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  بررسي اثر گوگرد بر روي جذب برخي فلزات سنگين بوسيله ذرت در يك خاك آلوده به كادميم

  2، احمد گلچين1هاجر تاجي

  استاد دانشكده كشاورزي دانشگاه زنجان- 2دانش آموخته كارشناسي ارشد خاكشناسي دانشگاه زنجان-1

  

  چكيده

تأثير سطوح مختلف فلزات سنگين و تشديد كننده هاي جذب بر رشد و نمو بررسي توان ذرت در پاكسازي فلزات سنگين از خاك و به منظور 
در . ماه سال هشتاد و هفت انجام شد ارديبهشتي بخش خاكشناسي دانشگاه زنجان در آزمايش در گلخانه يك و غلظت فلزات در گياه ذرت

و شش سطح ) تن گوگرد در هكتار 2و  1، 0(گوگرد  سه سطح يك آزمايش فاكتوريل و در طرح كامالً تصادفي با سه تكرار در هر تيمار،
. كشت گرديد 704و بذر ذرت رقم سينگل كراس  گلدانها اضافه شدبه  )كيلوگرم خاك درميلي گرم  250و  200، 150، 100، 50، صفر( كادميم

ن تر و خشك و غلظت ساير عناصر در گياه نتايج آزمايش نشان داد كه تأثير سطوح مختلف كادميم و نوع و مقدار افزودني بر غلظت كادميم، وز
با افزايش سطح كادميم در خاك، غلظت كادميم در اندامهاي هوايي و ريشه گياه ذرت افزايش ولي وزن تر و . است )P >01/0(معني دار 

رت شد ولي وزن اين دميم در اندامهاي هوايي و ريشه گياه ذي هاي مختلف باعث افزايش غلظت كاكاربرد افزودن. خشك گياه كاهش يافت
  .غلظت آهن، مس و منگنز اندامهاي هوايي با كاربرد گوگرد و كادميم كاهش يافت .قسمت ها را كاهش داد

  ، روي، آهن، مس، منگنز، گوگرد ، كادميمگياه پااليي، ذرت :واژگان كليدي

 

  مقدمه 

گياه . وده به فلزات سنگين مورد بررسي قرار گرفته استدر سالهاي اخير گياه پااليي به عنوان يك روش مطلوب براي اصالح خاكهاي آل
مي پااليي فناوري استفاده از گياهان براي پااليش آلودگي از محيط زيست است كه روشي مؤثر، ارزان قيمت و دوستدار محيط زيست 

هاي زيرزميني استفاده  اك و آبهاي خاك براي كاهش آلودگي خ و در اين روش از گياهان سبز و ارتباط آنها با ميكروارگانيسم باشد
در پروژه  .گياهاني مانند خردل هندي، آفتابگردان، تنباكو، چاودار و ذرت داراي اين توانايي هستند كه آلودگي را كاهش بدهند. شود مي

در خاكها و  يكي از روشهاي عمده افزايش زيست فراهمي فلزات سنگين. فلزات سنگين فاكتور مهمي استگياه پااليي، زيست فراهمي 
خاك از  pHكاهش  ). 1997و باليلوك و همكاران،  1995سالت و همكاران، (خاك است  pHافزايش تحرك آنها در داخل گياه كاهش 

و  گهوان(ط كودهاي شيميايي از جمله آمونيوم كلرايد امكانپذير است سطريق استفاده از اسيدهاي آلي يا معدني يا اسيدهاي توليد شده تو
ولي استفاده از اين روشها بدليل اثرات منفي بر روي ويژگي هاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي خاك و امكان آلودگي  ،)1997 همكاران،
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خاك و  pHمشكالت، استفاده از گوگرد عنصري براي كاهش براي غلبه بر اي . تآبهاي زير زميني در طي آبشويي داراي محدوديتهايي اس
در مطالعه انجام شده توسط سوي و همكاران  .)2000كايزر و همكاران، ( ن در خاك پيشنهاد شده است فزايش حالليت فلزات سنگيا
برابر در مقايسه با شاهد افزايش  3/2و  5/4، مشخص شد كه با كاربرد گوگرد، غلظت روي در ريشه و اندام هوايي ذرت به ترتيب )2004(

