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  3، حميد رضا جوانمرد2، مهران هودجي1*زهرا سادات راست قلم
  )اصفهان(خوراسگانواحد  دانشگاه آزاد اسالمي دانشجوي كارشناسي ارشد و اعضاي هيات علمي   -1،2،3

* z.rastghalam@khuisf.ac.ir   
  

  چكيده
امروزه به داليل فعاليت هاي مخرب بشر خاك هاي آلوده به فلزات سنگين در بسياري نقاط جهان از مشكالت زيست محيطي محسوب شده 

 جهت پژوهشي ،منظور دينب. در اين خاك ها پيشنهاد مي گردد و راهكارهاي متفاوتي براي بدست آوردن محصول و عملكرد مناسب
 دانشگاه پژوهشي  گلخانه در ،كلزا عملكرد و رشد كشت آلوده به سرب و نيكل روي بسترهاي به جاذب سوپرنانو  افزودن تأثير ارزيابي

تيمار خاك آلوده به نيز  و سرب ppm5/417 خاك آلوده به تيمار  ئي باگلدان ها اين آزمايش در. شد انجام اصفهان خوراسگانآزاد 
5/87ppm  آماده  ،عدم حضور هيدروژل نيز و )وزني خاك% 7( درون گلدان هاگرم  5حضور هيدروژل به ميزان دو تيمار  با يك هر ،نيكل

استفاده از خاك  تيمار به مربوط وزن خشك ريشه و هوايي اندام خشك وزن ،غالف تعداد ،ارتفاع گياه بيشترين داد نشان نتايج. شد و كشت
 خاك آلوده به نيكل بدون حضور نانو سوپر جاذب حاوي تيمار به مربوط رويشي رشد كمترين و آلوده به سرب به همراه نانو سوپر جاذب

آلوده  ، كلزا قادر به رشد و عملكرد بهتري در خاك آلوده به سرب به نسبت خاكپژوهش اين در آمده دست به نتايج به توجه با. دمي باش
 و رويشي رشد به سزائي در افزايش سببكشت  بستر به )هيدروژل(نانو سوپر جاذب وزني % 7 افزودن بر اين، هعالو. به نيكل است

  . شود ميكلزا  محصول عملكرد

   .، سرب، نيكل)هيدروژل(نانو سوپر جاذب  ، )Brassica napus L.( كلزا :كليدي واژگان
  

  مقدمه
 محيط هاي آلودگي بر روز به روز انسان، نادرست هاي ريزي برنامه و ها دخالت و صنعت گسترش اخير، قرن در جمعيت افزايش با

 .باشد مي جهان نقاط از بسياري در محيطي زيست مشكالت مهمترين از يكي سنگين عناصر به خاك آلودگي .شود مي افزوده زيست
 رنگ، هاي افزودني ،ها باطري ساخت صنايع طريق از بيشتر زيست يطمح آاليندة سنگين اتفلز خطرناكترين عنوان به ،و نيكل سرب
 فلزات اين جذب. )1999، 1ايك و همكاران( گردد مي زيست محيط ها وارد اتومبيلسوخت  و شيميائي كودهاي ها، كش حشره
اتخاذ راهكارهائي جهت  بنابراين. است سالمت بر يمضر اثرات موجب انسان غذايي زنجيره به اآنه ورودو  گياهان توسط سنگين

 محيطي زيست چند كاربرد داراي جاذب سوپر هاي هيدروژل. استفاده اقتصادي و بهينه از اين خاك ها الزم و ضروري مي باشد

                                                            
1- Eick et al.  
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دسترسي  و انتشار كنترل طريق ازهمچنين . مي بخشند بهبود را خاك كيفيت را افزايش و خشكسالي برابر در گياه مقاومت آنها. هستند
 به را ، آنهافلزاتبه  اتصال طريق ازهيدروژل ها . مي كنند كمك فلز سميت كاهشو  زيست محيط پاكسازيبه  فلزات سنگين بهگياه 

