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ABSTRACT
Nickel toxicity in agricultural crops is one of the most common problems in recent years. However, few studies
have been conducted on the effect of iron oxides on the reduction of nickel toxicity in crops. The goals of this
research were to investigate the effects of non-stabilized and Na carboxymethylcellulose (Na-CMC)-stabilized
hematite on mobility reduction and phytoavailability of nickel and to study their effects on some agronomic
traits, concentrations of phosphorus, potassium, iron, zinc and nickel in maize. For this purpose, a factorial
experiment was conducted using a completely randomized design with three replications. The experimental
factors were types and dosages of adsorbents; two types of adsorbents including non-stabilized (H) and NaCMC-stabilized hematite (H-CMC) at four levels (0, 0.25, 0.5 and 1%) and different levels of soil total Ni (25,
75, 125, 175 and 325 mg kg-1). The results showed that with increasing total soil nickel concentration, shoot
height, shoot and root dry weight and concentrations of potassium, phosphorus, iron and zinc in the shoot of
maize were decreased and nickel concentration increased. At the contaminated level of 325 mg/kg nickel,
concentrations of potassium, phosphorus, iron and zinc were decreased about 43.56, 47.98, 73.79 and 86.03%,
respectively, and shoot height and dry weight were decreased about 36.86 and 42.56% respectively as compared
to control treatment. The results also showed that the application of adsorbents in soil increased the
concentration of K, P, Fe and Zn and decreased the concentration of nickel in maize. By applying 0.5% HCMC, the concentration of nickel in the shoot and root of maize decreased by 52.61 and 46.84% respectively,
followed by the concentration of potassium, phosphorus, iron and zinc in the shoot increased about 20.55,
18.68, 61.66 and 48.81% respectively, as compared to control treatment.
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تأثير هماتيت خالص و تثبيتشده با کربوکسی متيل سلولز بر رشد و جذب عناصر غذايی گياه ذرت در خاکهای
آلوده به نيکل
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 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
 .2بخش تحقیقات خاک و آب ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی ،تبریز ،ایران.
 .3گروه علوم محیطزیست ،دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/10/18 :تاریخ بازنگری -1398/11/7 :تاریخ تصویب)1398/12/3 :

چکيده
سمی بودن نیکل در محصوالت کشاورزی یکی از مشکالت متداول در سالهای اخیر هست .با این حال مطالعات اندکی در
خصوص تأثیر اکسیدهای آهن بر کاهش سمی بودن نیکل در محصوالت کشاورزی انجام گرفته است .لذا پژوهش حاضر با
هدف بررسی کارایی هماتیت خالص و تثبیتشده با سدیم کربوکسی متیل سلولز ( )Na-CMCدر کاهش تحرک و گیاه
فراهمی نیکل و تأثیر آنها بر برخی صفات زراعی ،غلظت عناصر فسفر ،پتاسیم ،آهن ،روی و نیکل گیاه ذرت انجام شد.
بدینمنظور یک آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور نوع و مقدار جاذب (دو نوع جاذب شامل هماتیت خالص ( )Hو تثبیتشده
با  )H-CMC( Na-CMCهر یک در چهار مقدار ( 0/5 ،0/25 ،0و  1درصد) و فاکتور غلظتهای مختلف نیکل (،75 ،25
 175 ،125و  325میلیگرم بر کیلوگرم) در قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار انجام شد .نتایج نشان داد ،با افزایش
غلظت نیکل کل خاک ،متوسط ارتفاع ساقه ،وزن خشک بخش هوایی و ریشه و غلظت عناصر پتاسیم ،فسفر ،آهن و روی
بخش هوایی گیاه ذرت کاهش و غلظت نیکل افزایش یافت .در سطح آلوده به  325میلیگرم نیکل بر کیلوگرم ،غلظت
پتاسیم ،فسفر ،آهن و روی بخش هوایی بهترتیب حدود  73/79 ،47/98 ،43/56و  86/03درصد و ارتفاع ساقه و وزن
خشک بخش هوایی بهترتیب حدود  36/86و  42/56درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت .همچنین نتایج نشان داد
که کاربرد جاذب ها در خاک باعث افزایش غلظت عناصر پتاسیم ،فسفر ،آهن و روی و کاهش غلظت نیکل در گیاه ذرت
گردید .با کاربرد  0/5درصد جاذب  ،H-CMCغلظت نیکل بخش هوایی و ریشه گیاه ذرت کشت شده در این تیمار بهترتیب
 52/61و  46/84درصد کاهش و بهدنبال آن غلظت پتاسیم ،فسفر ،آهن و روی بخش هوایی بهترتیب حدود ،18/68 ،20/55
 61/66و  48/81درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت.
واژههای کليدی :ذرت ،سمی بودن نیکل،

عناصر غذایی  ،هماتیت.

مقدمه
نیکل بهعنوان یک فلز سنگین ریزمغذی شناخته شده است که
برای رشد و توسعه بهتر گیاهان مورد نیاز میباشد ( Rehman et
 )al., 2015و یکی از عناصری است که جدیداً به فهرست عناصر
ضروری افزوده شده است و نیاز گیاهان به این فلز نسبت به سایر
عناصر ضروری کمتر میباشد (کمتر از  0/5میلیگرم بر کیلوگرم
وزن خشک گیاه) ( Liu et al., 2011; López and Magnitski,
 .)2011عنصر نیکل بهعنوان کوفاکتور در ساختمان برخی آنزیمها
از جمله اورهآز بهکار رفته است ( .)Fageria, 2009متابولیسم این
عنصر برای ایجاد شرایط احیایی مناسب و دیگر پاسخهای
بیوشیمیایی ،فیزیولوژیکی و رشد بسیار مهم هست .نیکل عالوه
بر شرکت در تثبیت نیتروژن و دخالت در جذب عناصری مثل
* نویسنده مسئولsolmazbidast@yahoo.com :

آهن ،برای تولید بذرهای سالم و جوانهزنی بذر نیز مورد نیاز می-
باشد ( .)Ahmad and Ashraf, 2012آلودگی محیط زیست با
نیکل از جمله مسائلی است که در چند دهه گذشته افزایش قابل
توجهی داشته است ،بهطوریکه اثرات سمی بودن این فلز نسبت
به کمبود آن در گیاهان بیشتر مشاهده میگردد .آلودگی زیست-
محیطی نیکل از برخی فعالیتهای انسانی نظیر احتراق سوخت
های فسیلی ،استخراج معادن ،ذوب ،متالورژی و صنعت آبکاری،
تولید سیمان و فوالد ،سوزاندن زبالههای شهری ،صنعت برق و
الکترونیک ،کاربرد لجن فاضالب و کودهای آلی و معدنی در
زمینهای کشاورزی و موارد دیگر ناشی میشود ( Yusuf et al.,
 .)2011تخمین زده میشود ،غلظت این فلز در خاکهای آلوده به
 26000میلیگرم بر کیلوگرم برسد که  20-30برابر بیشتر از
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مکانهای غیرآلوده میباشد ( Kabata-Pendias and Mukherjee,

 .)2007حداکثر غلظت مجاز نیکل در خاک کشاورزی طبق
استانداردهای تعیین شده توسط کمیسیونهای اقتصادی سازمان
ملل متحد برای اروپا ( 100 )UNECEمیلیگرم بر کیلوگرم و در
آبهای زیرزمینی  20میکروگرم بر لیتر است ( Gaillardet et al.,
 .)2005; Nazir et al., 2015آلودگی اراضی به فلزات سنگین و از
جمله نیکل در چندین مطالعه موردی در ایران گزارش شده است.
) Mohammad Alizadeh et al., (2018سطح آلودگی فلزات
سنگین کروم ،نیکل ،مس ،سرب و روی را در شهر صنعتی ماهشهر
مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که باالترین مقادیر
شاخص آلودگی مربوط به فلزات کروم و نیکل بود که در سطح
آلودگی شدید قرار داشتند و غلظت فلزات نیکل و مس در ماهشهر
به مراتب بیشتر از مناطق صنعتی در اهواز بودMohammadpour .
) et al., (2016محتوای نیکل  58نمونه خاک و همچنین
محصوالت کشاورزی را در استان همدان مورد مطالعه قرار دادند.
نتایج مطالعه آنها نشان داد که متوسط غلظت نیکل در خاکهای
مورد مطالعه حدود  62میلیگرم بر کیلوگرم بود و غلظت نیکل
در ذرت نسبت به سایر محصوالت کشاورزی از حد استاندارد باالتر
بود .گیاهان نیکل را به آسانی جذب نموده و نیکل در گیاه متحرک
است .در مورد مکانیسمهای سمی بودن نیکل در گیاهان ،در
مقایسه با سایر فلزات سنگین سمی نظیر سرب ،کادمیوم ،مس و
کروم اطالعات کمتری وجود دارد .دلیل این امر ،رفتار دوگانه و
شیمی الکترونیکی پیچیده این فلز است که مطالعه نقش
بیولوژیکی و سمی بودن آن را دشوار می کند ( Kabata-Pendias
 .)and Mukherjee, 2007شایعترین عالمت سمی بودن نیکل در
گیاهان مهار رشد ،کلروز ،نکروز و پژمردگی است ( Pandey and
 .)Sharma, 2002نیکل میتواند از طریق مصرف محصوالت زراعی
که در خاکهای آلوده به نیکل رشد یافتهاند ،وارد بدن انسان شود
(Guo et al. (2010) .)Zafar et al., 2015; Khan et al., 2016
گزارش کردند ،با افزایش غلظت نیکل در خاک ،غلظت این فلز در
ساقهها و برگهای ذرت بهصورت خطی و در دانهها بهصورت
غیرخطی افزایش یافت .سمی بودن نیکل باعث کاهش خطی
جوانهزنی بذر ،ارتفاع ریشه و ساقه و زیتوده در خردل هندی
گردید ( .)Ansari et al., 2015بنابراین برای اطمینان از تولید
محصوالت غذایی ایمن در خاکهای آلوده به نیکل ،کاهش جذب
و سمی بودن این فلز در گیاه ضروری هست .برای کاهش سمی
بودن فلزات سنگین در گیاهان میتوان از استراتژیهای مختلف
مدیریتی از جمله کاربرد جاذبهای آلی و معدنی در خاکهای

