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   چكيده

 6، 8/4هاي  pHدر  قسمت در ميليون 60هر كدام به ميزان ، كادميوم، مس و رويفلزات سنگين اثر مخلوط به منظور بررسي مطالعه حاضر 
ر قالـب  در آزمايشي اسپليت پالت د .Medicago sativa Lيونجه  وسيله گياهه سنگين ب بر رشد طولي اندام هوايي و جذب فلزات 2/7و 

بـر   pHدست آمده نشـان داد كـه اثـر    ه نتايج ب. به اجرا درآمد در شرايط كنترل شده نور و دما به صورت گلداني طرح پايه كامال تصادفي
رشد طولي اندام هوايي در شرايط وجود و عدم وجود مخلوط فلزات سنگين معني دار نمي باشد ولي اختالف معنـي داري در سـطح يـك    

فلـزات   در رابطه با ميزان جذب. شدرشد طولي اندام هوايي در تيمار شاهد و تيمار حاوي مخلوط عناصر سنگين مشاهده درصد آماري بين 
برابر به ترتيـب بـراي    5و  pH 8/4 ،9در  برابر براي كادميوم 18 تقريبي ، باالترين نسبت گياه به خاك غلظت فلزات سنگين به ميزانسنگين

  .مشاهده شد pH 8/4 رد و مس pH 2/7 در عناصر روي
 pH، جذب عناصر سنگين، يونجه :كليديواژگان 

  
   مقدمه

مانند كشاورزي و معدن غلظت فلزات سنگين در برخي سيستم هاي زيستي افزايش يافته و  ييامروزه بر اثر فشار شديد فعاليت ها
زايش غلظت فلزات سنگين سبب ايجاد اف. )2006كلمنز، ( سبب آلودگي روزافزون محيط زيست در نقاط مختلف جهان شده است

 آلودگي غذاي انسان مي شود و در نهايت سبب )آلودگي غذاي دام( علوفه اي امكان افزايش جذب آن ها توسط گياهان زراعي و
فلزاتي چون مس و روي در مقادير اندك براي رشد و نمو بسياري از سيستم هاي گياهي ضروري مي . )1387هوشمندفر و طهراني، (
كلمنز، ( شند و تنها زماني كه در مقادير باال به صورت قابل استفاده زيستي در دسترس گياه قرار گيرند سبب ايجاد سميت مي شوندبا

در مقابل عناصري مانند كادميوم كه به عنوان عناصر غير ضروري براي رشد و نمو گياهان شناخته شده اند، مي توانند باعث  )2006
ماس، جلوگيري از رشد طولي ريشه و در نتيجه كاهش توليد كلروفيل و آنزيم هاي آنتي اكسيدان و در نهايت ايجاد كلروز، كاهش بيو

و غلظت فلزات سنگين  pHعواملي چون ميزان مواد آلي، رس ها، اكسيداسيون و احيا، . )2003ميلونه و همكاران، ( مرگ گياه شوند
ق حاضر به منظور بررسي اثر تحقي. )2002ريچمن، (دگي آن ها موثر مي باشندبر ميزان در دسترس بودن فلزات به جهت ايجاد آلو

 Medicago يونجه گياه بر ميزان جذب آن ها و رشدهاي مختلف pHكادميوم، مس و روي در عناصر سمي در مخلوط مخلوط 

sativa L. به مرحله اجرا در آمد.  
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  ها مواد و روش
گرم مخلوطي  400ما به صورت گلداني در گلدان هاي پالستيكي نيم كيلوگرمي پر شده از مطالعه حاضر در شرايط كنترل شده نور و د

 )2001پرالتا ويدا و همكاران، (مونت موريليت  رس% 10سنگريزه شسته شده و % 20ميلي متر،  25/0ماسه شسته شده با قطر % 70از 
تيمارهاي آزمايش شامل سه . ه تكرار به مرحله اجرا درآمددر سبه صورت آزمايشي اسپليت پالت در قالب طرح پايه كامال تصادفي 

وجود مخلوط فلزات سنگين روي، مس و كادميوم و عدم  )عامل اصلي( و دو سطح 2/7و  6، 8/4به ميزان ) عامل فرعي(pH سطح 
از هر يك از   ppm 60ابتدا خاك نيمي از گلدان ها توسط محلول حاوي. در نظر گرفته شد حضور فلزات سنگين به عنوان شاهد