 اثر مطالعه حاضر پژوهشهدف از  .بدين جهت در رشد و عملكرد گياه تاثير به سزائي دارند .مبدل مي كنند سمي غير اشكال
   .مي باشد رد كلزادر ميزان رشد و شاخص هاي عملك هيدروژل

  مواد و روش ها
قبل از  .گرديد انجام در دو نوع خاك آلوده تكرار سه با و گلداني صورت به تصادفي، كامل هاي بلوك طرح قالب در اين آزمايش

 اندازه  51و  02/1 نيكل براي و  5/17و  35/0 به ترتيب سرب سنگين فلزات DTPA با استخراج قابل غلظت و كل غلظت شروع،
 ماده ريز هاي گرانول. گرديد توزينو  محاسبه گرم 5 جاذب سوپرنانو  مقدار) گرم كيلو 7( گلدان هر وزن به توجه با قبال .شد گيري

 فلزآلوده به  مختلفخاك  2 براي مساوي دسته 2 به ها گلدان.مورد استفاده قرار گرفت جاذب سوپر نانو پليمر به عنوان استاكوزورب
 گرديد اضافه آن به مقطر آب ليتر ميلي 700 حدود و شده ريخته ظرفي در جاذب سوپر. شد پر تيمار همان به بوطمر خاك با و تقسيم

 اضافه جاذب سوپر آنها از نيمي به و شد تقسيم برابر قسمت دو به دسته هر هاي گلدان سپس. شود متورم و كرده جذب آب كامال تا
 اساس بر. گرديد كشت گلدان ها خاك سطح از متري سانتي 1 حدود عمق در و مناسب تراكم با خطي صورت به كلزا بذر .شد

 اولين. نشد داده ها گلدان به كودي هيچگونه و بوده تامين زراعي گياه نياز مورد پتاسيم و فسفر ازت، خاك، حاصلخيزي وضعيت
 به گرديد، انجام روزانه F.C% 75 اساس رب و ها گلدان همه به يكنواخت آبياري. شدند سبز كشت از پس روز سه تا دو ها جوانه
 تقليل گلدان در بوته 6 به گياهانتعداد  ها، بوته كامل استقرار و هفته دو گذشت از پس. نشود خارج گلدان از زهابي هيچ كه اي گونه
 از قبل. فتگر صورت دهي غالف از پس و شدند بنفش رنگ به متمايل ها برگ كه هفته هشت از پس كلزا گياه برداشت. يافت

 ريشه و هوائي اندام سپس گياه از گلدان خارج شده و .شدنداز نظر ارتفاع گياه و تعداد غالف بررسي  گياهي هاي نمونه برداشت
. شدند خشك گراد سانتي درجه 65 حرارت درجه در آون در ساعت 48 مدت به و شدند منتقل كاغذي هاي پاكت داخل به جداگانه
  . ندشد وزن گياهان خشك وزن عملكرد تعيين يبرا شده خشك هاي نمونه

  
  نتايج و بحث

 تمامي آلوده خاكهر دو نوع كيلوگرمي  7گلدان هاي  به هيدروژل گرم 5 افزودن با نشان داد پژوهش اين درمحاسبات آماري 
، وزن )گرم 01/9(، وزن خشك اندام هوائي )سانتي متر 33/47(گياه بيشترين ميانگين ارتفاع  .يافت افزايش شده گيري اندازه هاي صفت

 .)1شكل ( مربوط به تيمار خاك آلوده به سرب، با حضور نانو سوپر جاذب مي باشد) عدد 8(و تعداد غالف ) گرم 1/2(خشك ريشه 
 مقدار افزايش با كه داد نشان ندرونفيلود كشت محيط در آميد اكريل پلي جاذب سوپر كاربرد با مشابه پژوهشي در )1375( جندقيان