آلوده استفاده کرد .اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن از جمله
موادی هستند که طی سالهای اخیر بهعنوان ماده اولیه در جهت
تیمار و پاکسازی آب و خاک آلوده به فلزات سنگین بهکار برده
شدهاند ( .)Lo et al., 2009مزایای استفاده از اکسیدهای آهن در
مقیاس نانو/میکرو ممکن است بهدلیل تمایل باالی این مواد برای
تعامل با فلزات سنگین باشد که دلیل این امر ،سطح ویژه باال و
داشتن گروه عاملی در سطح آنها میباشد ( Hafez and Yousef,
 Mansouri and Golchin (2018) .)2012تأثیر نانوذرات هماتیت
بر غلظت آرسنیک و برخی عناصر غذایی در گیاه ذرت کشتشده
در یک خاک آلوده به سطوح مختلف آرسنیک را مورد بررسی قرار
دادند .نتایج آنها نشان داد ،آرسنیک در غلظتهای کمتر از 12
میلیگرم بر کیلوگرم رشد و وزن ریشه و بخش هوایی ذرت را
افزایش داد ولی در غلظتهای بیش از آن ،با ایجاد اثرات سمی و
بر هم زدن تعادل عناصر غذایی ،رشد گیاه را کاهش داد .همچنین
نتایج آنها نشان داد ،نانوذرات هماتیت در کاهش غلظت آرسنیک
قابل جذب خاک بسیار مؤثر عمل کردند که این امر سبب کاهش
غلظت آرسنیک در گیاه و افزایش رشد آن شد.
وقتی ذرات اکسیدآهن بهصورت خالص در خاک بهکار می-
روند ،نیروهای مغناطیسی درونذرهای باعث کاهش خاصیت
مغناطیسی ذاتی این ذرات میگردد که بهدنبال آن تجمع ذرات
صورت گرفته و در نهایت سطح ویژه این ذرات کاهش مییابد
( .)Olsson et al., 2010برای جلوگیری از تجمع ذرات ،پلیمرهای
طبیعی مانند سلولز بهدلیل ویژگیهای سازگار با محیط زیست
مورد توجه بسیاری قرار گرفتهاند ( .)Kong, 2017در این پژوهش
برای جلوگیری از تجمع ذرات هماتیت ،کربوکسی متیل سلولز
بهکار برده شد که این پلیمر بهعنوان پوششدهنده و تثبیتکننده
ذرات اکسید آهن میباشد و ظرفیت جذب آالیندهها را بهبود
میبخشد ( .)Lee et al., 2006اطالعات اندکی در مورد تأثیر
هماتیت خالص و تثبیتشده با  1CMCدر کاهش سمی بودن
نیکل در گیاه ذرت وجود دارد .بنابراین فرض میشود که جاذب
 Hو  H-CMCبا کاهش جذب نیکل و بهبود جذب عناصر غذایی
پرنیاز و کمنیاز توسط گیاه ذرت باعث کاهش سمی بودن این فلز
میگردد .بنابراین ،مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات  Hو H-
 CMCبر متوسط ارتفاع ساقه ،وزن خشک بخش هوایی و ریشه و
غلظت عناصر غذایی گیاه ذرت (پتاسیم ،فسفر ،آهن ،روی و نیکل)
در یک خاک آلوده به سطوح مختلف نیکل انجام شد.

مواد و روشها
بهمنظور مقایسهی کارایی هماتیت خالص و تثبیتشده با

1. Carboxymethylcellulose

CMC
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در کاهش تحرک و گیاه فراهمی نیکل در خاک و همچنین تأثیر
آنها بر شاخصهای رشد و غلظت عناصر نیکل ،فسفر ،پتاسیم،
آهن و روی گیاه ذرت کشت شده در خاک آلوده به سطوح مختلف
نیکل ،یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در سه
تکرار ،بهصورت گلدانی و در شرایط گلخانه به اجرا در آمد.
فاکتورهای مورد بررسی عبارت بودند از سطوح نیکل خاک شامل
 175 ،125 ،75 ،25و  325میلیگرم بر کیلوگرم خاک و نوع و
مقدار جاذب شامل هماتیت خالص و تثبیتشده با  CMCکه هر
یک از جاذبها در چهار سطح  0/5 ،0/25 ،0و  1درصد وزنی (بر
مبنای اکسید آهن) بهکار رفتند .برای انجام این آزمایش ،یک

تعادل نسبی برسند .در این پژوهش هماتیت از شرکت مرک و
 Na-CMCاز شرکت سیگما-آلدریچ خریداری گردید.
تهيه جاذب هماتيت تثبيتشده با Na-CMC

دانشگاه زنجان در پاییز سال 1397تهیه شد .نمونه خاک در هوای
آزاد خشک و پس از گذرانده شدن از الک  2میلیمتری برخی از
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آن از قبیل  pHدر گل اشباعEC ،
در عصاره گل اشباع ،بافت به روش هیدرومتری (،)Day, 1965
درصد کربن آلی خاک به روش اکسیداسیون تر در مجاورت بی-
کرومات پتاسیم و اسید سولفوریک غلیظ ( Walkley and Black,
 ،)1934درصد کربنات کلسیم معادل با روش کلسیمتری
( ،)Nelson, 1982ظرفیت تبادل کاتیونی به روش تبادل با استات
آمونیوم ( ،)Bower and Hatcher, 1966( )1CECغلظت پتاسیم
قابل جذب به روش عصارهگیری با استات آمونیوم ( Helmke and
 ،)Spark, 1996غلظت فسفر قابل جذب به روش اولسن ( Olsen
 ،)et al., 1954غلظت قابل دسترس عناصر سرب ،کادمیوم ،کروم،
مس ،آهن ،روی به روش عصارهگیری با Lindsay and ( DTPA
 )Norvell, 1978و غلظت کل نیکل با روش هضم توسط
اسیدنیتریک  4موالر ( )Sposito et al., 1982تعیین گردیدند.
برای تخمین شکل قابلدسترس فلز نیکل از دو عصارهگیر DTPA
( )Lindsay and Norvell, 1978و )Meers et al., 2007( MgCl2
استفاده گردید .برای آلودهسازی نمونههای خاک مقادیر محاسبه
شده از نمک سولفات نیکل ( )NiSO4.6H2Oدر آب مقطر معادل
ظرفیت مزرعه حل گردید و به نمونههای خاک اسپری و بهخوبی
یکنواخت شد .خاک طبیعی (شاهد) دارای سطح  25میلیگرم
نیکل بر کیلوگرم بود که بهطور مصنوعی  150 ،100 ،50و 300
میلیگرم نیکل به آن اضافه گردید ،بدین ترتیب سطوح کل این
فلز شامل غلظتهای ( 25شاهد) 175 ،125 ،75 ،و  325میلی-
گرم در کیلوگرم خاک شدند .سپس نمونههای آلوده ،هواخشک و
همگن شدند و در گلدانهای پالستیکی ریخته شدند و بهمدت
دو ماه در معرض چرخههای تر و خشک شدن قرار گرفتند تا به

برای تهیه جاذب  H-CMCحاوی  30درصد آهن 0/42 ،گرم
 Fe2O3با  40میلیلیتر آب دیونیزه مخلوط و بهمدت  1ساعت
التراسوند گردید تا سوسپانسیون کامالً همگن هماتیت بهدست
آید .سپس مقدار  0/58گرم  Na-CMCبه سوسپانسیون فوق
اضافه و بهمنظور دستیابی به محلول کامالً یکنواخت بهمدت 10
دقیقه ( 100وات) التراسوند گردید .پس از سانتریفیوژ محلول
حاوی هماتیت ،Na-CMC-محلول رویی دور ریخته شد و پودر
باقیمانده در کوره خالء در دمای  50درجه سانتیگراد خشک
گردید ( .)Habibi, 2014خصوصیات ذرات  Hو  H-CMCبا
استفاده از دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 2تعیین
گردید.
پس از گذشت مدت زمان دو ماه ،نمونههای خاک آلوده به
نیکل با جاذبهای  Hو  H-CMCتیمار شدند و بهمدت دو ماه
دیگر نیز در رطوبت ظرفیت مزرعه نگهداری شدند .پس از سپری
شدن زمان مورد نیاز برای برهمکنش جاذبها با خاک ،مقداری
از خاک گلدانها برای اندازهگیری غلظت نیکل قابل استخراج با
 )Lindsay and Norvell, 1978( DTPAو Meers et ( MgCl2
 )al., 2007برداشته شد .سپس در خاک باقیمانده درون هر یک
از گلدانها  7عدد بذر ذرت (رقم ماکسیما) کاشته شد ،پس از
ظهور گیاهچهها ،تعداد بوته در هر گلدان با عملیات تنک ،به 5
عدد کاهش یافت و گیاهان بهمدت  60روز در شرایط گلخانه
نگهداری شدند .در طی دورهی رشد ،آبیاری گلدانها با آب مقطر
و در حد رطوبت ظرفیت مزرعه انجام شد .بدینمنظور گلدانها
هر روز توزین و تا رسیدن به رطوبت ظرفیت مزرعه آب مقطر به
آنها اضافه گردید .پس از پایان زمان مورد نظر ،متوسط ارتفاع
بوتهها با خطکش اندازهگیری و بخش هوایی از محل طوقه قطع
گردید .سپس بخش هوایی (ساقه و برگ) و ریشه گیاهان برداشت
گردید و با آب مقطر شستشو داده شد .نمونههای گیاهی در داخل
پاکتهای کاغذی به آون تهویهدار منتقل شده و بهمدت 72
ساعت در دمای  70درجه سلسیوس خشک شدند .نمونههای
گیاهی پس از آسیاب و الک شدن بهوسیله اسید نیتریک غلیظ و
آب اکسیژنه  30درصد در دمای  120درجه سانتیگراد هضم
شدند ( .)Tang and Miller, 1991غلظت عناصر نیکل ،آهن و
روی با دستگاه جذب اتمی ،غلظت فسفر با دستگاه
اسپکتروفوتومتر و غلظت پتاسیم با دستگاه فلیم فوتومتر در

1. Cation Exchange Capacity

)2. Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (FTIR

نمونه خاک مرکب از عمق  0-20سانتیمتری مزرعه تحقیقاتی
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حدود  446 ،438و  579مربوط به پیوند  Fe-Oمیباشند که
حضور هماتیت را نشان میدهند ( Schwertmann and Cornell,
 .)2008پیک حدود  798مربوط به پیوند  Fe-O-OHو پیک حدود
 2923مربوط به سنتز مرطوب هماتیت هست ( Gotic and
 .)Music, 2007دیگر پیکهای حدود  3405و 1620مربوط به
پیوند  O-Hمیباشند که نشاندهنده حضور آب میباشد
( .)Srivastava, 2012در شکل (-1ب) ،پیکهای حدود 469و
 579مربوط به پیوند Schwertmann and Cornell, ( Fe-O
 )2008و پیک حدود  798مربوط به پیوند  Fe-OHمیباشند که
حضور هماتیت را نشان میدهند .همچنین پیکهای حدود 1030
مربوط به پیوند  1414 ،C-O-Cمربوط به پیوند  COOو 1598
مربوط به پیوند  C=Oمیباشند که حضور  CMCرا نشان میدهند
(.)El-Sakhawy et al., 2018

عصارههای بهدست آمده قرائت شد .تحلیلهای آماری دادهها
توسط نرمافزار  SASو مقایسه میانگینها با آزمون چنددامنهای
دانکن در سطح احتمال یک درصد صورت پذیرفت .نمودارها با
نرمافزار  Excelترسیم گردیدند.

