد شاخسرارۀ گیراه  )g pot-1در
سطوح م تلف آلودگی سربی است.

MS C proot  Y root

)3
که در این رابطه
،)µg kg-1

root

root

 C Pغلوت سرر در ریشرۀ گیراه

 Yعملکرررد ریشررۀ گیرراه  )g pot-1و MS

سر تثبیت شده در ریشۀ گیاهان  )µg pot-1در سرطوح
م تلف آلودگی سربی است.
برای ارزیابی توانایی گیاهان در زدودن سر از خراخ
و پرراالیش آلررودگی سررربی خرراخ ،فرراکتور اصررالح شرردۀ
انرردوزش زیسررتی  4)mBAFریشرره و شاخسررارۀ گیاهرران
بهترتیب با استفاده از روابط  4و  5تعیین شد:
)4

ME
100
M SB

mBAFshoot(%)

که در آن  ، mBAFshootفاکتور اصرالح شردۀ انردوزش
زیستی سر در شاخساره درصد) ME ،سرر اسرت راج
شده توسرط شاخسرارۀ گیراه  )mg pot-1در هرر تیمرار و
1

Relative Yield
Metal Extraction
3
Metal Stabilization
4
Modified Bioaccumulation Factor
2

911

بردباری ،اندوزش و پاالیش سر توسط سه گونۀ گیاه مرتعی در...

 M SBمقدار سر زیستفراهخ خاخ در هر گلدان در هرر
تیمار  )mg pot-1است.
)5

MS
100
M SB

mBAFroot(%)

C proot

CP
CS

BCF

CP
CSB

mBCF

که در آن  ،mBCFفاکتور تغلی زیستی اصرالح شردۀ
ریشه یا شاخساره در سطوح م تلرف آلرودگی سرربیCP ،
غلوت سر در ریشه یا شاخسارۀ گیاه  )mg kg-1و C SB

غلورت سررر زیسرتفررراهخ در خراخ  )mg kg-1اسررت
.)Barbosa et al., 2015
فاکتور انتقال گیاهی  )TFشاخص مناسبی برای ارزیرابی
توانایی گیاه در انتقال سر از ریشه به شاخسارۀ گیاه اسرت.
بههمین دلیل این شاخص با استفاده از رابطۀ  8تعیین شد:

Bioconcentration Factor
Modified Bioconcentration Factor

root

 CPو  C Pبهترتیب غلورت سرر
که در آن
-1
در شاخسرراره و ریشرره گیرراه  )mg kgو  TFفرراکتور
انتقررررال سررررر از ریشرررره برررره شاخسرررراره اسررررت
.)Alaribe & Agamuthu, 2015; Barbosa et al., 2015
ایررن پررژوهش در شرررایط گل انرره و در قالررب طرررح
بلوخهای کامالً تصادفی و در سه تکرار انجام شد .تجزیره
و تحلیل آماری دادههای بهدست آمده از این پرژوهش برا
استفاده از نرمافزار آماری  SASو مقایسۀ میانیین دادههرا
نیز با استفاده از آزمون چند دامنرهای دانکرن و در سرطح
ااتمال پنج درصد انجام شد.

 .3نتایج

کرره در آن  ،BCFفرراکتور تغلرری زیسررتی ریشرره یررا
شاخساره برای پاالیش سطوح م تلف آلودگی سرربیCP ،
غلوت سر در ریشه یا شاخسرارۀ گیراه  )mg kg-1و CS
غلورررت سرررر کرررل در خررراخ  )mg kg-1اسرررت
.)Khodaverdiloo et al., 2011
)7

)8
Shoot

که در آن  ، mBAFrootفاکتور اصرالح شردۀ انردوزش
زیستی سر در شاخساره MS ،سر تثبیت شده توسط
ریشۀ گیاه  )mg pot-1در هر تیمار و  M SBمقردار سرر
زیستفراهخ خاخ در هر گلدان در هرر تیمرار )mg pot-1
است .)Barbosa et al., 2015
برای ارزیابی توانایی گیاهان در جذ و تغلی سر در
ریشه و شاخساره ،فاکتور تغلی زیسرتی  1)BCFو فراکتور
تغلی زیستی اصرالح شرده  2)mBCFسرر در ریشره و
شاخسارۀ گیاهان با استفاده از روابط  6و  7تعیین شد:
)6

C pshoot

TF

1
2

 .1.3ویگگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک
جدول  )1برخی ویژگیهرای فیزیکوشریمیایی خراخ
مورد مطالعه را نشان مریدهرد .ایرن خراخ دارای برافتی
متوسط pH ،آن در محدودۀ خاخهای آهکی ،کمی شرور،
غیرسدیمی و با توجه بره اردود مجراز گرزارش شرده در
منابع  ،)Cariny, 1995غلوت اولیرۀ سرر در محردودۀ
اد مجاز آن در خاخ بود جدول .)2

 .2.3بردباری گیاهان به تنش آلودگی سربی خاک
با افزایش غلورت سرر در خراخ عملکررد و عملکررد
نسبی شاخسارۀ هر سه گیاه بهطرور معنریداری )P≤0/05
کاهش یافت جدول  .)3بریشتررین و کرختررین عملکررد
گیاهان برهترتیرب در سرطوح  Pb0و  Pb1000مشراهده شرد.
عملکرد شاخسرارۀ بنر دانره در تمرامی سرطوح سرر در
خاخ ،بیشتر از خار پنبه و گلگنردم برود .هرر چنرد ایرن
اخررتالف تنهررا در غلوررت صررفر سررر در خرراخ معنرریدار
 )P≤0/05بود .همچنین تفاوت معنیداری  )P≤0/05میان
عملکرد شاخسارۀ خار پنبه و گلگندم در سرطوح م تلرف
سر در خاخ ،مشاهده نشد .تفاوت میران عملکررد نسربی
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گیاهان در سطوح م تلف سر معنیدار  )P˃0/05نبود.
جدول  .1برخي ويژگيهاي فیزيکي وشیمیايي خاك مورد مطالعه
ويژگي