در طول دوره رشد هر گلدان به . آبياري شد mL 100عناصر كادميوم، روي و مس از منابع نيترات روي، مس و كادميوم به ميزان 
هوگلند و ( از محلول غذايي هوگلند را چهار روز در هفته دريافت نموده و در صورت نياز با آب مقطر آبياري شد mL20 ميزان 
تهيه شده و  2/7و  6، 8/4: جداگانه pHر تمامي مراحل آزمايش، محلول ها، تيمارها و آبياري هاي انجام شده در سه د. )1950آرون، 

 5سپس تعداد . يكسان با مخلوط فلزات سنگين خود را دريافت نمودند pHگلدان هاي حاوي فلزات سنگين محلول غذايي داراي 
روز گياه از سطح خاك برداشت شده و با آب و آب مقطر  21پس از گذشت . ه شددر هر گلدان كاشتگياه يونجه همداني عدد بذر 
. ساعت در آون خشك گرديدند 48درجه سانتيگراد به مدت  70سپس نمونه ها اندازه گيري و توزين شده و در دماي . شسته شد

ها پس از برداشت گياهان، غلظت روي،  نمونه ها مجدداَ وزن شده و به همراه نمونه هاي خاك يك گرمي تهيه شده از خاك گلدان
محاسبات آماري با . كادميوم و مس موجود در آن ها بعد از هضم در اسيد نيتريك غليظ توسط دستگاه جذب اتمي اندازه گيري شد

  .انجام شد MSTATCو  Excelاستفاده از نرم افزارهاي 
  

  نتايج و بحث
نتايج . هاي مختلف مي باشدpHدر شرايط حضور و عدم حضور مخلوط فلزات سنگين در گياه جدول شماره يك نشان دهنده طول اندام هوايي 

تيمار (هاي مختلف در شرايط عدم حضور مخلوط فلزات سنگينpHبه دست آمده نشان دهنده عدم وجود اختالف معني دار در ارتباط بين 
شش به  pHزمايش باالترين ميزان طول اندام هوايي مربوط به تيمار و طول اندام هوايي گياه مي باشد، با اين وجود در اين مرحله از آ) شاهد
بيشترين ميزان . هاي مختلف بر طول اندام هوايي در حضور مخلوط فلزات سنگين نيز معني دار نشدpHهمچنين اثر . بودسانتي متر  2/4ميزان 

اختالف بين طول اندام هوايي بين شرايط . به دست آمدانتي متر س 3/2به ميزان  2/7و  6 هايpHرشد طولي اندام هوايي در اين حالت مربوط به 
  .وجود و عدم وجود مخلوط فلزات سنگين در سطح يك درصد آماري معني دار شد

  
  مختلف  هايpHطول اندام هوايي در شرايط حضور و عدم حضور مخلوط فلزات سنگين در : 1شماره جدول 

  cm( pH(شاهد )cm(مخلوط فلزات سنگين
2/2 1/4 8/4  
3/2 2/4 6  
3/2 1/4 2/7  

  
زماني كه فلزات سنگين . هاي مختلف مي باشندpHشكل هاي يك و دو نشان دهنده ميزان غلظت فلزات سنگين موجود در برگ در 

، غلظت روي موجود در برگ در سطح يك درصد آماري داراي اختالف )تيمار شاهد( به ميزان مورد نياز گياه در خاك حضور دارند
، نتايج مشابهي توسط ديگر محققين در رابطه با )1شماره شكل ( معني دار با غلظت مس موجود در برگ بوده و از آن بيشتر مي باشد

پرالتا ويدا و همكاران، (جذب بيشتر عنصر روي نسبت به عنصر مس در شرايط وجود مقادير كافي عناصر غذايي گزارش شده است
، كادميوم داراي باالترين غلظت در برگ به ميزان )2 شمارهشكل ( مخلوط فلزات سنگين آلوده شدولي زماني كه خاك توسط . )2002
 فلزات سنگينغلظت باالترين مقادير . نسبت به مس و روي مي باشد 2/7و  6، 8/4هاي pHدر به ترتيب  ppm 228و  179، 235
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به دست آمد، نتيجه حاصل با آنچه در رابطه با گياه ذرت گزارش شده است كه در  pH 2/7موجود در برگ گياه در  روي و مس