نتايج و بحث
نتایج مربوط به برخی از ویژگیهای خاک مورد استفاده در
آزمایش در جدول ( ) 1ارائه گردیده است .نتایج حاصل از تجزیه
خاک نشان میدهد که بافت خاک مورد مطالعه لوم شنی ،مقدار
کربن آلی آن  0/9درصد و غلظت  Ni-MgCl2 ،Ni-DTPAو نیکل
کل بهترتیب برابر با  7/6 ،1/4و  25میلیگرم بر کیلوگرم بود.
خصوصیات اکسید آهن بکار رفته در این تحقیق در جدول
( )2نشان داده شده است .طیف مادون قرمز  Hو  H-CMCدر
شکل ( )1آورده شده است .با توجه به شکل (-1الف) ،پیکهای

جدول  -1برخی ويژگیهای فيزيکی-شيميايی خاک مورد استفاده

واحد
()%
()%
()%
()%
()%

ویژگی
شن
سیلت
رس
کربنات کلسیم معادل
کربن آلی
 ECعصاره گل اشباع

dSm-1

pH

-

ظرفیت تبادل کاتیونی
فسفر قابل جذب
پتاسیم قابل جذب

Cmol(c+)Kg-1
mg kg-1
mg kg-1

مقدار
65
25
10
20/58
0/9
2/25
7/86
13
15/10
207/92

واحد

ویژگی
آهن استخراجی با
روی استخراجی با DTPA
سرب استخراجی با DTPA
مس استخراجی با DTPA
کروم استخراجی با DTPA
کادمیم استخراجی با DTPA
نیکل استخراجی با DTPA
نیکل استخراجی با MgCl2
نیکل کل

-1

DTPA

mg kg

mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1

جدول  -2برخی خصوصيات اکسيدآهن بهکار رفته در اين آزمايش

نوع ماده

فرمول شیمیایی

اندازه
(میکرومتر)

نقطه ذوب
()oC

چگالی
()g/cm3

وزن مخصوص
()g/cm3

pH

pHZPC

هماتیت

α-Fe2O3

60-20

1538

5/24

5/5-1/2

3/7

6/7

شکل  -1طيف مادون قرمز ( Hالف) و ( H-CMCب)

مقدار
3/18
4/39
3/77
1/33
1/42
0/22
1/4
7/6
25
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غلظت  Ni-DTPAو Ni-MgCl2

نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نیکل کل خاک ،غلظت
 DTPAو  Ni-MgCl2بهطور معنیدار افزایش یافت ،بهطوریکه
با افزایش غلظت نیکل کل خاک از سطح  25تا  325میلیگرم بر
کیلوگرم ،غلظت  Ni-DTPAاز  1/4به  39/76و غلظت Ni-
 MgCl2از  7/6به  19/09میلیگرم بر کیلوگرم در تیمار شاهد
(فاقد جاذب) رسید (جدول  .)3همچنین نتایج نشان داد که
افزودن جاذب (اکسیدآهن) باعث کاهش معنیدار غلظت Ni-
 DTPAو  Ni-MgCl2گردید .بیشترین غلظت  Ni-DTPAو Ni-
 MgCl2مربوط به تیمار شاهد (فاقد جاذب) و کمترین غلظت آن
مربوط به تیمار دارای  0/5درصد  H-CMCبود .هماتیت نیز مانند
دیگر ترکیبات اکسیدآهن میتواند فلزات سنگین را از طریق
فرایند جذب و جانشینی در ساختار خود قرار دهد .در تمامی
سطوح نیکل کل خاک ،جاذب  H-CMCدر کاهش غلظت Ni-
 DTPAو  Ni-MgCl2مؤثرتر از  Hبود .در واقع  CMCباعث افزایش
کارایی هماتیت در جذب نیکل گردیده است ،این ماده بهعنوان
پلیمری مشتق شده از سلولز ،حاوی آنیون کربوکسیالت و گروه-
های عاملی هیدروکسیل است ( )Yan et al., 2014که دارای
قدرت کمپلکسکنندگی برخی یونهای فلزی مانند ،Cd2+ ،Cu2+
 Ni2+ ،Zn2+ ،Co2+و  Pb2+میباشد ( .)Petrox et al., 2002از
طرفی  CMCبا سازوکار تثبیت الکتروستاتیک و تثبیت فضایی1
( )He et al., 2007; Hoch et al., 2008باعث پراکندگی بهتر
ذرات هماتیت میگردد که بهدنبال آن سطح تماس ذرات با یون-
های نیکل و قابلیت جذب آنها افزایش مییابد .با افزایش مقدار
جاذب از صفر به  0/25درصد و از  0/25تا  0/5درصد وزنی ،غلظت
 Ni-DTPAو  Ni-MgCl2کاهش و با افزایش مقدار جاذب از 0/5
تا  1درصد وزنی ،غلظت نیکل قابل عصارهگیری فزایش یافت .با
توجه به اینکه جاذبهای بهکار برده شده در این پژوهش دارای
 pHاسیدی میباشند ،لذا انتظار میرود  pHتیمارهای دارای
جاذب کمتر از  pHتیمار شاهد باشد و با افزایش مقدار مصرف
جاذب ،کاهش  pHمشهودتر باشد .نتایج مربوط به تأثیر مقادیر
مختلف جاذب بر  pHخاک نشان داد ( ،)Bidast et al., 2020با
افزایش مقدار جاذب pH ،خاک کاهش یافت و در تیمار  H1نسبت
به تیمار شاهد  0/57واحد کمتر بود .نتایج پژوهشهای مربوط به
) Sabouri et al, (2014و ) Shafaei et al., (2012نیز نشان دادند
که کاربرد هماتیت باعث کاهش  pHخاک گردید .بنابراین میتوان
چنین نتیجه گرفت که با افزایش مقدار مصرف جاذب ،مقدار pH
Ni-

1. Steric

خاک بیشتر کاهش یافته و اسیدی شدن موضعی خاک در تیمار
دارای یک درصد جاذب ،باعث افزایش تحرک نیکل در خاک
گردیده است و مقدار نیکل قابل عصارهگیری افزایش یافته است
(.)Bidast et al., 2020
جدول -3مقايسه ميانگينهای اثر متقابل نوع و مقدار جاذب و غلظتهای
نيکل کل خاک بر غلظت نيکل قابل استخراج با  DTPAو MgCl2

نوع و مقدار
جاذب

سطوح نیکل

Blank

25
75
125
175
325

7/6nopqrs
8/64klmn
10/57fgh
17/2b
19/09a

25

7/49pqrs

75

نیکل قابل استخراج با
MgCl2

DTPA

1/4t
10/85o
24/4j
31/81f
39/76a
1/1tu
p

lmnopq

9

8/43

125

9/75hij

175

cd

16/02

325

18/57a

37/07b

H 0.5

25
75
125
175
325

7/44qrs
8/08mnopqr
9/67hijk
15/12d
17/51b

1/09tu
8/65p
18/59m
29/58h
35/26c

H1

25
75
125
175
325

7/5pqrs
8/54lmnop
10/33ghi
16/86bc
18/94a

1/11tu
9/03p
20/2l
30/27g
37/19b

H-CMC 0.25

25
75
125
175
325

6/88s
8nopqr
9/38ijkl
11/45f
17/33b

0/95u
6/91r
17/41n
24/24j
33/03e

H-CMC 0.5

25
75
125
175
325

6/8s
7/57pqrs
9/11jklm
11/28fg
17/28b

0/89u
6/26s
17/2n
20/76k
24/2j

H-CMC 1

25
75
125
175
325

7/23rs
8/05mnopqr
9/4ijkl
13/45e
17/33b

0/98tu
7/41q
18/44m
24/91i
34/46d

H 0.25

18/61m
h

29/6

ميانگينهای دارای حروف التين مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال 5
درصد تفاوت معنادار ندارند .ستونها بهصورت مجزا مقايسه گرديدند و غلظت
نيکل قابل استخراج با دو عصارهگير با هم مقايسه نشدند.
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کاهش یافت .در مطالعهای دیگر که توسط
) (2018انجام شد ،با افزایش غلظت نیکل کل خاک تا سطح 50
میلیگرم بر کیلوگرم ،ارتفاع ساقه گیاه ذرت تغییر معنیداری
نکرد ،ولی در سطح  100میلیگرم بر کیلوگرم بهطور معنیدار
کاهش یافت .سمی بودن نیکل باعث کاهش ارتفاع و عملکرد در
برنج شد (.)Nazir et al., 2015
افزودن جاذب باعث افزایش معنیدار متوسط ارتفاع ساقه
گیاه ذرت شد (شکل -2ب) .هر دو نوع جاذب در همه مقادیر
بهکار برده شده باعث افزایش متوسط ارتفاع ساقه در مقایسه با
تیمار شاهد (فاقد جاذب) گردید .بیشترین متوسط ارتفاع ساقه
مربوط به گیاهان کشت شده در تیمار دارای  0/5درصد H-CMC
و کمترین مربوط به تیمار شاهد بود ،بهطوری که تفاوت این دو
تیمار حدود  20/43درصد بود .همچنین بین تیمارهای دارای H
و  H-CMCنیز از لحاظ متوسط ارتفاع ساقه تفاوت وجود داشت،
البته این تفاوت از لحاظ آماری معنیدار نبود .مقدار افزایش
متوسط ارتفاع ساقه گیاهان کشت شده در تیمارهای دارای 0/5
درصد  Hخالص و  Hتثبیتشده با  CMCبهترتیب برابر با 13/03و
 20/43درصد نسبت به تیمار شاهد بود .با افزایش مقدار جاذب
از  0/25به  0/5درصد متوسط ارتفاع ساقه افزایش و با افزایش از
 0/5به  1درصد ارتفاع کاهش یافت .میزان افزایش متوسط ارتفاع
ساقه با کاربرد  0/5 ،0/25و  1درصد جاذب  Hبترتیب برابر با
 13/03 ،9/2و  12/27درصد و جاذب  H-CMCبهترتیب برابر با
 20/43 ،16/05و  19/57درصد نسبت به تیمار شاهد
بود Mansouri and Golchin (2018) .نیز بیان کردند ،کاربرد
نانوذرات هماتیت سبب افزایش معنیدار متوسط ارتفاع بوته گیاه
ذرت کشت شده در خاکهای آلوده به سطوح مختلف آرسنیک
گردید و با افزایش سطح کاربرد نانوذرات ،میزان افزایش ارتفاع
ساقه ،افزایش یافت.

ارتفاع ساقه

Reyhanitabar et al.,

اثر سطوح نیکل کل خاک بر متوسط ارتفاع ساقه گیاه ذرت در
سطح احتمال  0/1درصد معنیدار بود (جدول  .)4متوسط ارتفاع
ساقه گیاهان کشت شده در تیمارهای دارای سطوح نیکل کل ،75
 175 ،125و  325میلیگرم بر کیلوگرم نسبت به تیمار شاهد
(سطح دارای  25میلیگرم نیکل بر کیلوگرم خاک) کاهش معنی-
دار داشت (شکل -2الف) .مخصوصاً با افزایش غلظت نیکل کل
خاک از سطح  125تا  175میلیگرم بر کیلوگرم ،متوسط ارتفاع
ساقه با شدت بیشتری کاهش یافت ،بهطوریکه از  41به 34
سانتیمتر رسید .بیشترین متوسط ارتفاع ساقه مربوط به گیاهان
کشت شده در تیمار دارای  25میلیگرم نیکل بر کیلوگرم خاک
و کمترین مربوط به تیمار دارای باالترین سطح نیکل کل (325
میلیگرم بر کیلوگرم) بود .متوسط ارتفاع ساقه گیاهان کشت شده
در خاک آلوده به سطح  325میلیگرم نیکل نسبت به گیاهان
کشت شده در تیمار شاهد حدود  36/8درصد کاهش یافت .در
گیاهان ،سمی بودن فلزات سنگین فرایندهای مختلف
فیزیولوژیکی از جمله رابطه آب و فعالیت فتوسنتز ( Dimkpa et
 ،)al., 2008متابولیسم نیتروژن و جذب عناصر غذایی
( )Matraszek et al., 2016را تحت تأثیر قرار میدهد .در سطح
بیوشیمیایی ،سمی بودن فلزات تأثیر منفی بر عملکرد غشاها دارند
و فعالیتهای آنزیمها را مهار میکنند (.)Yusuf et al., 2010
همچنین شواهدی وجود دارد که سمی بودن فلزات در گیاهان با
افزایش تنش اکسیداتیو همراه است ( .)Chen et al., 2009همه
این فرایندهای فیزیولوژیکی تغییر یافته ،در نهایت باعث کاهش
رشد و عملکرد در گیاهان میگردند .در مطالعهای که توسط
) Rathor et al., (2014انجام شد ،با افزایش غلظت نیکل کل خاک
تا سطح  150میلیگرم بر کیلوگرم ،ارتفاع ساقه گیاه ذرت 30
درصد کاهش و تا سطح  600میلیگرم بر کیلوگرم 42/5 ،درصد
ab

