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 ای تزتچِتزرسی تَاى جذب عٌصز ًیکل تَسیلِ سثشی غدُ
 ۴خَشٌاس پایٌدُ ،* ۳سیٌة قشقایی ،۲علیزضا جعفزًژادی ،۱پَراتزاّین پٌاُ

ػضَ ّیات ػلوی هشکض تحقیقات کـاٍسصی ٍ هٌابغ  -2 تحقیقات خَصػتاى ػضَ ّیات ػلوی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ػلَم ٍ -1

ػضَ ّیات ػلوی داًـگاُ  -4 سؿٌاػی اسؿذ داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ػلَم ٍتحقیقات خَصػتاىداًـدَی کا-3 عبیؼی خَصػتاى

 آصاد اػالهی خَصػتاى

 zeynab.ghashghaee@gmail.com:  آدسع پؼت الکتشًٍیکی هکاتبِ کٌٌذُ

 چکیدُ
ّهای  لیه  داؿهتي ااهشات ًهاهغلَ  بهش فؼالیهت      ّای اخیش غلظت فلضات ػٌگیي خاک سٍ بِ فضًٍی بَدُ ٍ بهِ د دّذ کِ دس ػالتحقیقات ًـاى هی

ّای فشاٍاًی بشای خلهَییشی اص ٍسٍد ایهي   بِ ّویي دلی ، تالؽ. هتابَلیکی ٍ فیضیَلَطیکی هَخَدات صًذُ، ّوَاسُ هَسد تَخِ هحققاى بَدُ اػت

ی غزایی اسد خاک، ییاُ ٍ دس ًْایت بِ صًدیشُباؿذ کِ اص هٌابغ یًَایَى ًٍیک  یکی اص هْوتشیي ایي فلضات هی. فلضات بِ هحیظ اًدام یشفتِ اػت

ّایی دس ساػهتای صدٍدى ایهي فلهض اص صیؼهت بهَم ٍ      ضوي ایٌکِ اًدام پظٍّؾ. آٍسدّایی خذی سا بِ باس هیؿَد ٍ خؼاستحیَاًات ٍ اًؼاى هی

تَػظ ػبضیداتی کِ دس ػبذ غزایی سٍصاًهِ  ّایی دس سابغِ با تَاًایی خز  آى باؿذ، الصم اػت پظٍّؾی غزایی ضشٍسی هیکاػتي آى اص صًدیشُ

ٍ  50، 20، 0ای دس قالب عشح کاهالً تصادفی بها هْهاس تیوهاس غلظهت    بذیي هٌظَس، تحقیقی بِ صَست آصهایؾ یلخاًِ. اًؼاى قشاس داسد اًدام ییشد

ًتایح ًـاى داد کِ با افضایؾ . ِ اًدام یشدیذی ییاُ تشبچیشم ًیک  دس کیلَیشم خاک دس ػِ تکشاس بشای اسصیابی هیضاى خز  ًیک  بَػیلِهیلی 100

 . اًذّا ًؼبت بِ اًذام َّایی قادس بِ خز  باالتشی بَدُغلظت ًیک  دس خاک، خز  تَػظ ییاُ افضایؾ یافتِ ٍ بغَس هیاًگیي سیـِ

 ًیکل آلَدگی خاک، فلشات سٌگیي، تزتچِ،: کلوات کلیدی

 هقدهِ

ّا دسهٌاعق هختلف خْاى بِ خصَف هٌاعق صٌؼتی، ى خوؼیت، یؼتشؽ آلَدییبا پیـشفت ٍ تَػؼِ فٌاٍسی ٍ سؿذ سٍصافضٍ

هؼذًی، خاًگی ٍ کـاٍسصی سؿذ هـوگیشی داؿتِ اػت کِ ػالهتی ٍ حیات هَخَدات صًذُ بِ ٍیظُ اًؼاى سا با خغش خذی هَاخِ 

ّا بِ هحیظ صیؼت سًٍذی ع آالیٌذُبشداسی سٍ بِ کاّؾ اػت ٍ ػالٍُ بش ایي، ٍسٍد اًَای اساضی قاب  بْشُػشاًِ. ػاختِ اػت

ی خاک دس تشیي ٍظیفِهْن. ؿَدصیؼت اًؼاى تلقی هیتشیي خضء هحیظپغ اص آ  ٍ َّا، خاک هْن(.1)دٌّذُ داسد صؼَدی ٍ ّـذاس