بررسي ده ولزوم شناسايي راهكارهاي افزايش كارايي گياه پااليي اين پژوهش با اهداف لذا با توجه به اهميت پاكسازي خاكهاي آلو. يافت
بر جذب فلزات سنگين توسط گياه  گوگردبررسي تأثير، اده از اين گياه جهت گياه پاالييتوان ذرت در جذب عنصر كادميم و امكان استف

تعيين حد تحمل گياه ذرت به آلودگي  ،ين در بافت هاي مختلف گياهات سنگبررسي نحوه توزيع فلز، افزايش كارايي گياه پااليي ذرت و
   .به مرحله اجرا درآمد كادميم در خاك

 مواد و روش ها

در آزمايش فاكتوريل و در قالب طرح كامالً تصادفي با سه . و در شرايط گلخانه اجرا شدكي منطقه زنجان اين بررسي در يك خاك آه
) تن در هكتار 2و  1صفر، (و سه سطح گوگرد ) ميلي گرم در كيلوگرم خاك 250و  200، 150، 100، 50صفر، (تكرار، شش سطح كادميم 

پس از . براي هر گلدان سه كيلوگرم خاك توزين و در كيسه هاي نايلوني ريخته شد. اعمال گرديد 704بر روي ذرت رقم سينگل كراس 
بذر جوانه  5ج آزمون خاك، خاك گلدانها كامالً مخلوط گرديد و در هر گلدان اعمال تيمارها و مصرف ساير عناصر غذايي با توجه به نتاي

و ريشه گياهان بطور جداگانه برداشت و پس از اندازه گيري وزن تر  برگپس از گذشت زمان الزم و رشد گياهان، . دار ذرت كشت گرديد
 48درجه سانتي گراد به مدت  60ن با درجه حرارت و شست و شو با آب مقطر در داخل پاكت هاي مخصوص قرار داده شدند و در آو

سپس نمونه هاي برگ و ريشه براي تجزيه و . پس از خشك شدن نمونه ها در آون، وزن خشك آنها يادداشت گرديد. ساعت خشك شدند
يري با اضافه نمودن عصاره گ. اندازه گيري غلظت عناصر آسياب گرديد و از هر نمونه يك گرم توزين و در كوره الكتريكي خاكستر شد

در عصاره هاي بدست آمده غلظت . انجام گرفت 42ادن محلول از كاغذ صافي واتمن دميلي ليتر كلريدريك اسيد دو موالر و عبور  10
نتايج و داده هاي بدست آمده به عنوان پاسخ هاي گياهي . با دستگاه جذب اتمي اندازه گيري شدروي، آهن، منگنز و مس كادميم، عناصر 

  .ها به روش آزمون دانكن انجام شدگروه بندي ميانگين . مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت MSTATCبا نرم افزار 

  نتايج و بحث

كه از نظر آماري در سطح يك  اثرات مصرف توأم كادميم و گوگرد بر وزن تر و خشك اندامهاي هوايي آورده شده است  1در جداول 
گرم در گلدان در تيمار 23/18به   Cd0گرم در گلدان در تيمار 59/69ف كادميم وزن تر اندامهاي هوايي از با مصر. درصد معني دار شد

Cd250 گرم در گلدان در تيمار  69/34با مصرف گوگرد وزن تر اندامهاي هوايي از  . كاهش يافتS0    گرم در گلدان در  73/25به
همچنين با مصرف كادميم، . مشاهده شد S2Cd250در تيمار ) گرم در گلدان 15(ايي كمترين وزن تر اندامهاي هو. كاهش يافت S2تيمار 

با افزايش ميزان مصرف . گرم در گلدان كاهش يافت 73/1گرم در گلدان به  73/12درصد كاهش از  86اندامهاي هوايي با  وزن خشك
  . ان كاهش يافتگرم در گلد 69/3گرم در گلدان به  99/4گوگرد، وزن خشك اندامهاي هوايي از 
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مقايسه ميانگين هاي اثرات اصلي و متقابل سطوح گوگرد و-1جدول
  آلودگي خاك به كادميم بر وزن تر و خشك اندامهاي هوايي ذرت