سیلت

شن

رس

کالس بافتی

مواد آلی

ظرفیت تبادل کاتیونی

هدایت الکتریکی
عصارۀ اشبای

)(cmolc kg-1

)(dS m-1

)(g kg-1

واحد
403

مقدار

323

ويژگي

کلسیخ محلول

274

269

22/1

لوم

کربنات کلسیخ
معادل

سدیخ تبادلی

pH

)%

2/5

30/5

3

8/1

جدول  .2غلظت اولیۀ برخي عناصر در خاك مورد مطالعه
منیزیخ محلول

سدیخ محلول

پتاسیخ محلول

سولفات محلول

کلر محلول

سر کل

)mg L-1

واحد
1/2

مقدار

0/4

23/8

آهن کل

روی کل

-1

) (mg kg

0/0

3/8

15/2

21/42

62

295/5

جدول  .3مقايسۀ میانگین عملکرد و عملکرد نسبي مادۀ خشک ريشه و شاخسارۀ گیاهان در سطوح مختلف سرب در خاك
بنگدانه

کل سرب افزوده شده
به خاك)(mg kg-1

گلگندم

خار پنبه
عملکرد شاخساره ()g pot-1

0

a,a

4/19 ± 0/22

b,a

3/60 ± 0/13

a,b

3/66 ± 0/22

a,b

250

3/42 ± 0/18

3/19 ± 0/19

3/32 ± 0/18

500

2/48 ± 0/25c,a

2/11 ± 0/25c,a

2/39 ± 0/25b,a

1000

1/83 ± 0/23

1/70 ± 0/06

1/41 ± 0/23

d,a

میانیین

b,a

d,a

2/98 A

a,a

b,a

2/70 A

2/65 A
عملکرد نسبي شاخسارۀ گیاه

0

1/00 ± 0/05a,a

1/00 ± 0/04a,a

250

0/82 ± 0/04b,a

b,a

0/88 ± 0/05

0/91 ± 0/05

500

0/59 ± 0/06c,a

0/59 ± 0/07c,a

0/65 ± 0/06b,a

0/44 ± 0/05

0/47 ± 0/02

0/38 ± 0/09

1000

d,a

میانیین

d,a

0/71 A

1/00 ± 0/06

a,a
a,a

c,a

0/74 A

0/74 A
عملکرد مادۀ خشک ريشه ()g pot-1

0

2/98 ± 0/27a,a

1/13 ± 0/07a,b

1/06 ± 0/11a,b
0/95 ± 0/14

0/77 ± 0/09bc,b
0/68 ± 0/12

250

ab,a

2/70 ± 0/38

0/88 ± 0/14

500

2/21 ± 0/18b,a

0/59 ± 0/06b,b

1000

2/06 ± 0/06

0/47 ± 0/11

b,a

میانیین

ab,b

c,b

2/49 A

ab,b

c,b

0/87 B

0/77 B
عملکرد نسبي مادۀ خشک ريشه

1/00 ± 0/09a,a

1/00 ± 0/06a,a

1/00 ± 0/11a,a

0/90 ± 0/13

0/84 ± 0/05

0/90 ± 0/14

500

0/74 ± 0/06

0/77 ± 0/05

0/73 ± 0/09

1000

0/69 ± 0/02b,a

0/60 ± 0/09c,a

0/64 ± 0/12c,a

میانیین

2/98 A

2/65 A

2/70 A

0
250

a,a

b,a

مس کل

ab,a
b,a

اروف باالنویس اول و دوم بر روی هر عدد به ترتیب نشان دهندۀ اختالف آماری  )P≤0/05در هر ستون و هر ردیف هستند.
اروف بزرگ ،اختالف آماری  )P≤0/05میانیین شاخصهای اندازهگیری شده در گیاهان م تلف را نشان میدهند.

ab,a
bc,a

14/11
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میانیینهای دارای اروف مشترخ بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری  )P≤0/05ندارند.
اعداد مقابل دادهها انحراف معیار دادهها در سه تکرار را نشان میدهند.

تنش آلودگی سربی تقریباً مشابه برود .همچنرین کراهش
عملکرد نسبی ریشۀ گیاهران نسربت بره شاخسرارۀ آنهرا
کختر بود جدول .)3

با افزایش غلوت سرر در خراخ عملکررد و عملکررد
نسبی مادۀ خشم ریشۀ گیاهان کاهش یافت جردول .)3
البته این کراهش در غلورت  ،Pb250معنریدار )P˃0/05
نبود .عملکرد ریشۀ بن دانه در تمرامی سرطوح سرر در
خاخ ،بهطور معنیداری  )P≤0/05بیشتر از خار پنبره و
گلگندم بود .بهطور مشابه با عملکررد شاخسراره ،تفراوت
معنیداری  )P≤0/05میران عملکررد ریشرۀ خرار پنبره و
گلگندم در سطوح م تلف سر در خاخ ،مشاهده نشد.
همچنین در سطوح م تلف سر  ،تفراوت میران عملکررد
نسبی ریشۀ گیاهران م تلرف معنریدار  )P˃0/05نبرود
جدول  .)3برا توجره بره ایرن نترایج ،تفراوت معنریداری
 )P≤0/05میان بردباری گیاهان در سطوح م تلف سر
در خاخ ،مشاهده نشرد و میرزان اساسریت گیاهران بره