ت صًذُ ؿَد، کِ ًتیدِ آى تَلیذ هَاد غزایی هَسد ًیاص بقای ًؼ  اًؼاى ٍ هَخَداقالب بؼتشی بِ هٌظَس پشٍسؽ ییاّاى تؼشیف هی

لیکي، افضایؾ غلظت بیؾ اص حذ هداص ایي . عَس عبیؼی داسای بؼیاسی اص فلضات ػٌگیي دس حذ ًاهیض هی باؿذخاک بِ.باؿذهی

ّا دس ّا ٍ ًیض پیـگیشی اص ٍسٍد آىکاسّای هْن بِ هٌظَس کاّؾ ایي آالیٌذُبٌابشایي، ؿٌاخت ساُ.یشددػٌاصش ػبب ایداد آلَدیی هی

ّای ایي سٍؽ، ػشػت اص هْوتشیي ٍیظیی. اصالح خاک بَػیلِ ییاّاى اػتّایکی اص سٍؽ.ؼیاس ضشٍسی اػت اکَػیؼتن خاک ب

تَاى هیضاى دس ایي سٍؽ ػالٍُ بش ایٌکِ خاک آلَدُ پاالیؾ خَاّذ ؿذ، هی (.2) باال، ّضیٌِ کن ٍ ّوؼاى بَدى با ؿشایظ هحیظ اػت

یکی . دس صَست اػتفادُ دس صًدیشُ غذایی اًؼاى، ًؼبت بِ هصشف آى ّـذاس دادخز  آلَدیی بَػیلِ ییاُ هَسد ًظش سا هحاػبِ ٍ 

ایي ػٌصش دس صٌایغ فَالد ٍ فلضی، سًگ ػاصی، لَاصم آسایـی ٍ ادٍات بشقی هصشف . باؿذهی( Ni)اصػٌاصش آالیٌذُ دس خاک، ًیک  

دس ؿشایظ ػادی . بایذ احتیاط کاه  سا سػایت کشدّای حاٍی ایي ػٌصش دس هحیظ صیؼت ؿَد لزا تخلیِ پؼا  ٍ فاضال  کاسخاًِهی

یشم بش کیلَیشم هیلی 500-5هیضاى ًیک  ییاُ اص یک هیلی یشم دس کیلَیشم ٍصى خـک تداٍص ًٌوَدُ ٍ دس خاک ًیض هقذاس آى بیي 

ت صًدیشُ غزایی اًؼاى بٌابشایي پاالیؾ ایي ػٌصش اص خاک ٍ ؿٌاخت ییاّاى دس ایي استباط ًقؾ هْوی سا دس ػاله(. 3)ًَػاى داسد 

اص هْوتشیي ییاّاى اصالح کٌٌذُ آلَدیی ػٌاصش ػٌگیي، خاًَادُ بشاػیکاػِ بَدُ ٍ تشبچِ یکی اص ییاّاى هْن ایي خاًَادُ . کٌذایفا هی
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اًایی با تَخِ بِ خَساکی بَدى ٍ تَ(. 4)اًذ ییاّاى ایي خاًَادُ دس صٍدٍدى فلضات ػٌگیي اص خاک بؼیاس تَاًا یضاسؽ ؿذُ. اػت

ی ایي ییاُ ٍ اّویت اصالح ٍ پاالیؾ ػٌصش ًیک  اص خاک، اخشای پظٍّـی دس ایي صهیٌِ ضشٍسی بِ خز  ػٌاصش ػٌگیي بَػیلِ

 .سػذ ًظش هی
 

 

 

 

 

 هَاد ٍ رٍشْا

دس  یهشم ًیکه   هیلهی  100ٍ  50، 20، 0)ای دس قالب عشح کاهال تصادفی با هْاس تیوهاس غلظهت   ایي تحقیق بِ صَست آصهایؾ یلخاًِ

ابتذا خهاکی کهِ ًوایٌهذُ    . فلض ػٌگیي ًیک  دس ػِ تکشاس بشای اسصیابی هیضاى خز  ًیک  بَػیلِ ییاُ تشبچِ اخشا یشدیذ( کیلَیشم خاک

خاک پغ اص َّا خـک ؿذى ٍ تؼییي بشخی خصَصیات فیضیکی ٍ ؿیویایی، دس . ػشی غالب خاک دس اػتاى خَصػتاى اػت تْیِ ؿذ