  سطوح كادميم
  )ميلي گرم دركيلوگرم(

  )تن در هكتار(سطوح گوگرد 

  ميانگين  2  1  0  
  )گرم(وزن تر اندامهاي هوايي 

Cd0 05/71 a 60/65 b 13/60 c 59/65  
Cd50 22/32 d 33/26 fg 18/23 h 24/27  
Cd10057/29 e 31/23 h 64/20 j 50/24  
Cd15004/27 f 68/21 ij 32/18 kl 34/22  
Cd20049/25 g 75/18 k 11/17 lm 45/20  
Cd25080/22 hi 89/16 m 00/15 n 23/18  
69/34 ميانگين  76/28  73/25  72/29  

  )گرم(وزن خشك اندامهاي هوايي 
Cd0 96/13 a 69/13 a 54/10 b 73/12  
Cd50 45/5 c 32/5 c 70/3 d 82/4  
Cd10072/3 d 63/2 e 57/2 e 97/2  
Cd15049/2 ef 53/2 e 25/2 ef 38/2  
Cd20018/2 ef 91/1 ef 67/1 ef 92/1  
Cd25012/2 ef 65/1 ef 42/1 f 73/1  
99/4 ميانگين  59/4  69/3  42/4  

سطوح گوگرد و آلودگي خاك  مقايسه ميانگين هاي اثرات اصلي و متقابل-2جدول
  برغلظت كادميم اندامهاي هوايي و ريشه به كادميم

  )تن در هكتار(سطوح گوگرد   
  سطوح كادميم

ميلي گرم (
  )دركيلوگرم

  ميانگين  2  1  0

  )ميلي گرم در كيلوگرم(غلظت كادميم اندامهاي هوايي 
Cd0 9/13 i 79/22 i 24/27 i 31/21  
Cd50 29/87 h 75/106 gh 98/113 g 67/102  
Cd10078/141 f 78/146 f 68/160 ef 74/149  
Cd15036/172 e 47/178 de 06/214 c 29/188  
Cd20004/194 cd 28/211 c 86/251 ab 06/219  
Cd25094/202 c 08/244 b 99/267 a 33/238  
38/135ميانگين  69/151  63/172  23/153  
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ندامهاي هوايي همراه با گروه بندي ميانگين ها نشان و روي گوگرد را بر روي غلظت كادميم  ثرات مصرف توأم كادميم و 3و  2جداول 
صرف كادميم غلظت آن در با م. اثرات اصلي و متقابل كادميم و گوگرد بر غلظت كادميم ريشه و اندامهاي هوايي معني دار شد. مي دهد

ميلي گرم در كيلوگرم و در ريشه  23/153ين غلظت كادميم در اندامهاي هوايي در اين بررسي ميانگ. ريشه و اندامهاي هوايي افزايش يافت
جذب . برابر غلظت آن در اندامهاي هوايي بود 08/2به عبارت ديگر ميانگين غلظت كادميم در ريشه . ميلي گرم در كيلوگرم بود 69/319

با افزايش ميزان مصرف كادميم، غلظت روي اندامهاي . ته استروي تحت تأثير معني دار اثرات اصلي و متقابل كادميم و گوگرد قرار گرف
با مصرف گوگرد . كاهش يافته استCd250 ميلي گرم در كيلوگرم در تيمار 03/40بهCd0 ميلي گرم در كيلوگرم در تيمار 53/66هوايي از 

و  S0Cd0    گياه ذرت به تيمار باالترين غلظت روي اندامهاي هوايي و ريشه. درصد كاهش يافت 37غلظت روي اندامهاي هوايي 
اثرات توأم كادميم و گوگرد را بر روي غلظت و جذب آهن و مس  5و  4جداول . تعلق داشت S2Cd250كمترين غلظت روي به تيمار