a

abc

(ب)
bc

(الف)
abc

c

c

50
d

20
10

ارتفاع ساقه ()cm

30

b

40

d

30
20
10

0
H1 HC0.25 HC0.5 HC1

H0.25 H0.5

نوع و مقدار جاذب

B

ارتفاع ساقه)(cm

40

e

a

50

325

125
75
175
غلظت نيکل کل خاک )(mgkg-1

25

0

شکل  -2تأثير سطوح نيکل کل خاک بر ارتفاع ساقه گياه ذرت (الف) ،تأثير نوع و مقدار جاذب بر ارتفاع ساقه گياه ذرت (ب).
 :Bتيمار شاهد (فاقد جاذب) :H0.25 ،تيمار دارای  0/25درصد هماتيت :H0.5 ،تيمار دارای  0/5درصد هماتيت :H1 ،تيمار دارای  1درصد هماتيت
 :HC0.25تيمار دارای  0/25درصد  :HC0.5 ،H-CMCتيمار دارای  0/5درصد  :HC1 ،H-CMCتيمار دارای  1درصد H-CMC
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جدول  -4نتايج تجزيه واريانس اثر نوع و مقادير مختلف جاذب و غلظتهایکل نيکل و اثر متقابل آنها بر برخی صفات زراعی و غلظتهای پتاسيم ،فسفر ،آهن،
روی و نيکل بخش هوايی و ريشه ذرت.

میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه
آزادی

ارتفاع گیاه

وزن خشک
بخش هوایی

وزن خشک
ریشه

غلظت پتاسیم
بخش هوایی

غلظت پتاسیم
ریشه

غلظت فسفر
بخش هوایی

غلظت
فسفر ریشه

نوع و مقدار جاذب
غلظت کل

6
4

***115/2
***333/4

***2/49
***5/98

***0/57
***1/58

***1/39
***3/05

***1/47
***27/71

***0/002
***0/012

***0/04
***0/01

نوع و مقدارجاذب× غلظت کل

24

***14/3

***0/51

***0/14

***0/38

***0/49

***0/001

***0/0003

خطای آزمایش

70

0/4

0/039

0/018

0/051

0/005

0/00008

0/0002

1/37

4/33

6/5

6/031

3/99

4/4

5/03

ضریب تغییرات

میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه
آزادی

غلظت آهن
بخش هوایی

غلظت آهن
ریشه

غلظت روی
بخش هوایی

غلظت روی
ریشه

غلظت نیکل
بخش هوایی

غلظت نیکل
ریشه

نوع و مقدار جاذب
غلظت کل

6
4

***3815
***8927

***423997
***1081914

***325/8
***2154/3

***2273
***25195

***633/9
***1611/6

***28245
***378851

نوع و مقدارجاذب×غلظت کل

24

***1141

***171002

***108/1

***2011

***9/8

***785

خطای آزمایش

70

1

35

0/3

3

0/3

3

1/018

0/605

1/31

1/38

2/32

0/82

ضریب تغییرات

***

 :معنیدار در سطح 0/001

اثر سطوح نیکل کل خاک بر وزن خشک بخش هوایی و ریشه
گیاه ذرت در سطح احتمال  0/1درصد معنیدار بود (جدول .)4
با افزایش غلظت نیکل کل خاک ،وزن خشک بخش هوایی و ریشه
گیاه ذرت کاهش یافت؛ بهطوریکه در سطوح نیکل کل خاک
باالتر از  25میلیگرم بر کیلوگرم خاک وزن خشک بخش هوایی
و ریشه بهطور معنیداری نسبت به شاهد کاهش یافت (شکل -3
الف) .بیشترین وزن خشک بخش هوایی و ریشه مربوط به تیمار
شاهد و کمترین مقادیر آنها مربوط به تیمار دارای سطح آلودگی
 325میلیگرم نیکل بر کیلوگرم بود .با افزایش سطح نیکل از 25
تا  325میلیگرم بر کیلوگرم ،وزن خشک بخش هوایی و ریشه
بهترتیب  42/56و  46/98درصد کاهش یافت .کاهش رشد ریشه
نسبت به کاهش رشد بخش هوایی بیشتر بود که نشاندهنده
آنست که رشد ریشه ،تحت تنش نیکل بیشتر از رشد اندام هوایی
کاهش مییابد .در گیاهانی که نیکل بیشتر در ریشهها تجمع می-
یابد ،رشد ریشه نسبت به بخش هوایی بیشتر کاهش مییابد
( .)Seregin et al., 2003تکنیکهای مرئیسازی ساختارهای بیولوژیک
از طریق رنگآمیزی 1نشان داد که حداقل دو مکان مهم برای
تجمع نیکل در گیاه ذرت وجود دارد ،نوک ریشه و کلروپالست
سلولهای غالف آوندی برگها ( .)L’Huillier et al., 1996سمی بودن

نیکل و دیگر فلزات سنگین در درجه اول با کاهش رشد بخش
هوایی و ریشه گیاهان ظاهر میگردد (.)Nagajyoti et al., 2010
غلظتهای باالی نیکل میتواند از تقسیم سلولی در مریستمهای
ریشه ممانعت بهعمل آورده ( )Robertson and Meakin, 1980و
رشد گیاه را کاهش دهد ( .)Foy et al., 1978نیکل احتماالً با
تأثیر مستقیم بر مریستم ریشه و بدنبال آن کاهش تقسیم
میتوزی ،2رشد گیاه ذرت را کاهش میدهد ( L’Huillier et al.,
 .)1996گزارش شده است که  Niبهطور قابل توجهی تعداد ریشه-
های جانبی در گیاه ذرت و برنج را کاهش داده است ( Seregin
 ،)et al., 2003; Samanatary et al., 1997زیرا نیکل میتواند از
مانع اندودرمی عبور کرده و در سلولهای دایره محیطیه تجمع
کند ( .)Sreekanth et al., 2012کاهش زیستتوده گیاهان تحت
تنش غلظت باالی نیکل ،میتواند بهدلیل کاهش عرضه عناصر
غذایی مورد نیاز گیاه و یا بهدلیل ایجاد تنش اکسیداسیونی در
گیاه باشد ( .)Chen et al., 2009یکی دیگر از دالیل کاهش
زیستتوده ،احتماالً ناشی از تغییرات فرایندهای متابولیکی ایجاد
شده توسط نیکل ( )Tripathi, 1973و کاهش محتوای آب گیاه
میباشد ( .)Vijayarengan and Dhanavel, 2005ذرت ( Zea
 )mays L.بعد از گندم و برنج سومین محصول زراعی دنیا از نظر
سطح زیر کشت و دومین محصول بعد از گندم از نظر میزان تولید

1. Histochemical

2. Mitotic

وزن خشک بخش هوايی و ريشه ذرت

بیدست و همکاران :تاثير هماتيت خالص و تثبيتشده با کربوکسی 1393 ...

است ( .)Reyhanitabar et al., 2018در مطالعات متعددی گزارش
شده است که سمی بودن نیکل میزان رشد و عملکرد ذرت را
کاهش داده است ( Ahmad and Ashraf, 2012; Sreekanth et
.)al., 2013
هر دو نوع جاذب مورد استفاده در این تحقیق ،در همه
مقادیر بهکار رفته باعث افزایش وزن خشک بخش هوایی و ریشه
گردید (شکل -3ب) .کمترین وزن خشک بخش هوایی و ریشه
مربوط به تیمار شاهد و بیشترین مقادیر آنها مربوط به تیمار
دارای  0/5درصد  H-CMCبود .میزان افزایش وزن خشک بخش
هوایی و ریشه در تیمار دارای  0/5درصد  H-CMCبهترتیب
 28/32و  30/48درصد نسبت به تیمار شاهد بود .همچنین بین
تیمارهای دارای  Hو  H-CMCنیز از لحاظ مقدار وزن خشک

ريشه

بخش هوایی و ریشه تفاوت معنیدار وجود داشت .تفاوت دو تیمار
دارای  0/5درصد  H-CMCو  Hدر افزایش وزن خشک بخش
هوایی و ریشه بهترتیب  16/54و  17/21درصد بود .با افزایش
مقدار جاذب از  0/25به  0/5درصد ،وزن خشک بخش هوایی
افزایش و با افزایش از  0/5به  1درصد ،کاهش یافت .میزان افزایش
وزن خشک بخش هوایی با کاربرد  0/5 ،0/25و  1درصد جاذب
 Hبهترتیب برابر با  11/78 ،11/98و  10/65درصد و جاذب H-
 CMCبهترتیب برابر با  28/32 ،24/59و  26/53درصد نسبت به
تیمار شاهد بود .همچنین میزان افزایش وزن خشک ریشه با
کاربرد  0/5 ،0/25و  1درصد جاذب  Hبترتیب برابر با ،7/45
13/26و  10/85درصد و جاذب  H-CMCبهترتیب برابر با ،22/58
 30/48و  24/67درصد نسبت به تیمار شاهد بود.

ريشه

(ب)

بخش هوايی

6

(الف)

بخش هوايی

a

6
a

a

ab

a
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4
3
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bc
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c

c

2

وزن خشک )(g/pot

d

bc

4

cd

d

a
b

b

b

1

0
HC1

HC0.25 HC0.5

H1

H0.5

H0.25

نوع و مقدار جاذب

2

c

1

B

3

وزن خشک )(g/pot
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b

5
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5
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شکل  -3تأثير سطوح نيکل کل خاک بر وزن خشک بخش هوايی و ريشه ذرت (الف) ،تأثير نوع و مقدار جاذب بر وزن خشک بخش هوايی و ريشه ذرت (ب)
 :Bتيمار شاهد (فاقد جاذب) :H0.25 ،تيمار دارای  0/25درصد هماتيت :H0.5 ،تيمار دارای  0/5درصد هماتيت :H1 ،تيمار دارای  1درصد هماتيت
 :HC0.25تيمار دارای  0/25درصد  :HC0.5 ،H-CMCتيمار دارای  0/5درصد  :HC1 ،H-CMCتيمار دارای  1درصد H-CMC

غلظت پتاسيم

اثر سطوح نیکل کل خاک بر غلظت پتاسیم بخش هوایی و ریشه
گیاه ذرت در سطح احتمال  0/1درصد معنیدار بود (جدول .)4
با افزایش غلظت نیکل کل خاک ،غلظت پتاسیم ریشه بهطور
معنیدار افزایش و غلظت پتاسیم بخش هوایی کاهش یافت (شکل
-4الف) .بیشترین غلظت پتاسیم بخش هوایی مربوط به تیمار
شاهد و کمترین غلظت مربوط به تیمار دارای سطح آلودگی 325
میلیگرم نیکل بر کیلوگرم بود ،برای ریشه کامالً عکس این مسئله
صادق بود .با افزایش سطح نیکل از  25تا  325میلیگرم بر
کیلوگرم ،غلظت پتاسیم بخش هوایی حدود  43/5درصد کاهش
و غلظت پتاسیم ریشه از  0/312به  4/1درصد افزایش یافت .با
توجه به نتایج بهدست آمده ،جذب یون پتاسیم توسط ریشه در