 .3.3سرب زیسخفراهم خاک
بررا افررزایش غلوررت سررر در خرراخ ،غلوررت سررر
زیسررتفررراهخ خرراخ ریزوسررفری همررۀ گیاهرران بررهطررور
معنیداری  )P≤0/05افزایش یافرت جردول  .)4اخرتالف
مقدار سر زیستفراهخ در خاخ ریزوسفری تحرت کشرت
گیاهان م تلف ،در تمامی سطوح سر در خاخ ،معنریدار
 )P≤0/05نبود .در االیکه مقادیر سر کل خراخ مرورد
مطالعه بسیار زیاد بود ،اما ب ش سر زیستفرراهخ ،بسریار
اندخ بود کختر از  9/02میلیگرم بر گیلوگرم خاخ).

جدول  .4مقايسۀ میانگین غلظت سرب زيست فراهم خاك و غلظت سرب در ريشه و شاخسارۀ گیاهان ،در سطوح مختلف سرب در خاك
بنگدانه

کل سرب افزوده شده به خاك
)(mg kg-1

0

خار پنبه
-1

غلظت سرب زيست فراهم خاك تحت کشت ) (mg kg

1/07 ± 0/13d,a

1/09 ± 0/14d,a

1/09 ± 0/14d,a

3/99 ± 0/23

c,a

4/01 ± 0/25

c,a

4/01 ± 0/25

5/87 ± 0/13

b,a

6/19 ± 0/28

b,a

250

c,a

500

b,a

1000

گلگندم

a,a

8/93 ± 0/17

میانیین

a,a

4/97 A

9/02 ± 0/23

a,a

6/19 ± 0/28

9/02 ± 0/23
5/07 A

5/07 A
غلظت سرب شاخساره )(mg kg-1

0
250

0/34 ± 0/07d,b

2/41 ± 0/28d,a

2/04 ± 0/18d,a

6/93 ± 0/83

17/26 ± 1/08

17/12 ± 1/23

c,b

c,a

c,a

500

12/07 ± 0/69b,b

26/91 ± 0/88b,a

25/38 ± 1/98b,a

1000

21/64 ± 1/19

35/64 ± 1/25

35/74 ± 0/04

a,b

میانیین

a,a

10/26 B

a,a

20/07 A

20/56 A
-1

غلظت سرب در ريشه ) (mg kg

0
250
500
1000
میانیین

0/61 ± 0/18d,b

3/59 ± 0/13d,a

7/39 ± 0/44

c,a

27/62 ± 0/23

c,b

12/92 ± 0/55

b,a

39/71 ± 0/13

b,b

31/98 ± 0/88

22/75 ± 0/42

a,a

64/45 ± 0/17

a,b

46/57 ± 1/83

c,c
b,c
a,c

10/92 C

33/84 A

اروف باالنویس اول و دوم بر روی هر عدد به ترتیب نشان دهندۀ اختالف آماری  )P≤0/05در هر ستون و هر ردیف هستند.
اروف بزرگ ،اختالف آماری  )P≤0/05میانیین شاخصهای اندازهگیری شده در گیاهان م تلف را نشان میدهند.

d,a

4/16 ± 0/20

14/00 ± 2/38

24/18 B
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میانیینهای دارای اروف مشترخ بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری  )P≤0/05ندارند.
اعداد مقابل دادهها انحراف معیار دادهها در سه تکرار را نشان میدهند.

 .4.3غلظرررخ و انررردوزش سررررب در ریشررره و
شاخسارۀ گیاهان
با افزایش غلوت سر در خاخ ،غلوت سر در ریشره
و شاخسارۀ گیاهان بهطرور معنریداری  )P≤0/05افرزایش
یافت جدول  .)4غلوت سر در تمامی سرطوح سرر در
خاخ در شاخسارۀ بن دانه بهطرور معنریداری )P≤0/05
کخترر از خرار پنبره و گرلگنردم برود .تفراوت معنریداری
 )P≤0/05میران غلورت سررر در شاخسرارۀ بنر دانرره و
گلگندم وجود نداشرت .اخرتالف غلورت سرر در ریشرۀ
گیاهان در سطوح م تلف سر یکسان نبود .بهطروریکره
در سطح  ،Pb0تفاوت معنریداری  )P≤0/05میران غلورت
سر در شاخسارۀ خار پنبه و گلگندم وجود نداشرت ،امرا
غلوت سر در ریشۀ آنها بهطرور معنریداری )P≤0/05
بیشتر از بن دانه برود .در سرایر سرطوح سرر در خراخ
 Pb500 ،Pb250و  ،)Pb1000اخررتالف میرران غلوررت سررر در
ریشررۀ گیاهرران معنرریدار  )P≤0/05بررود و ایررن مقرردار در
گیاهان بدین ترتیب بود :خار پنبه > گلگندم > بن دانره.
بهطوریکه بهطور میانیین میانیین تمامی سرطوح سرر
در خاخ) غلوت سر در ریشۀ خار پنبره بریش از  3برابرر
بن دانه و  1/4برابر گلگندم بود جدول .)4
با افزایش آلودگی سربی خاخ ،سرر اسرت راج شرده
توسط شاخسارۀ گیاهان و سرر تثبیرت شرده در ریشرۀ
گیاهرران بررهطررور معنرریداری  )P≤0/05افررزایش یافررت
جرردول  .)5در تمررامی سررطوح سررر در خرراخ ،سررر
است راج شده توسط شاخسارۀ خار پنبه و گلگنردم بره-
طور معنیداری  )P≤0/05بیشترر از بنر دانره برود .در
االیکه اختالف میران خرار پنبره و گرلگنردم معنریدار
 )P˃0/05نبررود .برریشترررین و کررخترررین مقرردار سررر
اندوزش یافته در شاخساره ،بهترتیب مربوط به خرار پنبره
در  )Pb1000و بن دانه در  )Pb0بود .سر است راج شده
توسط خار پنبه بهطور میانیین بیش از  1/9برابر بن دانه
بود جدول .)5