ش با افزاي. مصرف كادميم باعث كاهش معني دار غلظت آهن و مس اندامهاي هوايي شد. همراه با گروه بندي ميانگين ها نشان مي دهد
ميلي گرم در  64/383به  Cd0ميلي گرم در كيلوگرم در تيمار  5/486درصد كاهش از  21غلظت كادميم، غلظت آهن اندامهاي هوايي با 

درصد و غلظت  37، با مصرف كادميم غلظت مس اندامهاي هوايي 7بر اساس نتايج ارائه شده در جدول  رسيد 250Cdكيلوگرم در تيمار 
ميلي گرم در 04/10همچنين با افزايش ميزان مصرف گوگرد، غلظت مس اندامهاي هوايي از . نشان داددرصد كاهش  41مس ريشه 

سطوح 
  كادميم

ميلي گرم (
  )دركيلوگرم

قايسه ميانگين هاي اثرات اصلي و متقابل سطوحم - 4جدول
اندامهاي هوايي و  آهن برغلظت گوگرد و آلودگي خاك به كادميم

  ريشه

  )تن در هكتار(سطوح گوگرد 

  ميانگين  2  1  0

 )ميلي گرم در كيلوگرم(غلظت آهن اندامهاي هوايي    
Cd0 36/589 a36/455 abcdef 77/414 bcdef5/486
Cd50 556ab02/442 abcdef 21/409 bcdef07/469
Cd10009/532 abc417bcdef 20/394 cdef76/447
Cd15030/519 abcd74/379 cdef 62/385 def 41/424
Cd20040/510 abcde85/370 def 18/374 ef 29/413
Cd25014/453 abcdef28/355 ef 49/342 f64/383
71/526ميانگين  37/403  25/382  44/437  

مقايسه ميانگين هاي اثرات اصلي و متقابل سطوح گوگرد  -3جدول
  و آلودگي خاك به كادميم برغلظت روي اندامهاي هوايي

  )تن در هكتار(سطوح گوگرد   
سطوح 
  كادميم

ميلي گرم (
  )دركيلوگرم

  ميانگين  2  1  0

  )ميلي گرم در كيلوگرم(غلظت روي اندامهاي هوايي  
Cd0 29/87 a 82/57 c 48/54 c 53/66  
Cd50 50/79 a 04/55 c 48/49 cde 34/61  
Cd10038/68 b 48/44 def 81/42 efg 89/51  
Cd15093/58 c 14/41 efgh 80/37 fgh 96/45  
Cd20060/55 c 36/38 fgh 14/36 fgh 36/43  
Cd25037/53 cd 47/34 gh 24/32 h 03/40  
18/67ميانگين  22/45  16/42  52/51  



، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان   

1389ماهبهمن28-27

 

ن ش     پ یھما شاورزی     م و        ایده     ی     
 

 

٥ 
 

به   S0ميلي گرم در كيلوگرم در تيمار 93/11و غلظت مس ريشه از  S2ميلي گرم در كيلوگرم در تيمار  16/8به  S0كيلوگرم در تيمار
، اثرات مصرف كادميم و گوگرد بر غلظت منگنز اندامهاي هوايي همراه 6جدول  در .كاهش يافت S2ميلي گرم در كيلوگرم در تيمار  33/8

با . با مصرف كادميم و گوگرد، غلظت منگنز اندامهاي هوايي به طور معني داري كاهش يافت. با گروه بندي ميانگين ها آورده شده است
ميلي گرم در كيلوگرم در  85/35به  Cd0كيلوگرم در تيمار ميلي گرم در  6/59افزايش غلظت كادميم، غلظت منگنز اندامهاي هوايي از 

همچنين با افزايش ميزان گوگرد، . مشاهده شد S0Cd0باالترين غلظت منگنز اندامهاي هوايي در تيمار . كاهش يافت Cd250تيمار 
  .درصد كاهش يافت 27غلظت منگنز اندامهاي هوايي 

  

  

  

 

 

 

 

 

  برغلظت مس اندامهاي هوايي سطوح گوگرد و آلودگي خاك به كادميم بلمقايسه ميانگين هاي اثرات اصلي و متقا - 5جدول 