حضور نیکل افزایش یافته است ،بهطوری که با افزایش غلظت
نیکل کل خاک تا سطح  325میلیگرم بر کیلوگرم ،غلظت پتاسیم
ریشه به بیشترین مقدار خود رسیده است .نتایج بررسیها نشان
میدهد که تنش ناشی از فلزات سنگین باعث پراکسیداسیون
چربیهای غشای پالسمایی شده ،در نتیجه نفوذپذیری غشا تغییر
میکند .از آنجا که جذب عناصر غذایی تحت تأثیر ویژگیهای
انتخابی غشای پالسمایی قرار میگیرد ،با آسیب رسیدن به غشای
پالسمایی سلولهای ریشه در اثر حضور فلزات سنگین و تغییر
نفوذپذیری آن ،جذب پتاسیم و فسفر تسهیل میگردد ( Jiang et
 .)al., 2004افزایش نفوذپذیری غشای پالسمایی با افزایش نشت
یون پتاسیم از سلولها ایجاد میگردد .در بررسی پاسخهای
فیزیولوژیک گیاه ذرت به تنش فلزات سنگین مس و نیکل
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مشخص گردید که نشت یون پتاسیم و قندهای محلول بهطور
چشمگیری از سلولها افزایش یافت .همچنین غلظت مالون دی
آلدئید ،بهعنوان شاخص پراکسیداسیون چربیها نیز در ریشه به-
طور قابل مالحظهای افزایش یافت ( Poorakbar and Ebrahimzade,
 .)2012بنابراین غلظت باالی پتاسیم و فسفر در ریشه گیاه ذرت در
این آزمایش را نیز میتوان به افزایش نفوذپذیری غشای پالسمایی
سلولهای ریشه در اثر تنش ناشی از فلز سنگین نیکل نسبت داد.
ولی با افزایش غلظت نیکل کل خاک ،محتوای پتاسیم بخش
هوایی کاهش یافت و در باالترین سطح نیکل کل ،به کمترین
مقدار خود رسید .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که احتماالً نیکل
باعث کاهش انتقال پتاسیم از ریشه به بخش هوایی گردیده است.
سمی بودن نیکل ،ارتفاع گیاه ،عملکرد و غلظت نیتروژن ،فسفر و
پتاسیم در گیاه برنج را کاهش داد ( .)Nazir et al., 2015کاهش
غلظت پ تاسیم در گیاهان تحت تنش نیکل در چندین تحقیق
دیگر نیز گزارش شده است ( Matraszek et al., 2016; Lin and
.)Kao, 2006; Maheshwari and Dubey, 2007
جاذبها در همه مقادیر بهکار برده شده باعث افزایش
غلظت پتاسیم بخش هوایی گردید ،بهطوری که بیشترین افزایش
معنیدار غلظت پتاسیم بخش هوایی نسبت به تیمار شاهد ،در
تیمار دارای  0/5درصد  H-CMCمشاهده گردید (شکل -4ب.)-

ريشه

بخش هوايی
a

a

a
b

ab

ab

b

a

b

HC1

HC0.25 HC0.5

H1

H0.5

نوع و مقدار جاذب

H0.25

B

غلظت پتاسيم (درصد)

ab
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4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
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a

a

b

b

c

b
c

c

d
e
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75
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175
غلظت نيکل کل خاک )(mgkg-1

25

5
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4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

غلظت پتاسيم (درصد)

ab

ab

ريشه

(ب)
b

ولی با کاربرد جاذب ،غلظت پتاسیم ریشه نسبت به تیمار شاهد
کاهش یافت ،البته این کاهش از لحاظ آماری معنیدار نبود .کم-
ترین غلظت پتاسیم ریشه در تیمار دارای  0/5درصد  H-CMCو
بیشترین غلظت در تیمار شاهد مشاهده گردید .میزان افزایش
غلظت پتاسیم بخش هوایی و کاهش پتاسیم ریشه در تیمار دارای
 0/5درصد  H-CMCبهترتیب حدود  20/55و  46/68درصد
نسبت به تیمار شاهد بود .بین تیمارهای دارای  Hو  H-CMCنیز
از لحاظ غلظت پتاسیم بخش هوایی تفاوت معنیدار وجود داشت،
کاربرد جاذب  H-CMCدر همه مقادیر غلظت پتاسیم بخش
هوایی و ریشه را نسبت به جاذب  Hبیشتر افزایش و کاهش داد.
با افزایش مقدار جاذب از  0/25به  0/5درصد ،غلظت پتاسیم
بخش هوایی افزایش و با افزایش از  0/5به  1درصد ،کاهش یافت،
برای ریشه کامالً عکس این مسئله صادق بود .میزان افزایش
غلظت پتاسیم بخش هوایی با کاربرد  0/5 ،0/25و  1درصد جاذب
 Hبترتیب برابر با  9/83 ،0/11و  5/71درصد و جاذب H-CMC
بترتیب برابر با  20/55 ،18/96و  18/84درصد نسبت به تیمار
شاهد بود .میزان کاهش غلظت پتاسیم ریشه با کاربرد 0/5 ،0/25
و  1درصد جاذب  Hبهترتیب برابر با  16/18 ،8/53و  11/2درصد
و جاذب  H-CMCبهترتیب برابر با  46/68 ،18/34و 25/55
درصد نسبت به تیمار شاهد بود.

شکل  -4تأثير سطوح نيکل کل خاک بر غلظت پتاسيم بخش هوايی و ريشه ذرت (الف) ،تأثير نوع و مقدار جاذب بر غلظت پتاسيم بخش هوايی و ريشه ذرت (ب)
 :Bتيمار شاهد (فاقد جاذب) :H0.25 ،تيمار دارای  0/25درصد هماتيت :H0.5 ،تيمار دارای  0/5درصد هماتيت :H1 ،تيمار دارای  1درصد هماتيت
 :HC0.25تيمار دارای  0/25درصد  :HC0.5 ،H-CMCتيمار دارای  0/5درصد  :HC1 ،H-CMCتيمار دارای  1درصد H-CMC

غلظت فسفر

اثر سطوح نیکل کل خاک بر غلظت فسفر بخش هوایی و ریشه
گیاه ذرت در سطح احتمال  0/1درصد معنیدار بود (جدول .)4
با افزایش غلظت نیکل کل خاک ،غلظت فسفر بخش هوایی کاهش
و فسفر ریشه بهطور معنیدار افزایش یافت (شکل - 5الف) .بیش-
ترین و کمترین غلظت فسفر بخش هوایی بهترتیب مربوط به تیمار

شاهد و تیمار آلوده به سطح  325میلیگرم نیکل بر کیلوگرم
ال عکس این مسئله صادق بود .نیکل با
خاک بود ،برای ریشه کام ً
تغییر میزان استرول و فسفولیپید و همچنین ساختار و فعالیت
 ATPaseبر ترکیب و نفوذپذیری غشای سلولی تأثیر میگذارد
( .)Sreekanth et al., 2013بنابراین میتوان گفت ،احتماالً نیکل موجب
آسیب دیدن غشای پالسمایی سلولهای ریشه گردیده و باعث

بیدست و همکاران :تاثير هماتيت خالص و تثبيتشده با کربوکسی 1395 ...

میشود میزان نفوذپذیری آن تغییر یابد ،در نتیجه جذب پتاسیم
و فسفر توسط ریشه تسهیل میشود (.)Jiang et al., 2004
همچنین میتوان گفت ،احتماالً غلظت باالی نیکل در ریشههای
گیاه ذرت با تشکیل رسوب فسفات نیکل مانع انتقال فسفر از
ریشه به بخش هوایی گردیده است ( Mathan and Amberger,
 .)1975کاهش محتوای عناصر پرنیاز در گیاه گندم تحت تنش
نیکل ممکن است بهدلیل کاهش انرژی در اثر اختالل در تنفس
باشد که در نتیجه آن جذب عناصر و انتقال آنها در گیاه کاهش
مییابد ( .)Matraszek et al., 2016تفاوت غلظت فسفر بخش هوایی و
ریشه در تیمار دارای باالترین سطح آلودگی به نیکل بهترتیب
 47/98و  18/42درصد نسبت به تیمار شاهد بود .بنابراین
تغییرات غلظت فسفر بخش هوایی نسبت به ریشه در تیمار دارای
 325میلیگرم نیکل بر کیلوگرم خاک بیشتر بود .کاهش محتوای
فسفر در گیاهان تحت تنش نیکل در چندین تحقیق گزارش شده
است ( ;Nazir et al., 2015; Maheshwari and Dubey, 2007
 .)Lin and Kao, 2006در مطالعهی Mansouri and Golchin
) (2018نیز با افزایش غلظت آرسنیک خاک ،غلظت فسفر بخش
هوایی و ریشه در گیاهان کشت شده در خاکهای آلوده کاهش و
افزایش یافت .آنها بیان کردند ،فسفر و آرسنیک رفتار
فیزیکوشیمیایی مشابهی دارند و مستقیماً برای اشغال مکانهای
جذبی با یکدیگر رقابت دارند ،بنابراین افزایش غلظت آرسنیک
خاک سبب آزاد شدن فسفر از مکانهای جذبی خاک ،افزایش
قابلیت دسترسی و جذب آن توسط ریشه میشود .همچنین اضافه
کردند ،آرسنیک تأثیر منفی بر انتقال فسفر داشته و کاهش انتقال
فسفر از ریشه به بخش هوایی باعث تجمع فسفر در ریشه و کاهش
غلظت آن در بخش هوایی شده است.
کاربرد جاذب ،غلظت فسفر بخش هوایی را افزایش و غلظت
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فسفر ریشه را بهطور معنیدار کاهش داد (شکل -5ب) .جاذبها
با جذب نیکل و کاهش غلظت قابل دسترس آن در خاک از
استرس آن بر سلولهای ریشه کاسته و با حفظ پایداری غشای
پالسمایی باعث بهبود جذب و انتقال بهتر عناصر غذایی به اندام-
های هوایی گیاه میشوند و بدینترتیب با انتقال فسفر از ریشه به
بخش هوایی ،تجمع فسفر در ریشه گیاه ذرت کاهش و غلظت این
عنصر در بخش هوایی افزایش مییابد .بیشترین غلظت فسفر
بخش هوایی مربوط به تیمار دارای  0/5درصد  H-CMCو کمترین
مربوط به تیمار شاهد بود ،تفاوت این دو تیمار حدود 18/68
درصد بود .کمترین غلظت فسفر ریشه مربوط به تیمار دارای 0/5
درصد  H-CMCو بیشترین مربوط به تیمار شاهد بود ،تفاوت این
دو تیمار حدود  44/93درصد بود .بین تیمارهای دارای  Hو H-
 CMCنیز از لحاظ غلظت فسفر بخش هوایی و ریشه تفاوت وجود
داشت ،البته این تفاوت برای غلظت فسفر بخش هوایی غیر معنی-
دار بود .غلظت فسفر بخش هوایی در تیمار  H-CMCدر همه
مقادیر نسبت به تیمار  Hبیشتر بود ،ولی عکس این نتیجه برای
غلظت فسفر ریشه بدست آمد .با افزایش مقدار جاذب از  0/25به
 0/5درصد ،غلظت فسفر بخش هوایی افزایش و با افزایش از 0/5
به  1درصد ،کاهش یافت ،برای ریشه کامالً عکس این مسئله
صادق بود .میزان افزایش غلظت فسفر بخش هوایی با کاربرد
 0/5 ،0/25و  1درصد جاذب  Hبهترتیب برابر با  7/28 ،2/25و
 4/41درصد و جاذب  H-CMCبهترتیب برابر با  18/68 ،12/42و
 14/47درصد نسبت به تیمار شاهد بود .میزان کاهش غلظت
فسفر ریشه با کاربرد  0/5 ،0/25و  1درصد جاذب  Hبترتیب برابر
با  15/92 ،8/15و  12/54درصد و جاذب  H-CMCبترتیب برابر
با  44/93 ،23/05و  32/06درصد نسبت به تیمار شاهد بود.