در اين آزمايش ميزان غلظت فلزات سنگين . )2001بران و همكاران، ( بي تاثير است مغايرت دارد pHجذب مس توسط گياه ذرت 
شكل شماره سه نشان . ين فلزات در خاك مي باشدروي، كادميوم و مس موجود در برگ گياه داراي ارتباط مثبت با ميزان غلظت ا

غلظت فلزات سنگين روي و مس در شرايط وجود تقريبي اين عناصر به ميزان مورد نياز گياه در خاك ) گياه به خاك(نسبت دهنده 
در  برابر pH 8/4 ،41برابر در  92مي باشد، در اين شرايط مشاهده مي شود كه روي در برگ گياه بيش از فلز مس و به ميزان حدود 

pH 6  برابر در  66و حدودpH 2/7 نسبت به ميزان غلظت آن در خاك وجود دارد (P<0.01) . در شرايط وجود مخلوط فلزات
 گونه كه در شكل شماره چهار مشاهده مي شود باالترين مقدار نسبت گياه به خاك مربوط به عنصر كادميوم به ميزان سنگين همان

و همكاران،  هراوتي( برنج به دست آمده مطابق مي باشدگياه اين نتيجه با آن چه در مورد . باشد مي pH 8/4برابر در  18 تقريبي
همچنين با توجه به نتايج به دست آمده در اين آزمايش چنين استنباط مي شود كه مخلوط فلزات سنگين سبب ايجاد استرس . )2000

مي شود، با اين وجود در شرايط اين آزمايش گياه با % 50گياه به ميزان تقريبي در گياه شده و باعث كاهش رشد طولي اندام هوايي
از هر يك از   ppm 60حاوي( س در برگ در شرايط وجود مخلوط فلزات سنگينمكادميوم، روي و  ppm 100جذب حدود 

  . اين عناصر از خاك مي باشدباال و بسيار سمي ، داراي جذب )عناصر

  
  در تيمار شاهد هاي مختلفpHدر  گياه برگخاك و لزات سنگين موجود در غلظت فميزان :1نمودار

 
  در تيمار  هاي مختلفpHدر  گياه برگخاك و غلظت فلزات سنگين موجود در ميزان : 2نمودار

  مخلوط فلزات سنگين

  
  در تيمار شاهد هاي مختلفpHدر  نسبت گياه به خاك فلزات سنگين: 3نمودار
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  در تيمار مخلوط فلزات سنگين هاي مختلفpHدر  ه خاك فلزات سنگيننسبت گياه ب: 4نمودار

  

   كلي گيري نتيجه
معادن و نقاط پر تردد وسايل نقليه، و نيز نتايج  به ويژه در محدودهبا توجه به گزارشات مختلف آلودگي زمين هاي زراعي و مرتعي 

يق و اجرايي ميزان آلودگي خاك و گياه و نيز چرخه انتقال به دست آمده در اين مطالعه و ديگر تحقيقات انجام شده، بررسي دق
  .آلودگي در دام و انسان پيشنهاد مي شود
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Abstract 

Alfalfa (Medicago sativa L.) plants were grown in soil-pots contaminated with a mixture of Cd(II), 
Cu(II), and Zn(II), (at 60 mg/kg each) at pHs of 4.8, 6 and 7.2. The plants were fertilized using a 
nutrient solution, which was adjusted appropriately to the same pH. There were statistically 
significant differences (P<0.01) between the shoot length of the control treatment plants and the 
length of plants grown in the presence of the heavy metal mixture. Under the effects of the heavy 
metal mixture, Cadmium was the most accumulated element in the shoot tissue, with 228, 179, and 
235 ppm at pH 7.2, 6 and 4.8, respectively. Zinc was found to be second in accumulated 
concentrations with 187 ppm, 118 ppm, and 120 ppm at pH 7.2, 6 and 4.8, respectively; while copper 
was third. The maximum relative uptakes (element in plant/element in soil–water–solution) were 
found to be approximately 18 times for cadmium, 9 times for zinc, and 5 times for copper. 

  
Key word :Alfalfa, Heavy metals uptake, pH.  

 