یشم خاک اًتقال دادُ ؿذ ٍ پغ اص سػاًذى خاک بِ ؿشایظ تشاکن عبیؼی ٍ هصشف ػٌاصش غزایی هَسد ًیاص کیلَ 4ّای بِ ظشفیت یلذاى

تشبچِ بشاػاع آصهَى خاک، تیواسّای غلظتی ًیک  با اػتفادُ اص ًوک کلشایذ ًیک  اػوهال یشدیهذ ٍ ههذت صههاًی بهِ هٌظهَس اًدهام        

بهِ تؼهذاد تَصهیِ ؿهذُ هشاکهض تحقیقهاتی       )ػپغ بزس ییاّاى . شفتِ ؿذّای بیي ًیک  هَخَد دس خاک ٍ رسات خاک دس ًظش یٍاکٌؾ

پهغ اص آًکهِ ییهاُ بهِ     . دسصذ سعَبت ظشفیت صساػی صهَست یشفهت   70آبیاسی بشاػاع هصشف . ّا کاؿتِ ؿذدس یلذاى( کـاٍسصی

ّها بهِ   ص ػغح خهاک ٍ غهذُ  ا( ّای فَقاًی ییاُؿاه  بخؾ)اًذام َّایی . حذاکثش هشحلِ سؿذ خَد سػیذ، ػولیات بشداؿت اًدام ؿذ

ِ . ییشی ؿهذ ٍصى تش ٍ خـک سیـِ ٍ اًذام َّایی بشای ییاُ اًذاصُ. تفکیک بشداؿت ؿذًذ ّهای خهاک تیوهاس ؿهذُ ًیهض پهغ اص       ًوًَه

ّای هشػَم ػصاسُ تْیِ ٍ آًالیض یشدد ٍ غلظت ًیک  دس هخلَط اػیذ ًیتشیک ٍ ػپغ بِ سٍؽ. بشداؿت ییاُ، َّا خـک ٍ الک ؿذًذ

 .ذسیک اًذاصُ ییشی ٍتَػظ دػتگاُ خز  اتوی قشائت ؿذ ٍ دس ًْایت هَسد تدضیِ ٍ تحلی  آهاسی قشاس یشفتاػیذ کلشی
 

 

 ًتایج ٍ تحث

ّهاؽ  پ خاک هَسد آصهایؾ داسای بافت لَم سػی با ؿَسی هتَػظ، آّکی، ًتایح تدضیِ خصَصیات ؿیویایی ٍ فیضیکی ًـاى داد کِ

هیلی  70 آى ٍ هیضاى ًیک  ک  دس( هیلی یشم بش کیلَیشم 270)صیاد  ٍ پتاػین ًؼبتاً (1/32) آلی هادُ ،( 16/3)، فؼفش (pH=  7/4) خٌثی 

بشاػاع ًتایح تدضیِ ای ٍاسیهاًغ   .باؿذی تَاى ییاُ دس خز  آالیٌذُ ًیک  بِ ؿشح ری  هیًتایح حاصلِ هقایؼِ .یشم بش کیلَیشم بَد

قذاس آى دس اًذام ییاُ ؿاه  غذُ ٍ اًذام َّایی تأایش هؼٌهی داس داسد، بهِ ػبهاست    ، افضایؾ غلظت ًیک  دس خاک، بش ه(1خذٍل)دادُ ّا 

 .غلظتی ًیک  دس خاک پیشٍی هی کٌذ دیگش، الگَی تغییشات غلظت ًیک  دس اًذام هختلف تشبچِ اص الگَی افضایؾ ػغَح
 

 هیاًگیي هزتعات

 هٌثع تغییزات درجِ آسادی

 خاک اًدام َّایی غدُ ٍسى تز اًدام َّایی تز غدٍُسى  ٍسى خشک اًدام َّایی ٍسى خشک غدُ

ns0/319 **0/584 *55/638 **40/137 **276/609 **170/134 **3941/139 ۳ تیوار 

 خطا ۸ 36/313 8/694 10/935 2/284 8/825 0/028 0/081

 تجشیِ ٍاریاًس غلظت ًیکل در خاک ٍ اًدام گیاُ: ۱جدٍل 

(ns ،* ، ** ۱۵ٍ  ۵۵دار در سطح احتوال دار ٍ هعٌیهعٌیتِ تزتیة تیاًگز عدم) 

 

 