اختالف میان سر تثبیت شده در ریشرۀ گیاهران در
سطوح م تلف سر در خاخ ،یکسان نبود .بردینترتیرب
کرره در  ،Pb0سررر تثبیررت شررده در ریشررۀ خررار پنبرره و
گلگنردم اخرتالف معنریداری  )P˃0/05نداشرت .ایرن
مقدار بیش از دو برابر مقدار سر تثبیت شرده در ریشرۀ
بن دانره برود .در  Pb250اخرتالف معنریداری )P≤0/05
میان سر تثبیت شده در ریشۀ گیاهران وجرود نداشرت.
سر تثبیت شده در ریشرۀ خرار پنبره در  Pb500برهطرور
معنیداری  )P≤0/05بیشتر از بن دانه و گلگندم برود.
همچنین در  Pb1000سر انردوزش یافتره در ریشرۀ گیراه
گلگندم کخترین مقدار بود و اختالف میران خرار پنبره و
بن ر دانرره معنرریدار  )P˃0/05نبررود .بررهطررور میررانیین
میانیین تمرامی سرطوح سرر در خراخ) مقردار سرر
اندوزش یافته در ریشۀ خار پنبه برهترتیرب بریش از  39و
 12درصد بیشتر از گلگندم و بن دانه برود جردول .)5
این نترایج نشران داد خرار پنبره نسربت بره بنر دانره و
گلگندم توانایی باالتری در تثبیت سر در ریشه داشت.
در تمامی سطوح سر در خاخ برهجرز  Pb1000مقردار
کل سر اندوزش یافته در گیاهران مجمروی مقردار کرل
سر ریشه و شاخساره) بدین ترتیرب برود :خرار پنبره >
گلگندم > بن دانه .اما در  Pb1000این مقدار بدین ترتیب
بود :خار پنبه > بن دانه > گلگنردم .کره ایرن برهدلیرل
عملکرد بیشتر مادۀ خشم بن دانه در  Pb1000نسبت بره
گلگندم بود .برهطرور کلری در تمرامی سرطوح سرر در
خاخ ،خار پنبه نسبت به بنر دانره و گرلگنردم توانرایی
بیشتری در اندوزش سر در زیسرتترودۀ گیراه داشرت
شکل  .)1همانطور که در جدول  2آمرده و در شرکل 1
نیز نشان داده شده مقردار سرر اسرت راج شرده توسرط
شاخسررارۀ خررار پنبرره بررهطررور میررانیین  1/67برابررر) و
گلگندم بهطور میانیین  2/15برابرر) بریشترر از مقردار
مقدار سر تثبیت شده در ریشۀ آنهرا برود .ایرن نتیجره
بهدلیل بیشتر بودن مادۀ خشم شاخسرارۀ ایرن گیاهران
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نسبت به ریشۀ آنها بود جدول .)3
جدول  .5مقايسۀ میانگین مقدار سرب اندوزش يافته در ريشه و شاخسارۀ گیاهان ،در سطوح مختلف سرب در خاك
بنگدانه

کل سرب افزوده شده به خاك

خار پنبه
-1

)(mg kg-1

0

گلگندم

سرب استخراج شده توسط شاخسارۀ گیاه ) (µg pot

1/41 ± 0/32d,b

8/65 ± 0/81b,a

7/48 ± 1/00b,a

23/70 ± 3/22

54/93 ± 1/09

56/85 ± 5/10

250

c,b

a,a

a,a

500

30/05 ± 4/65b,b

56/63 ± 5/07a,a

60/79 ± 8/56a,a

1000

39/45 ± 3/58

60/57 ± 2/78

50/41 ± 11/12

a,b

میانیین

a,a

4/97 A

a,a

5/07 A

5/07 A
-1

سرب تثبیت شده در ريشۀ گیاه ) (µg pot

0

1/73 ± 0/12d,b

4/04 ± 0/75d,a

20/02 ± 3/54

c,a

26/33 ± 4/82

b,a

28/48 ± 1/10

b,a

34/97 ± 3/01

ab,b

46/88 ± 2/24

a,ab

250

c,a

500

b,b

1000
میانیین

a,a

24/28 AB

43/62 ± 7/18
27/24 A

اروف باالنویس اول و دوم بر روی هر عدد به ترتیب نشان دهندۀ اختالف آماری  )P≤0/05در هر ستون و هر ردیف هستند.
اروف بزرگ ،اختالف آماری  )P≤0/05میانیین شاخصهای اندازهگیری شده در گیاهان م تلف را نشان میدهند.
میانیینهای دارای اروف مشترخ بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری  )P≤0/05ندارند.
اعداد مقابل دادهها انحراف معیار دادهها در سه تکرار را نشان میدهند.

c,a

4/41 ± 0/41

17/21 ± 4/72
24/60 ± 2/76

a,b

31/82 ± 7/02
19/51 B
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c

b

c

ريشه

d

f
گل گندم خار زن بن
بابا

دانه گل گندم خار زن بن
بابا

Pb1000

دانه گل گندم خار زن بن
بابا

Pb500

f

g

دانه گل گندم خار زن بن
بابا

Pb250

()µg pot-1

e

دانه

کل سر اندوزش یافته در گیاه

a

bc

b
c

شاخساره

105
90
75
60
45
30
15
0

Pb0

شکل  .1مقدار کل سرب اندوزش يافته در گیاهان (ريشه و شاخساره) ،در سطوح مختلف سرب در خاك
میانگینهاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون چند دامنهاي دانکن اختالف معنيداري ( )P≤0/05ندارند.