 افزايش ريشه خشك و تر وزن و هوايي اندام خشك و تر وزن برگ، سطح و تعداد گياه، ارتفاع حجمي% 50 تا صفر از جاذب سوپر
 گوجه عملكرد اجزاي در دار معني افزايش باعث خاك به جاذبسوپر   مواد افزودن دادند نشان نيز) 1999( همكاران و الحربي .يافت
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 اساس بر .است شده تنباكو و پنبه كاهو، خشك وزن افزايش باعث كاشت هاي بستر به هيدروژل كردن اضافه همچنين. شد فرنگي
 هيدروژل حضور در رويشي رشد افزايش كه كرد بيان توان مي قبلي شده انجام هاي پژوهش نتايج بدست آمده از اين پژوهش و نيز

و  گياه دسترس قابل آب افزايش و آب نگهداري ظرفيت افزايش نتيجه در و بستر كشت فيزيكي هاي يويژگ بهبود از ناشي تواند مي
جذب سطحي عناصر  دليل بههمچنين  جاذب سوپرنانو . باشد از خاك سطحي تبخير كاهش و غذايي عناصر جذب افزايش نيز

تفاوت عملكرد كلزا در خاك آلوده به . گياه مي كاهدسنگين از جذب آنها توسط گياه جلوگيري كرده و از سميت و تجمع آنها در 
به تحرك بيشتر نيكل به نسبت سرب و جذب بيشتر آن توسط گياه دانست كه خود منجر به  سرب و نيكل را نيز مي توان مربو ط

  .كاهش بيشتري در عملكرد كلزا در خاك آلوده به نيكل مي گردد
  

  

  

  
  ).d(، تعداد غالف در بوته )c(، ارتفاع گياه )b(، وزن خشك ريشه )a(خشك اندام هوائي ي وزن مقايسه ميانگين ها -1شكل

  
  نتيجه گيري كلي

و  ، بهبود شرائط فيزيكي خاكهاي كشت از طريق بهبود قابليت نگهداري آب با توجه به نتايج به دست آمده افزودن هيدروژل به بستر
هاي رويشي و عملكرد كلزا شده و  ا را محدود مي كند، موجب بهبود ويژگيجذب سطحي عناصر سنگين كه دسترسي گياه به آنه

به طوريكه . استفاده نمود به سرب و نيكل به طور موفقيت آميز در كشت كلزا در خاك هاي آلوده توان از اين مواد سوپر جاذب مي
  .عملكرد آن قابل قبول و سميت عناصر به حداقل ميزان خود برسد

  

(a)  (b) 

)c(  )d(  
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The effect of Nano-superabsorbent aplication on growth of Rapeseed (Brassica 
napus L.) in Lead and Nickle containated soil. 
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Abstract: 
The experiment reported in this paper was undertaken to examine the effect of nano-superabsorbent 
application on Rapeseed (Brassica napus L.) growth indexs. Rapeseed was grown on Lead contaminated soil 
and Nickel contaminated soil in the framework of a pot experiment with three replications in greenhouse of 
Azad Univerity of Khorasgan. Pots were separately filled with 7 kg of contaminated soils (Pb2+ = 417 ppm 
and Ni2+ = 87.5 ppm) and then each kind of soils were treated as with 5 gr per pot nano-superabsorbent and 
without nano-superabsorbent. The  results showed that the most amounts of plant height, number of pods per 

plant, plant root dry weight and shoot dry weight was measured in Lead- contaminated soil with 
addition of nano-superabsorbent treatment and the leaste amount of these indexs belonged to 
Nickel-contaminated soil without addition of nano-superabsorbent. As a result, Rapeseed (B. napus) 
is able to have better growth in Lead-contaminated soil in comparison with Nickel-contaminated 
soil. In addition, application of nano-superabsorbent (hydrogel) could have greate positive effect on 
growth of Rapeseed. 
Keywords: Rapeseed (Brassica napus L.), Nano-superabsorbent (hydrogel), Lead, Nickel.  

   