شکل  -5تأثير سطوح نيکل کل خاک بر غلظت فسفر بخش هوايی و ريشه ذرت (الف) ،تأثير نوع و مقدار جاذب بر غلظت فسفر بخش هوايی و ريشه ذرت (ب)
 :Bتيمار شاهد (فاقد جاذب) :H0.25 ،تيمار دارای  0/25درصد هماتيت :H0.5 ،تيمار دارای  0/5درصد هماتيت :H1 ،تيمار دارای  1درصد هماتيت
 :HC0.25تيمار دارای  0/25درصد  :HC0.5 ،H-CMCتيمار دارای  0/5درصد  :HC1 ،H-CMCتيمار دارای  1درصد H-CMC

غلظت آهن

اثر سطوح نیکل کل خاک بر غلظت آهن بخش هوایی و ریشه

گیاه ذرت در سطح احتمال  0/1درصد معنیدار بود (جدول .)4
با افزایش غلظت نیکل کل خاک ،غلظت آهن بخش هوایی و ریشه
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بهطور معنیدار کاهش و افزایش یافت (شکل -6الف) .غلظت آهن
بخش هوایی گیاهان کشت شده در خاک آلوده به سطح 325
میلیگرم نیکل بر کیلوگرم نسبت به خاک غیر آلوده73/79 ،
درصد کاهش و غلظت آهن ریشه حدود  309درصد افزایش یافت.
در واقع نیکل با کاهش انتقال آهن از ریشه به بخش هوایی منجر
به تجمع آن در ریشه گردیده است ( .)Ghasemi et al., 2009در
مطالعهی ) ،Tafvivi and Motesharezadeh (2018افزایش غلظت
سرب در خاک موجب کاهش غلظت آهن و منگنز در بخش هوایی
ارقام مختلف ذرت و افزایش غلظت آنها در ریشه گردید .همانطور
که در نتایج نشان داده شد ،با افزایش غلظت نیکل کل خاک،
غلظت آهن بخش هوایی کاهش یافت .گزارش شده است که نیکل
با کاهش جذب آهن یا غیر متحرک کردن آن در ریشه موجب
کمبود این عنصر غذایی در گیاه میشود ( Mysliwa-Kurdziel
 .)et al., 2004کاهش محتوای آهن در گیاهان تحت تنش نیکل
در چندین تحقیق گزارش شده است ( ;Rehman et al., 2015
 .)Deng et al., 2016بسیاری از آنزیمها نظیر سوپر اکسید
دیسموتاز ( )SODو کاتاالز ( ،)CATمتالوآنزیمهایی میباشند که
حاوی آهن ،مس ،روی و منگنز در ساختار خود هستند .از آنجا
که نشان داده شده است ،سمی بودن نیکل باعث کاهش محتوای
آهن در بافتهای گیاهی میشود ( Rehman et al., 2015; Deng
 ،)et al., 2016در نتیجه بهنظر میرسد که نیکل با ایجاد کمبود
این عنصر غذایی در گیاه باعث کاهش بیوسنتز این متالوآنزیمها
میشود ( .)Gajewska et al., 2006نیکل میتواند جذب منیزیم
یا آهن و عرضه این عناصر به بخشهای هوایی گیاه را از طریق
رقابت کاهش دهد و منجر به کمبود این عناصر در گیاه شود .یکی
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cd
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از دالیل اصلی کلروز در گیاهان تحت تنش نیکل ،کمبود منیزیم
و آهن در بافتهای آنها میباشد .کمبود منیزیم و آهن در برگ-
های گیاهان تحت تیمار با نیکل ،از سنتز کلروفیل ممانعت می-
کند ،در نتیجه محتوای کلروفیل در برگها کاهش یافته و عالئم
کلروز ظاهر میگردد (.)Piccini and Malavolta, 1992
کمترین غلظت آهن بخش هوایی و بیشترین غلظت آهن
ریشه در تیمار شاهد مالحظه گردید (شکل -6ب) .هر دو نوع
جاذب در همه مقادیر بهکار برده شده موجب افزایش معنیدار
غلظت آهن بخش هوایی و کاهش غلظت آهن ریشه گردیدند.
بیشترین غلظت آهن بخش هوایی در تیمار داری  0/5درصد H-
 CMCو کمترین غلظت آهن ریشه نیز در این تیمار مشاهده شد.
کاربرد  0/5درصد  H-CMCموجب افزایش  61/66درصد غلظت
آهن بخش هوایی و کاهش  41/93درصد غلظت آهن ریشه نسبت
به تیمار شاهد شد .میزان افزایش و کاهش غلظت آهن بخش
هوایی و ریشه با کاربرد  0/5درصد جاذبها ،نسبت به مقادیر
 0/25و  1درصد بیشتر بود .میزان افزایش غلظت آهن بخش
هوایی با کاربرد  0/5 ،0/25و  1درصد جاذب  Hبترتیب برابر با
 29/16 ،26/11و  28/05درصد و جاذب  H-CMCبهترتیب برابر
با  61/66 ،53/61و  57/77درصد نسبت به تیمار شاهد بود .میزان
کاهش غلظت آهن ریشه با کاربرد  0/5 ،0/25و  1درصد جاذب
 Hبترتیب برابر با  18/79 ،7/99و  17/69درصد و جاذب H-
 CMCبهترتیب برابر با  41/93 ،21/92و  30/53درصد نسبت به
تیمار شاهد بود .همانطور که نتایج نشان میدهد ،جاذب H-CMC
در همه مقادیر نسبت به جاذب  Hغلظت آهن بخش هوایی و
ریشه را بیشتر افزایش و کاهش داد.
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شکل  -6تأثير سطوح نيکل کل خاک بر غلظت آهن بخش هوايی و ريشه ذرت (الف) ،تأثير نوع و مقدار جاذب بر غلظت آهن بخش هوايی و ريشه ذرت (ب)
 :Bتيمار شاهد (فاقد جاذب) :H0.25 ،تيمار دارای  0/25درصد هماتيت :H0.5 ،تيمار دارای  0/5درصد هماتيت :H1 ،تيمار دارای  1درصد هماتيت
 :HC0.25تيمار دارای  0/25درصد  :HC0.5 ،H-CMCتيمار دارای  0/5درصد  :HC1 ،H-CMCتيمار دارای  1درصد H-CMC

غلظت روی

اثر سطوح نیکل کل خاک بر غلظت روی بخش هوایی و ریشه

گیاه ذرت در سطح احتمال  0/1درصد معنیدار بود (جدول .)4
با افزایش غلظت نیکل کل خاک ،غلظت روی بخش هوایی و ریشه
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بهطور معنیدار کاهش یافت (شکل -7الف) .غلظت روی بخش
هوایی و ریشه گیاهان کشت شده در خاک آلوده به سطح 325
میلیگرم نیکل بر کیلوگرم نسبت به خاک غیر آلوده ،بهترتیب
 86/03و  66/39درصد کاهش یافت .یون ) Zn2+ (83pmدارای
شعاع یونی نزدیک به یون ) Ni2+ (78pmمیباشند (شعاعهای
یونی داخل پرانتز نوشته شده است) ،بنابراین این عناصر بر سر
جذب توسط گیاه با هم رقابت میکنند ( .)Kidd et al., 2009در
نتیجه سمی بودن نیکل باعث کاهش غلظت روی در گیاه میگردد
( Matraszek et al., 2016; Deng et al., 2016; Parida et al.,
 )2003; Emsley, 1991و آن را از عملکرد فیزیولوژیکیاش باز
میدارد ( .)Amari et al., 2016روی در بسیاری از آنزیمهای
گیاهی وجود دارد .همچنین روی در پایداری ریبوزومها و غشای
سیتوپالسمی سلولهای ریشه تأثیرگذار است .این فلز سبب
تسریع فرایندهای اکسایش ،سنتز پروتئین و انتقال کربوهیدراتها
میشود (.)Emsley, 2011
هر دو نوع جاذب در همه مقادیر بهکار رفته باعث افزایش
غلظت روی بخش هوایی و ریشه نسبت به تیمار شاهد گردید،
البته این افزایش برای روی ریشه غیر معنیدار بود (شکل -7ب).
بخش هوايی
a

ريشه
a

کمترین غلظت روی بخش هوایی و ریشه مربوط به تیمار شاهد و
بیشترین مربوط به تیمار دارای  0/5درصد  H-CMCبود .میزان
افزایش غلظت روی بخش هوایی و ریشه در تیمار دارای 0/5
درصد  H-CMCبهترتیب  48/81و  27/53درصد نسبت به تیمار
شاهد بود .بین تیمارهای دارای  Hو  H-CMCنیز از لحاظ غلظت
روی بخش هوایی و ریشه تفاوت وجود داشت .تفاوت دو تیمار
دارای  0/5درصد  H-CMCو  Hدر افزایش غلظت روی بخش
هوایی و ریشه بهترتیب  21/8و  17/75درصد بود ،البته این تفاوت
از لحاظ آماری غیرمعنیدار بود .با افزایش مقدار جاذب از 0/25
به  0/5درصد ،غلظت روی بخش هوایی و ریشه افزایش و با
افزایش از  0/5به  1درصد ،کاهش یافت .میزان افزایش غلظت
بخش هوایی با کاربرد  0/5 ،0/25و  1درصد جاذب  Hبهترتیب
برابر با  27/01 ،21/51و  26/14درصد و جاذب  H-CMCبه-
ترتیب برابر با  48/81 ،31/68و  36/35درصد نسبت به تیمار
شاهد بود .همچنین میزان افزایش غلظت روی ریشه با کاربرد
 0/5 ،0/25و  1درصد جاذب  Hبهترتیب برابر با  9/78 ،2/01و
 8/76درصد و جاذب  H-CMCبهترتیب برابر با  27/53 ،19/55و
 24/71درصد نسبت به تیمار شاهد بود.
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شکل  -7تأثير سطوح نيکل کل خاک بر غلظت روی بخش هوايی و ريشه ذرت (الف) ،تأثير نوع و مقدار جاذب بر غلظت روی بخش هوايی و ريشه ذرت (ب)
 :Bتيمار شاهد (فاقد جاذب) :H0.25 ،تيمار دارای  0/25درصد هماتيت :H0.5 ،تيمار دارای  0/5درصد هماتيت :H1 ،تيمار دارای  1درصد هماتيت
 :HC0.25تيمار دارای  0/25درصد  :HC0.5 ،H-CMCتيمار دارای  0/5درصد  :HC1 ،H-CMCتيمار دارای  1درصد H-CMC