میانیین میانیین تمامی سطوح سر در خراخ) درصرد
 mBAFکل مجموی  mBAFریشه و شاخسرارۀ گیاهران)
در گیاهان بدین ترتیرب برود :خرار پنبره > گرلگنردم >
بن دانه .بیشترین درصد  mBAFریشه مربروط بره خرار
پنبه و بیشترین مقدار درصد  mBAFشاخسراره مربروط
به خار پنبه و گلگندم بود .نترایج درصرد  mBAFنشران
داد کرره گیاهرران در  ، Pb250نسرربت برره مقرردار سررر
زیستفراهخ خاخ ،بیشترین توانرایی انردوزش سرر در
شاخساره را داشتند شکل .)2

فاکتور انردوزش زیسرتی  )mBAFشراخص مناسربی
برای ارزیرابی توانرایی گیاهران در جرذ و انردوزش فلرز
نسبت به مقردار سرر زیسرتفرراهخ خراخ ،در سرطوح
م تلف آلودگی است  .)Barbosa et al., 2015با افزایش
غلوت سر در خاخ  mBAFریشه و شاخسارۀ گیاهران،
ابترردا در  ،Pb250بررهطررور معنرریداری  )P≤0/05افررزایش
یافت ،سپس در سرطوح براالتر سرر در خراخ  Pb500و
 mBAF )Pb1000شاخساره بهطرور معنریداری )P≤0/05
کاهش یافت ،در االی که  mBAFریشرۀ گیاهران تغییرر
معنیداری  )P˃0/05نکرد شکل  .)3بهطور کلی مقردار
b
d
h

ريشه

c

gh

ef

gh

fg

ef

i
گل گندم خار زن بن
بابا
Pb1000

دانه گل گندم خار زن بن
بابا
Pb500

دانه گل گندم خار زن بن
بابا
Pb250

دانه گل گندم خار زن بن
بابا

دانه

Pb0

شکل  .2مقدار  mBAFدر گیاهان (ريشه و شاخساره) ،در سطوح مختلف سرب در خاك
میانگینهاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون چند دامنهاي دانکن اختالف معنيداري ( )P≤0/05ندارند.

)BAF (%

e

a

شاخساره

0.9
0.75
0.6
0.45
0.3
0.15
0
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 .5.3تغلیظ زیستی سرب در ریشه و شاخسارۀ گیاهان
با افزایش آلودگی سرربی خراخ BCF ،شاخسرارۀ خرار
پنبه و گلگندم بهطور معنیداری  )P≤0/05کاهش یافرت
جدول  .)6در االی که در گیاه بن دانره  BCFشاخسراره
ابتدا بهطور معنیداری در  Pb250نسربت بره  )Pb0افرزایش
یافت و پرس از آن از  Pb250ترا  )Pb1000کراهش یافرت .در
تمامی سطوح سر در خاخ  BCFشاخسرارۀ خرار پنبره و
گلگندم بهطور معنیداری  )P≤0/05بیشتر از بنر دانره
بود جدول  .)6در االیکه اخرتالف  BCFشاخسرارۀ خرار
پنبه و گلگنردم معنریدار  )P˃0/05نبرود .مقرادیر BCF
ریشۀ گیاهان نیز با افزایش غلوت سرر در خراخ کراهش
یافت .هر چند این کاهش در بن دانه معنریدار )P˃0/05
نبود .اختالف مقرادیر  BCFریشرۀ گیاهران مرورد مطالعره،
معنیدار  )P≤0/05برود و مقرادیر ایرن شراخص در ریشرۀ
گیاهان بدینترتیب بود :خار پنبه > بن دانه > گرلگنردم.
مقادیر  BCFدر ریشۀ گیاهان خار پنبه و گلگندم برهطرور
معنیداری  )P≤0/05بیشتر از شاخسرارۀ آنهرا برود .امرا
تفاوت معنیداری  )P≤0/05میان مقرادیر  BCFسرر در
ریشه و شاخسارۀ بن دانه وجود نداشت.
شررکل  3مقررادیر شرراخص  mBCFریشرره و شاخسررارۀ
گیاهان را نشان میدهد .بهدلیل مترثثر برودن مقرادیر ایرن
شرراخص از غلوررت سررر در ریشرره و شاخسررارۀ گیاهرران،
تغییرررات ایررن شرراخص در ریشرره و شاخسررارۀ گیاهرران ،در
سطوح م تلف سر  ،مشابه تغییرات  BCFبود شرکل  3و
جدول  .)6بهطور مشابه برا  BCFمقرادیر  mBCFدر ریشرۀ
گیاهان خار پنبه و گلگندم بهطرور معنریداری )P≤0/05
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برریشتررر از شاخسررارۀ آنهررا بررود .امررا تفرراوت معنرریداری
 )P≤0/05میان مقادیر  mBCFسر در ریشه و شاخسارۀ
بن دانه وجود نداشرت شرکل  .)3مقرادیر  mBCFنشران
میدهد نسبت به مقدار سر زیستفراهخ خاخ ،گلگنردم
میانیین  mBCFشاخساره  )3/64و خرار پنبره میرانیین
 mBCFشاخساره  )3/79توانایی باالیی در تغلی سرر در
شاخسرراره داشررتند .همچنررین نسرربت برره مقرردار سررر
زیستفراهخ خاخ ،خار پنبه میانیین  mBCFریشه )6/09
توانایی بسیار باالیی در تغلی سر در ریشه داشت.