ِ   ی هیاًگیي ًیک  اًباؿتِ ؿذُ دس غذُ ٍ اًذام َّایی تشبچِ بَػیلًِتایح هقایؼِ 1 ؿک دس  ای داًکهي اسائهِ ؿهذُ    ی آصههَى هٌهذ داهٌه
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غَح هختلف آلَدیی خاک، دس ؿَد بیي هیضاى خز  ًیک  غذُ ٍ اًذام َّایی ییاُ دس ػُ هیّواًگًَِ کِ دس ایي ًوَداس هـاّذ. اػت

افضٍى بش ایي، ًتایح ًـاى داد کِ هیضاى ًیک  اًباؿتِ ؿذُ دس اًذام َّایی تشبچِ کوتش اص . ػغح یک دسصذ اختالفی هؼٌی داس ٍخَد داسد

سا دس تیوهاس  هیلی یشم بش کیلهَیشم ًیکه     67/21هٌاًکِ دس ٍصى خـک اًذام َّایی ییاُ تَاًؼتِ اػت تا . هقذاس آى دس غذُ بَدُ اػت

 هیلی یهشم بهش کیلهَیشم بهَد     23/28لیکي ایي هقذاس دس ٍصى خـک غذُ بشابش . هیلی یشم بش کیلَیشم خز  ٍ دس خَد رخیشُ کٌذ 100

(5.) 

ی ًتایح حاص  اص ایي تحقیهق بها اػهتاًذاسد    بِ آى اؿاسُ ؿذُ اػت، هقایؼِ( 2)با تَخِ بِ حذٍد هداص غلظت ایي ػٌصش کِ دس خذٍل 

بها اػوهال   (. 6)اى هی دّذ کِ ػٌصش ًیک  بِ هقذاس قاب  تَخْی بیؾ اص غلظت اػتاًذاسد دس اًذام ییهاُ تدوهغ یافتهِ اػهت     هَخَد ًـ

آلَدیی بِ عَس کلی ٍصى خـک اًذام َّایی ٍ غذُ ییاُ کاّؾ یافتِ اػت کِ ایي کاّؾ تٌْا دس هَسد اًذام َّایی اص لحاػ آههاسی دس  

، حذاکثش هقذاس آى هشبهَط بهِ تیوهاس ؿهاّذ بهِ هیهضاى       (بیَهغ)دس هَسد ٍصى خـک غذُ . (2ک ؿ) باؿذدسصذ هؼٌی داس هی 5ػغح 

هیلی یشم بش کیلَیشم بَدُ اػت کِ با تَخهِ بهِ غلظهت بیـهتش      85/0بِ هیضاى  100هیلی یشم بش کیلَیشم ٍ حذاق  آى دس تیواس  633/1

 .ایي ػٌصش ٍ ػویت آى قاب  قبَل اػت
 

 گیاُ عٌصز kgmg 

Ni 

 غلظت سوی حدٍد طثیعی

۱/۱ – ۵ ۵۱ > 

 غلظت کل ًیکل هَجَد در گیاُ(: ۲)جدٍل 

 

 
 هقایسِ غلظت ًیکل در اًدام َّایی ٍ غدُ(: ۱)شکل 
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 هقایسِ ٍسى خشک اًدام َّایی ٍ غدُ( ۲)شکل 

 

 ًتیجِ گیزی کلی
 .هی باؿذ mg/kg 1/0 - 5ه هیضاى عبیؼی ًیک  دس ییاُ 

 .هی باؿذ mg/kg 2 - 75عبیؼی ًیک  دس خاک ه هیضاى 2

 (.6)هی باؿذ mg/kg 100ه حذ بحشاًی ًیک  دس خاک 3

 .هی باؿذ ppm 70ه هیضاى ًیک  دس ػصاسُ خاک ؿاّذُ هَسد آصهایؾ 4

 :با تَخِ هَاسد باال هی تَاى ًتیدِ یشفت

بهِ  . اى خز  دس سیـِ ییاُ بیـهتش اص اًهذام ّهَایی اػهت    بِ خز  آالیٌذُ ًیک  اص خاک هی باؿذ ٍ بغَس هیاًگیي هیض ییاُ تشبچِ قادس

ػباست دیگش، الگَی تغییشات غلظت ًیک  دس اًذام ّای هختلف ییاُ اص الگَی افضایؾ ػغَح غلظتی ًیک  دس خاک پیشٍی هی کٌذ ٍ 

با داسا بهَدى قابلیهت خهز  ٍ    با تَخِ بِ ًتایح بذػت آهذُ اص ایي تحقیق ییاُ تشبچِ .استباط هؼٌی داسی بیي ایي دٍ بخؾ ٍخَد داسد