غلظت نيکل

اثر سطوح نیکل کل خاک بر غلظت نیکل بخش هوایی و ریشه
گیاه ذرت در سطح احتمال  0/1درصد معنیدار بود (جدول .)4
با افزایش غلظت نیکل کل خاک ،غلظت نیکل بخش هوایی و
ریشه بهطور معنیدار افزایش یافت (شکل -8الف) .کمترین غلظت
نیکل بخش هوایی و ریشه در تیمار شاهد و بیشترین غلظت در
تیمار آلوده به سطح  325میلیگرم نیکل بر کیلوگرم مشاهده شد.
با افزایش غلظت نیکل کل خاک از سطح  25تا  325میلیگرم بر

کیلوگرم خاک ،غلظت نیکل بخش هوایی گیاه از  17/5به 48/9
و غلظت نیکل ریشه از  87/1به  440/2میلیگرم بر کیلوگرم ماده
خشک رسید ،بهعبارت دیگر غلظت نیکل بخش هوایی 179/42
درصد و غلظت نیکل ریشه  405/39درصد افزایش یافت .فرض
بر اینست ،حد بحرانی سمی بودن نیکل در گونههای حساس،
نسبتاً متحمل و متحمل بهترتیب  50 ،10و  100میلیگرم بر
کیلوگرم ماده خشک هست ( )Hussain et al., 2013و با توجه به
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اینکه دامنه کفایت نیکل در بخش هوایی گیاهان ،از  0/01تا 10
میلیگرم بر کیلوگرم ماده خشک متغیر است ( Gerendas and
 ،)Macher, 1997میتوان نتیجه گرفت که غلظت نیکل بخش
هوایی در تمامی سطوح ،مخصوصاً در سطوح باالی آلودگی ،بیشتر
از این دامنه قرار گرفته است .با افزایش غلظت نیکل در مطالعهی
) Reyhanitabar et al., (2017در سطح  10میلیگرم بر کیلوگرم،
افزایش شدید در غلظت نیکل بخش هوایی رخ داد ،اما در سطح
 50و  100میلیگرم نیکل ،تغییرات اندک و غیر معنیدار بود.
آنها دلیل این امر را اینگونه بیان کردند ،احتماأل تأثیر منفی
نیکل بر ساختار و عملکرد ریشه باعث کاهش رشد آن و مقاومت
گیاه در برابر جذب اضافی آن و در نهایت باعث عدم اختالف
معنیدار غلظت نیکل بخش هوایی شده است .اما در مطالعه حاضر
تغییرات غلظت نیکل بخش هوایی و ریشه تا سطح  325میلیگرم
بر گیلوگرم معنیدار بود .در مطالعهی ) Rathor et al., (2014نیز
با افزایش غلظت نیکل کل خاک از صفر تا  600میلیگرم بر
کیلوگرم ،محتوای غلظت نیکل در گیاه بهطور معنیدار افزایش
یافت و از  28به  62میلیگرم بر کیلوگرم ماده خشک رسید.
افزایش جذب و غلظت نیکل در گیاهان تحت تنش نیکل در
مطالعات متعددی گزارش شده است ( ;Ansari et al., 2015
Sirhindi et al., 2015; Khaliq et al., 2016; Mosa et al.,
 .)2016افزایش جذب و غلظت نیکل در گیاه ممکن است بهدلیل

افزایش غلظت نیکل قابل دسترس در خاک باشد .همانگونه که
قبالً نیز گفته شد ،با افزایش غلظت نیکل کل خاک از  25تا 325
میلیگرم بر کیلوگرم ،غلظت  Ni-DTPAو  Ni-MgCl2بهطور
معنیدار افزایش یافت؛ غلظت  Ni-DTPAاز  1/4به  39/76و
غلظت  Ni-MgCl2از  7/6به  19/09میلیگرم بر کیلوگرم رسید.
با افزایش غلظت نیکل کل خاک از سطح  25تا  75میلیگرم بر
کیلوگرم خاک ،غلظت نیکل بخش هوایی گیاه از  17/5به 30/1
و غلظت نیکل ریشه از  87/1به  222/1میلیگرم بر کیلوگرم ماده
خشک رسید ،بهعبارت دیگر غلظت نیکل بخش هوایی  72درصد
و غلظت نیکل ریشه  154/99درصد افزایش یافت .بنابراین می-
توان گفت در سطح  75میلیگرم نیکل بر کیلوگرم ،افزایش شدید
در غلظت نیکل بخش هوایی و مخصوصاً ریشه رخ داد .در این
سطح آلودگی غلظت پتاسیم ،فسفر ،آهن و روی بخش هوایی
بهترتیب حدود  49/65 ،37/91 ،22/31و  42/69درصد و ارتفاع
ساقه و وزن خشک بخش هوایی بهترتیب حدود  11/2و 21/84
درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت .در نتیجه میتوان گفت
در سطح آلودگی  75میلیگرم نیکل ،بیشترین تغییرات در
محتوای عناصر غذایی و زیستتوده گیاه ذرت رخ داده است.
جذب نیکل در برخی تک لپهایها نظیر ذرت از طریق کالهک

ریشه اتفاق میافتد ( .)Turina, 1968نیکل با تغییر میزان استرول
و فسفولیپید و همچنین ساختار و فعالیت  ATPaseبر ترکیب و
نفوذپذیری غشای سلولی تأثیر میگذارد ( Sreekanth et al.,
 .)2013پمپ پروتون  H-ATPaseدر جذب فعال و انتقال عناصر
غذایی ضروری دخیل است که این امر ،به میزان انرژی موجود
برای قطبش غشای سلولی بستگی دارد .احتما ًال در سطوح پایین
آلودگی تغیییرات ساختار غشای سلولی و عملکرد آن چندان
نمیباشد و این مسئله موجب جذب و بهدنبال آن افزایش شدید
محتوای نیکل در بافتهای گیاه شده است ،در نتیجه نیکل با
ایجاد تغییرات متابولیکی باعث کاهش جذب و انتقال عناصر
غذایی ذکر شده در گیاه گردید .در سطح آلوده به  325میلیگرم
نیکل بر کیلوگرم ،غلظت پتاسیم ،فسفر ،آهن و روی بخش هوایی
بهترتیب حدود  73/79 ،47/98 ،43/56و  86/03درصد و ارتفاع
ساقه و وزن خشک بخش هوایی بهترتیب حدود  36/86و 42/56
درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت .بنابراین در این سطح
آلودگی ،ترتیب تغییرات محتوای عناصر غذایی در اندام هوایی
گیاه ذرت بدین گونه بود :روی ˂ آهن ˂ فسفر ˂ پتاسیم .با توجه
به رفتار فیزیکوشیمیایی و شعاع یونی مشابه نیکل ،روی و آهن
( )Chen et al., 2009چنین نتیجهای قابل انتظار بود.
هر دو نوع جاذب بهکار برده شده باعث کاهش معنیدار
غلظت نیکل بخش هوایی و ریشه شد ،بهطوریکه بیشترین غلظت
در ت یمار شاهد و کمترین در تیمار دارای  0/5درصد H-CMC
مالحظه گردید (شکل -8ب) .میزان کاهش غلظت نیکل بخش
هوایی در تیمارهای دارای  0/5 ،0/25و  1درصد جاذب  ،Hبه-
ترتیب برابر  28/77 ،16/77و  21/42درصد و جاذب ،H-CMC
بهترتیب برابر با  52/61 ،40/49و  47/9درصد بود .همچنین
میزان کاهش غلظت نیکل ریشه در تیمارهای دارای 0/5 ،0/25
و  1درصد جاذب  ،Hبهترتیب برابر  23/92 ،15/86و 17/73
درصد و جاذب  ،H-CMCبترتیب برابر با  46/84 ،27/32و 33/27
درصد بود .همانطور که نتایج نشان میدهد ،جاذب H-CMC
غلظت نیکل بخش هوایی و ریشه را بیشتر از جاذب  Hکاهش
داد .همچنین با افزایش مقدار جاذب از  0/25تا  0/5درصد ،غلظت
نیکل بخش هوایی و ریشه کاهش و با افزایش از  0/5تا  1درصد
غلظت افزایش یافت .کاهش غلظت نیکل در گیاه ذرت ممکن
است ،بهدلیل غیرمتحرک شدن این فلز در خاک ( Shen et al.,
 )2016توسط جاذبهای بهکار برده شده باشد .نتایج مربوط به
تحقیق قبلی نشان داد ،افزودن جاذب ( Hو  )H-CMCباعث
کاهش معنیدار غلظت  Ni-DTPAو  Ni-MgCl2گردید .بیش-
ترین غلظت  Ni-DTPAو  Ni-MgCl2مربوط به تیمار شاهد
(بدون جاذب) و کمترین غلظت آن مربوط به تیمار دارای 0/5
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بود ( Bidast et al.,

درصد  H-CMCدر تمامی سطوح نیکل کل
 .)2020بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد ،جاذبهای بهکار رفته
با جذب نیکل و غیرمتحرک کردن آن در خاک باعث کاهش جذب
آن توسط گیاه گردیدهاند ،بدین ترتیب جذب سایر عناصر غذایی
افزایش یافته است .جاذب  H-CMCنسبت به جاذب  ،Hکارایی
باالتری در جذب نیکل و غیرمتحرک کردن آن در خاک داشت؛
این جاذب در سطح  0/5درصد ،غلظت  Ni-DTPAرا حدود 36
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 .)et al., 2020بدین ترتیب غلظت نیکل بخش هوایی و ریشه گیاه
ذرت کشت شده در این تیمار بهترتیب  52/61و  46/84درصد
کاهش و بدنبال آن غلظت پتاسیم ،فسفر ،آهن و روی بخش هوایی
بهترتیب حدود  61/66 ،18/68 ،20/55و  48/81درصد نسبت به
تیمار شاهد افزایش یافت.