 .6.3فاکتور انتقال گیاهی ()TF
با افزایش غلوت سر در خاخ مقرادیر فراکتور انتقرال
گیاهی در بن دانه و خار پنبه تغییر معنیداری )P≤0/05
نکرد جدول  .)6در االیکه در گلگنردم مقردار  TFابتردا
در  Pb250نسربت برره  )Pb0افررزایش یافررت و پررس از آن از
 Pb250تررا  )Pb1000تغییررر چنرردانی نکرررد .در  Pb0تفرراوتی
معنریداری  )P≤0/05میرران مقرردار  TFگیاهرران مشرراهده
نشد .در  Pb250مقدار این شاخص در بن دانره و خرار پنبره
بهطور معنیداری  )P≤0/05بیشتر از خرار پنبره برود .در
صورتی که در این سطح سر در خاخ اختالف معنیداری
میان  TFبن دانه و گرلگنردم وجرود نداشرت .در سرطوح
برراالی سررر در خرراخ  Pb500و  )Pb1000اخررتالف میرران
مقادیر  TFگیاهان معنیدار  )P≤0/05بود و مقادیر  TFدر
گیاهان بدین ترتیب بود :بن دانه > گلگندم > خار پنبه.

جدول  .6مقايسۀ میانگین شاخصهاي ضريب تغلیظ زيستي ( )BCFريشه و شاخسارۀ گیاهان و فاکتور انتقال گیاهي (،)TF
در سطوح مختلف سرب در خاك
بنگدانه

کل سرب افزوده شده به خاك
)(mg kg-1

خار پنبه
BCF

گلگندم

شاخساره *

0

0/015 ± 0/003c,b

0/112 ± 0/007a,a

0/095 ± 0/008a,a

250

0/025 ± 0/003a,b

b,a

0/064 ± 0/004

0/063 ± 0/005

500

0/023 ± 0/001ab,b

0/052 ± 0/002b,a

0/049 ± 0/004c,a

1000

0/021 ± 0/001

0/035 ± 0/007

0/035 ± 0/001

b,b

c,a

b,a

c,a
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0/021 B

میانیین

0/066 A
BCF

0
250
500

0/061 A

ريشه*

0/028 ± 0/002a,b

0/167 ± 0/007a,a

a,a

0/194 ± 0/009

a,c

0/027 ± 0/002

b,a

0/102 ± 0/004

b,b

0/065 ± 0/015

a,c

0/025 ± 0/001

b,a

0/076 ± 0/002

b,b

0/061 ± 0/002

1000

0/022 ± 0/001a,c

0/063 ± 0/007b,a

0/046 ± 0/002c,b

میانیین

0/022 C

0/102 A

0/092 B

فاکتور انتقال گیاهي ()TF
0

0/74 ± 0/18.a,a

0/70 ± 0/20a,a

0/49 ± 0/06c,a

0/94 ± 0/06

a,b

0/63 ± 0/02

a,a

0/99 ± 0/14

a,b

0/68 ± 0/01

ab,b

a,a

250
500

a,a

0/94 ± 0/09

1000

a,a

0/95 ± 0/07

میانیین

a,c

0/89 A

0/56 ± 0/09

b,b

0/79 ± 0/07

0/77 ± 0/03
0/76 B

0/64 AB

اروف باالنویس اول و دوم بر روی هر عدد به ترتیب نشان دهنده اختالف آماری  )P≤0/05در هر ستون و هر ردیف هستند.
اروف بزرگ ،اختالف آماری  )P≤0/05میانیین شاخصهای اندازهگیری شده در گیاهان م تلف را نشان میدهند.
میانیینهای دارای اروف مشترخ بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری  )P≤0/05ندارند.
اعداد مقابل دادهها انحراف معیار دادهها در سه تکرار را نشان میدهند.
* :مقدار اولیۀ سر در خاخ  21/42میلیگرم بر کیلوگرم بود که در برآورد  BCFدر نور گرفته شد.
a

b
c

c

e

ab

شاخساره

ريشه

de

e

d

ef

fg

hijk ijk

jk k

jk

g
hij
l

گل گندم خار زن بن
بابا
Pb1000

دانه گل گندم خار زن بن
بابا

دانه گل گندم خار زن بن
بابا

Pb500

Pb250

دانه گل گندم خار زن بن
بابا

l

mBCF

h hi

de

de

8
7
6
5
4
3
2
1
0

دانه

Pb0

شکل  .3مقدار * mBCFدر گیاهان (ريشه و شاخساره) ،در سطوح مختلف سرب در خاك
میانگینهاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون چند دامنهاي دانکن اختالف معنيداري ( )P≤0/05ندارند.