  سطوح كادميم
  )ميلي گرم دركيلوگرم(

  )تن در هكتار(سطوح گوگرد 

  ميانگين  2 1 0
  )ميلي گرم در كيلوگرم(غلظت مس اندامهاي هوايي   

Cd0 07/12 a 68/11 ab 24/10 abcd 33/11  
Cd50 44/11 abcd 24/10 abcd 11/9 bcde 26/10  
Cd100 84/10 abcde44/9 bcde05/8 def 44/9  
Cd150 54/9 bcde 11/9 bcde 63/7 ef 76/8  
Cd200 75/8 def 10/8 def 05/7 gh 96/7  
Cd250 63/7 ef 05/7 gh 84/6 g 17/7  
04/10 ميانگين  27/9  16/8  15/9  



، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان   

1389ماهبهمن28-27

 

ن ش     پ یھما شاورزی     م و        ایده     ی     
 

 

٦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع

 

1.Aydin, H. C., and Oker. 2001. In vivo Interaction Between Cadmium and Essential Trace Elements Copper 
and Zinc in Rats. J Med Sci. 31;127-129. 

2.Baker, R., and F.S. Simpson. 1998. Cleanup Order Issued to Chroma Crankshaft. Scaramento, CA, California 
Environmental Protection Agency, Department of Toxic Substances Control: 1-2. 

3.Blaylock, M.J, Salt, D.E, Doschenkov,s, Zakhrova,O., Gussman, C, Kapulnik,Y, Ensley, B.D., Raskin. 1997. 
Enhanced accumulation of Pb in Indian mustard by soil-applied chelating agents. Environ. Sci. Technol, 31: 
860-865. 

4.Cui, Y., D. Yiting, L. Haifeng, W. Qingren. 2004. Effect of elemental sulphur on solubility of soil heavy 
metals and their uptake by maize. J. Environ International, 30: 323-328. 

 

 

 

 

 

برغلظت منگنز  ي خاك به كادميمسطوح گوگرد و آلودگمقايسه ميانگين هاي اثرات اصلي و متقابل  6جدول 
 اندامهاي هوايي 

  سطوح كادميم
  )ميلي گرم دركيلوگرم(

  )تن در هكتار(سطوح گوگرد 

  ميانگين  2 1 0  
  )ميلي گرم در كيلوگرم(غلظت منگنز اندامهاي هوايي                       

Cd0 84/77 a 70/51 cd 48/49 cde 6/59  
Cd50 49/64 b 14/46 defg 81/42 efgh 15/51  
Cd100 16/61 b25/42 fgh92/38 hi 44/47  
Cd150 37/53 c 58/40 ghi 47/34 ij 81/42  
Cd200 92/48 cdef 92/38 hi 13/31 jk 64/39  
Cd250 44/48 efgh 47/34 ij 80/27 k 85/35  
03/59 ميانگين  34/42  37/43  24/48  
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Abstract 

For investigation the efficiency of corn in cleaning of heavy metals from soil and the effect of different 
levels of heavy metals and alternation intensifier on growth and concentration of metals in corn plant 
one experiment performed in greenhouse of soil science department of Zanjan University in May 2008. 
in factorial experiment in style of quite random scheme with three frequency in each treatment, three 
level of sulfur (0,1,2 ton sulfur in hectar) and six level of cadmium (0,50, 100, 150, 200, 250 mg Cd in 
kg soil), have added to vases. Result of experiment illustrated that effect of different levels of cadmium 
and kind and concentration of intensifier on wet and arid weigh and concentration of other elements in 
plant is significant(P<0.01).with increasing in level of cadmium in soil, concentration of cadmium in 
airy part of plant (leaf) and underground part (knot) increase but arid weight of airy and underground 
part has been decreased. Application of different additives cause increasing of concentration of 
cadmium in airy and underground part of plant but arid weight is decreasing. Concentration of iron, 
copper and manganese in airy part(leaf) decreased.  

Keywords: Phytoremidiation, Corn, Cadmium, Sulfur, Zinc, Iron, Copper, Managanese 