350

(ب)

بخش هوايی

( Bidast

شکل  -8تأثير سطوح نيکل کل خاک بر غلظت نيکل بخش هوايی و ريشه ذرت (الف) ،تأثير نوع و مقدار جاذب بر غلظت نيکل بخش هوايی و ريشه ذرت (ب)
 :Bتيمار شاهد (فاقد جاذب) :H0.25 ،تيمار دارای  0/25درصد هماتيت :H0.5 ،تيمار دارای  0/5درصد هماتيت :H1 ،تيمار دارای  1درصد هماتيت
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اثر متقابل نوع و مقدار جاذب و غلظت نيکل کل خاک بر برخی
صفات زراعی و غلظتهای پتاسيم ،فسفر ،آهن ،روی و نيکل
بخش هوايی و ريشه گياه ذرت

اثر متقابل نوع و مقدار جاذب و سطوح نیکل کل خاک بر ارتفاع
ساقه و وزن خشک و غلظتهای پتاسیم ،فسفر ،آهن ،روی و نیکل
بخش هوایی و ریشه گیاه ذرت در سطح احتمال  0/1درصد
معنیدار بود (جدول .)4در سطح  25میلیگرم نیکل بر کیلوگرم
خاک ،بیشترین ارتفاع ساقه و وزن خشک بخش هوایی و ریشه
مربوط به تیمار شاهد (فاقد جاذب) و کمترین مربوط به تیمار
دارای  0/5درصد  H-CMCبود (جدول  .)5همچنین بیشترین
غلظت پتاسیم ،فسفر ،آهن ،روی و نیکل بخش هوایی در تیمار
شاهد و کمترین غلظت در تیمار دارای  0/5درصد H-CMC
مالحظه گردید .با توجه به اینکه بیشتر خاکهای کشاورزی بهطور
میانگین دارای  25میلیگرم نیکل بر کیلوگرم خاک میباشند
( ،)Holmgren et al., 1993بنابراین پایینترین سطح نیکل در
این تحقیق دارای حد متوسطی از غلظت این فلز در خاک هست.
در نتیجه در این سطح ،احتماالً جاذبها عالوه بر نیکل ،سایر
عناصر غذایی مورد نیاز گیاه از جمله روی و آهن را نیز جذب
نموده و با غیرمتحرک کردن این عناصر منجر به کاهش جذب
آنها توسط گیاه گردیدهاند .نانوذرات هماتیت میتوانند آهن را

نیز جذب خود نموده و قابلیت دسترسی آن را کاهش دهند
( .)Mansouri and Golchin, 2018با توجه به اینکه جاذب H-
 CMCدر سطح  0/5درصد دارای باالترین قدرت جذب و غیر
متحرک کردن فلزات میباشد ،در نتیجه محتوای عناصر غذایی
در گیاهان کشت شده در این تیمار کاهش یافته و بهدنبال آن
رشد گیاه نیز کاهش یافت .بنابراین میتوان نتیجه گرفت ،در
پایینترین سطح نیکل ،هر دو نوع جاذب با جذب و کاهش قابلیت
دسترسی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه ،باعث کاهش رشد آن
گردیدند .ولی در سطوح  175 ،125 ،75و  325میلیگرم نیکل
بر کیلوگرم ،بیشترین متوسط ارتفاع ساقه و وزن خشک بخش
هوایی و ریشه مربوط به تیمار دارای  0/5درصد  H-CMCو کم-
ترین مربوط به تیمار شاهد بود .با افزایش غلظت فلز سنگین در
خاک ،جاذبها با جذب و غیرمتحرک کردن آن فلز در خاک باعث
افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاه گشتند .در نتیجه
بیشترین محتوای عناصر غذایی در تیمار دارای  0/5درصد H-
 CMCو کمترین در تیمار شاهد مالحظه گردید .در تیمارهای
شاهد و تیمارهای دارای  0/5 ،0/25و  1درصد  Hبا افزایش غلظت
نیکل کل خاک ،غلظت عناصر پتاسیم ،فسفر ،آهن و روی بخش
هوایی و زیستتوده گیاه کاهش یافت .در تیمارهای دارای ،0/25
 0/5و  1درصد جاذب  ،H-CMCبا افزایش غلظت نیکل کل خاک
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جذب و عرضه سایر عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را بهبود بخشیده
 در تمامی سطوح.و باعث افزایش رشد گ یاه ذرت گردیده است
، درصد0/5  تا0/25  با افزایش مقدار جاذب از،نیکل کل خاک
زیست توده و محتوای عناصر غذایی مورد نیاز گیاه افزایش و از
. کاهش یافت، درصد1  تا0/5

 ارتفاع ساقه و وزن خشک، میلیگرم بر کیلوگرم75  تا25 از سطح
 آهن و روی، فسفر،بخش هوایی و ریشه و غلظت عناصر پتاسیم
 زیرا طبق.بخش هوایی افزایش یافت و پس از آن کاهش یافت
 کارایی،H  نسبت به جاذبH-CMC  جاذب،نتایج مطالعه قبلی
Bidast et ( باالتری در غیرمتحرک کردن نیکل در خاک داشت
، در نتیجه با کاهش قابلیت دسترسی این فلز در خاک،)al., 2020

 روی و، آهن، فسفر، مقايسه ميانگينهای اثر متقابل نوع و مقدار جاذب و اثر غلظتهای نيکل کل خاک بر برخی صفات زراعی و غلظتهای پتاسيم-5 جدول
.نيکل بخش هوايی و ريشه گياه ذرت
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0/161uv

0/677
1/04klm
1/09kl
3/18d
3/6b

4/45
3/7fgh
3/32hijk
2/82lmn
2/71mn

2/4
2/07ijklmn
2/02jklmno
1/9mnop
1/41s

5/22
5bcdefg
4/25ijk
3/99kl
3/4mno

49bcd
46/5ghi
46hi
38/5o
37p

25
75
125
175
325

H 0.25

0/292ijk
0/298hij
0/313fghi
0/323fgh
0/342def

0/235defg
0/223fghijk
0/216hijkl
0/198mnopq
0/173stuv

0/729o
0/937mn
1/04klm
2/97e
3/11d

4/24abc
4/1bcdef
3/82defg
3/32hijk
3/17jkl

2/2Fghijkl
2/12hijklm
2/33cdefgh
2/15ghijklm
1/53qrs

5/15abcde
5/11abcdef
4/5hij
3/61mn
3/45mn

48/1cdef
47/5efg
46/5ghi
42lm
40/5n

25
75
125
175
325

H 0.5

0/311ghi
0/314fghi
0/327efg
0/327efg
0/352de

0/242de
0/21jklmn
0/203lmnop
0/192opqr
0/17tuv

0/729o
0/989lmn
1/09kl
3/18d
3/32c

4/31abc
3/82defg
3/46ghijk
3/25ijkl
3/11klm

2/27efghij
2/11hijklmn
2/24efghij
1/99klmno
1/5rs

5/19abcd
5/1abcdef
4/48hij
3/5mn
3/33no

48/6bcde
47fghi
46/5ghi
41mn
40n

25
75
125
175
325

H1

0/276jkl
0/26lm
0/292ijk
0/298hij
0/309ghi

0/232defghi
0/238def
0/229defghi
0/208klmno
0/188pqrs

0/885n
0/885n
0/989lmn
2/83f
2/97e

4/1bcdef
4/21abcde
4/17bcde
4/12bcdef
3/6ghij

2/15ghijklm
2/57abcd
2/45bcdef
2/23efghijk
1/78opq

4/99bcdefg
5/29abc
4/83defgh
4/65gh
4/56hi

47/8def
49/3b
47fghi
44/5j
42lm

25
75
125
175
325

H-CMC0.25

0/183pq
0/169q
0/198op
0/213no
0/264kl

0/201lmnop
0/267b
0/245cd
0/226efghij
0/217ghijkl

1/25j
0/416q
0/583p
1/67h
1/67h

3/82defg
4/38ab
4/27abc
4/2bcde
3/8efg

1/97lmno
2/78a
2/64ab
2/49bcde
2/02jklmno

4/72gh
5/45a
5/2abcd
4/92cdefg
4/76efg

47/2fgh
52/6a
49/5b
46/5ghi
43/5Jk

25
75
125
175
325

H-CMC0.5

0/236mn
0/212no
0/267kl
0/273jkl
0/279jkl

0/232defgh
0/238def
0/233defgh
0/214ijklm
0/198nopq

0/989lmn
0/677op
0/677op
2/63g
2/83f

3/89cdefg
4/24abcd
4/17bcde
4/17bcde
3/71fgh

2/1hijklmn
2/58abc
2/49bcde
2/31defghi
1/89mnop

4/75fgh
5/32ab
5/11abcdef
4/85defgh
4/67gh

47/5efg
52/1a
49bcd
46i
43Kl

25
75
125
175
325

H-CMC1

bcd

fghi

rstu

bc

i

hjk

op

ab

opq

bcdefg

lm

abcd

mn
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نوع و مقدار
جاذب

سطوح نیکل
()mgkg-1

غلظت آهن بخش
هوایی ()mgkg-1

غلظت آهن ریشه
()mgkg-1

غلظت روی بخش
هوایی ()mgkg-1

غلظت روی
ریشه ()mgkg-1

غلظت نیکل بخش
هوایی ()mgkg-1

غلظت نیکل
ریشه ()mgkg-1

Blank

25
75
125
175
325

145a
73u
59x
45y
38z

391A
1214g
1273f
1600a
1603a

61/6a
35/3o
32/7p
17/5u
8/6v

209/2a
105/9p
95/3q
85/4s
70/3v

17/5o
30/1f
37/5d
40/1b
48/9a

87/1u
222/1n
296/5j
428/6b
440/2a

H 0.25

25
75
125
175
325

139b
100n
75t
75t
65w

450z
998l
1203g
1382c
1562b

54/1b
40/2k
39/3l
30/8q
24/8t

193/9b
112n
108/6op
88/3rs
74/7u

16/7o
25/2i
29/1f
32/8e
41/1b

51v
195/4p
244/2l
340/9f
409/1c

H 0.5

25
75
125
175
325

125fg
104lm
85p
78rs
73u

797t
843r
948m
1048k
1302e

51/2c
45/8ef
42/06ij
32/7p
26s

160g
150/8h
118/2kl
113/2mn
79/3t

11/4r
22/1kl
26/2hi
27/2g
37/1d

47/4w
155r
223/3n
315/8h
380/2d

H1

25
75
125
175
325

128e
103m
82q
77s
71v

483y
924n
1118i
1141h
1339d

53/7b
44/4gh
41/5j
31/5q
25/3st

177/3d
142/5i
110/1no
107/1p
78/7t

15/4p
23/5j
27/3g
31/9e
38/7c

49/7vw
186q
235/1m
335/6g
406/6c

H-CMC0.25

25
75
125
175
325

124g
126f
120h
105l
78s

894o
827S
860q
892o
1275f

48/9d
49d
42/5i
37/6n
27/03r

143/7i
173/1e
162/4g
116/lm
81/2t

10/9r
16/4op
20/1m
26hi
30/2f

26/9x
151/6rs
201/4o
313/4hi
378/3d

H-CMC0.5

25
75
125
175
325

98n
146a
135c
113i
90o

1006l
342B
594x
709v
880p

45/4fg
53/3b
50/3c
44/1h
38/6lm

137/6j
195b
177/8d
121/4k
90/2r

5t
13/7q
17/5o
21lm
25/3i

10Z
87/8u
138/3t
251/4k
296/3j

H-CMC1

25
75
125
175
325

107k
140b
131d
110j
80r

914n
694W
726u
788t
1102j

45/8ef
50/5c
46/4e
38/2mn
31/4q

141/5i
188/8c
168/4f
118/9kl
88/4rs

8s
14/1q
18/9n
22/6jk
27/1gh

18/5y
151/1s
154/1rs
310/4i
349/7e

نتيجهگيری
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با افزایش غلظت نیکل
کل خاک ،ارتفاع ساقه و وزن خشک بخش هوایی و ریشه گیاه
ذرت کشت شده در خاکهای آلوده کاهش یافت .همچنین
افزایش غلظت کل این فلز در خاک باعث بههم خوردن تعادل
عناصر غذایی در گیاهان شد ،بهطوریکه غلظت پتاسیم ،فسفر،
آهن و روی در بخش هوایی گیاهان ،کاهش و غلظت نیکل افزایش

یافت .جاذب هماتیت خالص و تثبیتشده با  CMCبا جذب نیکل
و غیرمتحرک کردن آن در خاک باعث کاهش جذب این فلز توسط
گیاه گردید ،بدین ترتیب جذب سایر عناصر غذایی از جمله
پتاسیم ،فسفر ،آهن و روی افزایش یافت .جاذب  H-CMCنسبت
به  ،Hکارایی باالتری در غیر متحرک کردن نیکل و کاهش سمی
بودن آن در گیاه ذرت داشت ،همچنین سطح  0/5درصد جاذبها
مؤثرتر از سطوح  0/25و  1درصد بود.
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