 .4بحث و نتیجهگیری
کاهش عملکرد ریشه و شاخسرارۀ گیاهران در سرطوح
باالی سر در خاخ به دلیل اخرتالل در ترنفس سرلولی،
فتوسنتز و فعالیت آنزیخهای گیراه در اثرر سرمیت سرر
اسررت  .)Kabata-Pendias, 2011همچنررین ،سررر در
گیاهان با تشکیل گونههای فعال اکسریژن و ایجراد ترنش

اکسیداتیو ،در تعادل تغذیهای و آبی بافتها اختالل ایجاد
میکند و عملکرد گیاه را بهطرور چشرخگیرری مریکاهرد
 .)Sharma & Dubey, 2005نترررایج بسررریاری از
پررژوهشگررران بررا یافتررههررای ایررن پررژوهش مشررابه
برود ;Cencki et al., 2010; Karimi et al., 2013
;Khodaverdiloo & Hamzenejad Taghlidabad, 2014
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 .)Barbosa et al., 2015; Tauqeer et al., 2016بررای
نمونه Cencki ،و همکاران  )2010گزارش کردند سرر
از تقسیخ سلولهای مریستمی و رشرد سرلولهرای ریشره
جلوگیری کرده و عملکرد ریشۀ گیاهان را میکاهد .نترایج
پژوهش آنها همچنین نشان داد که سر قابلیت ارتجرای
دیوارۀ سلولی ریشه را کاسته و موجب کاهش رشد ریشرۀ
گیاهرران مرریشررود Laghlimi .و همکرراران  )2015نیررز
گزارش کردند سمیت سر در گیاهان سبب کاهش رشد
ریشه و شاخساره و کاهش زیستتودۀ گیاهان میشود.
غلوت اندخ سر زیستفراهخ در خاخ مورد مطالعه
ااتماالً به دلیرل آهکری برودن و  pHبراالی خراخ مرورد
مطالعه  )8/1بود جدول  .)1چرا که در خاخهای آهکری
سر زیستفراهمی اندکی داشته و برای گیاهران فرراهخ
نمیباشرد .)Mahmood, 2011; Laghlimi et al., 2015
سر بهطور معمول در خاخ و بهویژه خراخهرای آهکری
االلیت اندکی دارد و االلیرت آن برا افرزایش  pHخراخ
کاهش مییابد .جذ سر توسط خاخهای آهکی بسیار
شدید است ،زیرا در خاخهای آهکی کرانیهرای کربنراتی
میتوانند با سرر  ،کمرپلکسهرای درونکررهای تشرکیل
دهند و آنرا نامتحرخ سرازند .)Businelli et al., 2009
نتایج پژوهش  Siposو همکاران  )2008نیرز نشران داد
فرآینررد رسررو بررهشررکل کربنررات سررر عامررل اصررلی
زیستفراهمی کخ سر در خاخهای آهکی اسرت .آنهرا
گزارش کردند اضرور کربنراتهرا در خراخهرای آهکری،
مکانهای اختصاصی جدیدی را برای جذ سر بهوجود
میآورد و بدین ترتیب رسو سرر در خراخ را افرزایش
میدهد.
در االیکه مقرادیر  BCFریشره و شاخسرارۀ گیاهران
بسرریار کررختررر از یررم بررود ،امررا مقررادیر  mBCFریشرره و
شاخسارۀ خار پنبه و گلگندم ،در تمامی سرطوح آلرودگی
سربی خاخ ،بسیار بیشتر از یم بود .بنابراین ،این نترایج
نشان میدهد که جذ و تغلی کخ سر در این گیاهران
بهدلیل ناتوانی این گیاهان در جرذ سرر نبروده ،بلکره
بهدلیل زیست فراهمی اندخ سر در خاخ مورد مطالعره
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بررود جرردول  .)4بررهطررور معمررول در خرراخ بررهویررژه در
خاخهای آهکری ،درصرد انردکی از سرر بررای گیاهران
فرراهخ اسرت Kabata-Pendias, 2011; Karimi et al.,
 .)2011همچنین در صورت زیسرتفراهمری سرر بررای
گیاهرران ،بررهآسررانی توسررط آنهررا جررذ مرریشررود
.)Laghlimi et al., 2015
آستانۀ غلوت برای گیاهان بریشانردوز سرر 1000 ،
میلررریگررررم برررر کیلررروگرم گرررزارش شرررده اسرررت
 .)Wu et al., 2010همچنین مقدار  BCFبیشتر از یرم
از جمله دییرر شررایط گیاهران بریشانردوز سرر اسرت
 .)Barbosa et al., 2015با این اال توانرایی گیاهران در
پاالیش سبز نه تنها به اندوزش فلز و غلوت فلرز در گیراه
بلکرره برره ویژگرریهررای دییررری از جملرره رشررد گیرراه و
زیستتودۀ گیاه بستیی دارد  .)Yang et al., 2014نترایج
مطالعات نشان داده که گیاهان بیشاندوز برا وجرود ایرنکره
میتواننرد مقردار زیرادی از انردوزش و فلرزات سرنیین را در
اندامهای خود تغلی نمایند امرا اغلرب زیسرتترودۀ انردکی
تولید میکنند و در پاالیش خاخهای آلوده کرارآیی چنردانی
ندارنرد .)Sahmurova et al., 2010; Yang et al., 2014
همچنین بررسیها نشان داده برخی از گیاهران برا وجرود
اندوزش کختر فلزات نسبت به گیاهان بیشاندوز ،بهدلیرل
تولیررد زیسررتتررودۀ برراال در شرررایط مزرعررهای ،توانررایی
پاالیش فلزات سرنیین را دارنرد ;Sainger et al., 2011
 .)Yang et al., 2014نتایج این پژوهش نیز نشران داد برا
وجررود غلوررت کررختررر سررر در شاخسررارۀ خررار پنبرره و
گلگندم نسبت به ریشۀ آنها ،امرا برهدلیرل زیسرتترودۀ
بیشتر شاخسارۀ این گیاهان نسبت ریشره ،مقردار سرر
است راج شده توسط شاخسرارۀ ایرن گیاهران بریشترر از
سررر تثبیررت شررده در ریشررۀ آنهررا باشررد .افررزون بررر
زیستفراهمی اندخ سر در خاخ مرورد مطالعره ،یکری
دییر از دالیل جذ و تغلی کخ سر در گیاهان در ایرن
پژوهش ،این بود که ایرن پرژوهش در شررایط گل انرهای
انجام شد و در این شرایط گیاهان به دالیل فیزیولروژیکی
نتوانستند زیستتودهای مشابه برا شررایط طبیعری تولیرد
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کنند .رشد گیاهان خار پنبه و گلگندم در شرایط طبیعی
نشان داده که این گیاهان برهویرژه خرار پنبره مریتواننرد
زیستتودۀ بسیار باالیی تولید کنند که ایرن زیسرتترودۀ
باال میتواند تا ادود زیادی غلوتهای پایین جذ سر
را جبران نماید .بنرابراین ایرن ااتمرال مریرود کره ایرن
گیاهان در شررایط طبیعری بتواننرد در پراالیش سرر از
خاخ کارآمد باشند.
اگر چه بن دانه با میرانیین  )0/89نسربت بره سرایر
گیاهان مقدار  TFباالتری داشت ،اما برآورد شراخصهرای
 ME ،MS ،BCFو  mBAFبرای این گیاه نشان داد ایرن
گیاه توانرایی براالیی در انردوزش و تغلری سرر نردارد.
غلوت بیشتر سر در ریشۀ گیاهان نسبت به شاخسراره
جدول  )4و در نتیجه مقادیر  TFکختر از یم در تمرامی
گیاهان جدول  )6نشاندهندۀ این است که انتقال سرر
از ریشه به شاخسارۀ گیاهان چندان زیاد نیست .این نتایج
و نتایج مربوط به شاخص  BCFریشه و شاخساره جدول
 )6نشان دهندۀ این اسرت کره گیاهران مرورد مطالعره در
تثبیت گیاهی سر در ریشه ،کارآیی بیشتری دارند .این
نتایج به این دلیرل اسرت کره انتقرال سرر از ریشره بره
شاخساره به دالیل م تلفی از جمله غیرر متحررخ شردن
بوسیلۀ بار منفری پکترین در دیروارۀ سرلولی ،انردوزش در
غشای پالسمایی  )Jiang & Liu, 2014و ابس واکوئلی،
محدود مریشرود  .)Kabata-Pendias, 2011نترایج ایرن
پژوهش با نتایج بسیاری از پژوهشیران که گرزارش کررده
بودند انتقال سر از ریشه به شاخسرارۀ گیاهران محردود
مرریشررود ،مشررابه بررود ;Salazar & Pignata, 2014
;Alaribe & Agamuthu, 2015; Barbosa et al., 2015
 .)Saghi et al., 2016بررای مثرال  Barbosaو همکراران