. تَاًذ بِ ػٌَاى ییاّی هٌاػب بشای کاػتي آلَدیی ًیک  دس هٌاعق آلَدُ بِ ایي ػٌصش هَسد کـت قهشاس ییهشد  تدوغ باال بشای ًیک  هی

پهغ اص  هٌاًچِ دس اػتخشاج ییهاّی اػهتفادُ ؿهَد بایهذ بالفاصهلِ      . با تَخِ بِ ایٌکِ تشبچِ اص ػبضیدات خَساکی سایح دس ایشاى اػت

 .ّا ًوَدبشداؿت، ّوچَى صبالِ ّای خغشًاک اقذام بِ ػَصاًذى ٍ دفي آى

 هٌاتع

کهشج  اًتـهاسات پهشدیغ کـهاٍسصی ٍ     .صیؼت ٍ تَػؼِ پایهذاس خاک هحیظهدوَػِ هقاالت ّوایؾ. 1385 .اَاقبی فیشٍصآبادی ؽ .1

 .3ه20ف ،آباى17 -18 داًـکذُ هٌْذػی آ  ٍ خاک ، هٌابغ عبیؼی، داًـگاُ تْشاى 

ّای آلَدُ بهِ ًفهت خهام، اٍلهیي ّوهایؾ ٍ ًوایـهگاُ       اسصیابی سٍؽ ییاُ پاالیی بِ هٌظَس سفغ آلَدیی اص خاک .ػابذی کَپایی ج .2

 . 1ه2، صفحات 1385تخصصی هحیظ صیؼت، داًـگاُ تْشاى، اػفٌذ 

 345ه358صفحِ . اًتـاسات داًـگاُ تْشاى. هاپ ّـتن. فیضیک خاک. 1385. بای بَسدی م .3



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان دانشکده کشاورزی 1931اسفندماه  11و  11

4. Alkorta, I, J. Hernandez-Allica, J.M. Becerril, I. Amezaga, I. Albizu and C.Garbisu. (2004). Recent 

findings on the phytoremediation of soils contaminated with environmentally toxic heavy metals and 

metalloids such as zinc, cadmium, lead, and arsenic. Reviews in Environmental Science and 

Biotechnology. 3:71-90. 

5. Merchiol L, Assolavi S, Sacco P, Zerbi G. 2004. Phytoextraction of heavy metals by canola 

(Brassicanapus) and Redish (Raphanus sativus) grown on multicontaminated soil. Environmental 

Pollution. 132: 21- 27. 

6. Orcutt, D. M & E. T. Nilsen. 2000. The physiology of plant under stress: Soil and biotic fsctors. pp. 481-

517. John Wiley Publishing. 

 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان دانشکده کشاورزی 1931اسفندماه  11و  11

 

 

Evaluation of Ni Uptake by Tuber Vegetable (Raphanus Sativus) 
Ebrahim Panahpour

1
, Alireza Jafarnejadi

2
, Zeynab Ghashghaei

3 *
, Khoshnaz Payandeh

4 

 
1- Department of Soil Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, khouzestan. 2- 

Agricalture and Natural Resource Reaserch Center, Khouzestan, Ahwaz.  3- MSc student, Islamic Azad 

University. 4- Islamic Azad University, Ahwaz. 

 

* E-mail address: zeynab.ghashghaee@gmail.com 

 

 
Abstract 

Investigations show that soil's heavy metals concentrations have increased during the last decades. 

This fact has been addressed by the researchers, due to undesirable effects of these metals on 

metabolic and physiologic activities of living creatures. Large attempts have been afforded to 

prevent the uptake of these elements by the soil. Among these elements, Nickel is one of the most 

important, which is uptaken by the soil and then the plants, through different sources, and finally 

inserts the human and animals food chain. This can be very harmful to human-being health. It 

seems mandatory to study the methods to eliminate this element from the environment and reduce 

it, however, part of researches should address the possibility of up taking this element by the 

vegetables which are fed by human. In this regard, a greenhouse experiment has been performed 

through an accidental project with four concentration indices; 0, 20, 50, 100 mg per kg of soil. This 

experiment was performed to evaluate the amount of Ni uptaken by radish, in three levels. Results 

showed that increasing Ni concentration in the soil causes the plant uptake to increase and glands 

can uptake more Ni with respect to the aerial members. 
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