 )2015غلوررت برریشتررر سررر در ریشررۀ گیرراه قمرریش
 )Arundo donax L.نسبت به شاخساره و مقادیر فاکتور
انتقال گیاهی کختر از یم را برای این گیاه در خراخهرای

آلوده به سر گزارش کردند.
بهطور کلی گیاهان بررسی شده در این پژوهش از نور
بردباری به آلودگی سربی خاخ تغییرات عملکرد نسربی)
تفاوت چندانی نداشتند .هر چنرد گیاهران مرورد مطالعره
توانایی بیشتری در تغلی سرر در ریشره داشرتند ،امرا
بهدلیل زیستتودۀ بیشرتر شاخسرارۀ گیاهران ،در نهایرت
مقدار سر است راج شده توسط گیاهان بیشتر از سرر
تثبیت شده در ریشه بود .با توجه به شاخصهای بررسری
شده ،در گیاهان مورد مطالعه ،خرار پنبره و گرلگنردم در
اندوزش و تغلی سر در شاخسراره توانراتر از بنر دانره
بودند .همچنین خرار پنبره برهعنروان توانراترین گیراه در
تغلی و تثبیت سر در ریشه شناسایی شد .با توجره بره
خوش خوراخ نبودن گیاه خار پنبه برای دام ،خطر انتقال
سر به زنجیرۀ غذایی وجود ندارد .دلیل عمردۀ جرذ و
تغلرری کررخ سررر توسررط گیاهرران مطالعرره شررده،
زیستفراهمی اندخ سرر در خراخ مرورد مطالعره برود.
شاخص  mBCFنشران داد کره نسربت بره مقردار سرر
زیستفراهخ خاخ ،گلگندم و خار پنبه در تغلریط سرر
در شاخساره و خار پنبه در تغلی سر در ریشه ،کارآیی
برراالیی دارنررد .نتررایج مطالعررات نشرران داده اسررتفاده از
کررالتکننرردههررا و اسرریدهای آلرری مرریتوانررد در افررزایش
زیستفراهمی فلزات سنیین بهویژه فلزات کخ تحررخ در
خاخ مانند سر مؤثر بوده و در نتیجه در افزایش کارآیی
گیاهپاالیی سر در سطح وسیع میتوانند کارآمرد باشرند
 .)Shahid et al., 2014بنابراین بهنور میرسد با افزایش
زیستفراهمی سر بررای گیاهران از طریرق راهکارهرای
م تلفی مانند استفاده از اسیدهای آلی ،کالت کنندههرا و
همزیستی باکتریهای افزایندۀ رشد گیاه ،بتروان کرارآیی
این گیاهان را در پاالیش سر  ،افزایش داد.
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