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اثر نیتریلوتری استیک اسید ( )NTAبر گیاهپالایی کادمیوم توسط ذرت
در شرایط آبشویی خاک
نرگس محراب1؛ مصطفی چرم 2و مجتبی نوروزی مصیر

3

 -1دانشجوی دوره دکتری مهندسی علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 -2استاد گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 -3استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران ،اهواز
(تاریخ دریافت-79/22/12تاریخ پذیرش)79/21/22

چکیده:
گیاهپالایی یک روش برای پالایش فلزات سنگین از خاک است .استفاده از کلاتکنندهها میتواند سبب افزایش کارایی گیاهپالایی گردد.
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر کلاتکننده نیتریلوتری استیک اسید ( )NTAبر شاخصهای رشدی و کارایی گیاهپالایی گیاه ذرت
در خاکهای آلوده به کادمیوم تحت شرایط آبشویی بوده است .بدین منظور در گلخانه آزمایشی شامل سه سطح کادمیوم (صفر 23 ،و 35
میلیگرم در کیلوگرم خاک) و  NTAبا غلظتهای (صفر 83 ،و  95میلیمول در لیتر در هر گلدان) انجام شد .مطابق نتایج بدست آمده
بیشترین مقدار کادمیوم در اندامهوایی و ریشه گیاه در تیمار  35میلیگرم کادمیوم و کاربرد  95میلیمول  NTAبه ترتیب با  2و 8/1
برابر افزایش نسبت به عدم کاربرد  NTAدیده شد .همچنین مقدار کادمیوم آبشویی شده با کاربرد  95میلیمول  NTAدر هر دو سطح
آلودگی  23و  35میلیگرم کادمیوم بیشترین مقدار بود .در غلظت  35میلیگرم کادمیوم در کیلوگرم خاک و  95میلیمول  ،NTAعلائم
سمیت بصورت زرد شدن برگها ،کاهش شاخص کلروفیل ،نکروزه شدن و کاهش معنیدار وزن خشک اندامهای گیاهی ،سطح برگ و
ارتفاع گیاه مشاهده گردید .در سطح کادمیوم  35میلیگرم کادمیوم با کاربرد  95میلیمول  NTAمقادیر ( BACغلظت تجمع زیستی) و
( BCFفاکتور غلظت زیستی) نسبت به عدم کاربرد  NTAبه ترتیب  2/1و  2/4برابر افزایش و ( TIشاخص تحمل)  99درصد کاهش
یافت( TF .فاکتور انتقال) فقط با کاربرد  95میلیمول  NTAدر سطح  35میلیگرم کادمیوم توانست نسبت به تیمار عدم حضور NTA

افزایش معنیدار نشان دهد .با توجه به نتایج با کاربرد  NTAبه عنوان یک کلاتکننده که دارای حداقل آسیبهای زیست محیط است
میتوان کارایی گیاهپالایی توسط ذرت را بصورت قابل ملاحظهای افزایش داد.

کلید واژگان :نیتریلوتری استیک اسید ( ،)NTAگیاهپالایی ،شاخصهای رشدی ،شاخصهای گیاهپالایی  ،کادمیوم خاک.

 نویسنده مسئول؛ تلفن53839439332 :

ایمیلnarges_mehrab@yahoo.com :
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 .1مقد مه
آلودگی خاک به وسیله فلزات سنگین یکی از
مشکلات جدی محیط زیستی در سرتاسر جهان است
که سلامت انسان و زیست بومها را به شدت تهدید
میکند .آلودگی زیست کره به وسیله فلزات سنگین
همزمان با انقلاب صنعتی افزایش روزافزونی یافته
است ( .)Tian et al., 2014به طور کلی غلظت
کادمیوم در اکثر خاکهای غیرآلوده کمتر از  8میلی-
گرم بر کیلوگرم میباشد و اتحادیه اروپا ( )EUحد
مجاز کادمیوم در خاک را  9میلیگرم بر کیلوگرم
اعلام نموده است ( .)Sharma & Prasad, 2010در
حالی که در گیاهان غلظت بحرانی کادمیوم  3تا 95
میلیگرم در کیلوگرم ماده خشک گزارش شده است
( .)Mulligan et al., 2001در گیاهان بیش اندوز و
گیاهان با بیومس بالا این مقدار بالاتر میباشد و به
بیش از  855میلیگرم کادمیوم در هر کیلوگرم ماده
خشک گیاه در بخش برگها با حداقل خطر و آسیب
در گیاه میرسد ( .)Li et al., 2018امروزه تکنیک-
های بسیاری از جمله خاکبرداری ،الکتروکینتیک،
شستشوی خاک ،تثبیت ،و غیره جهت پاکسازی
خاکهای آلوده به فلزات سنگین گسترش یافتهاند
( ،)Anning & Akoto, 2018ولی این روشها
عمدتا پرهزینه مىباشند و از طرفی برخی از این
روشها سبب تغییرات در بعضی از ویژگیهای خاک
میشوند .در میان تکنیکهای مختلف ،گیاهپالایی
بعنوان یک روش پاکسازی مؤثر و ارزان عرضه شده
است که در آن جذب و جمعآوری آلایندهها در بافت-
های قابل برداشت گیاهی مدنظر میباشد ( Mattina

در اراضی کشاورزی آلوده به فلزات سنگین ،انتخاب
گیاهان زراعی متحمل به فلزات جهت برداشت
آلایندهها اهمیت ویژهای دارد .برخی گونههای
انباشتگر کادمیوم که بر اساس نتایج حاصل از
آزمایشات گزارش شدهاند گونههای با توده زیستی بالا
شامل ذرت ،آفتابگردان و خردل هندی میباشند
( .)Mertens et al., 2006زیست فراهمی فلزات در
محیط ریشه نیز لازمهی موفقیت گیاهپالایی است که
ویژگیهای شیمیایی مهم خاک مانند  ،pHظرفیت
تبادل کاتیونی ،مقدار رس و ماده آلی نیز در این
زمینه نقش مهمی دارند .از طرفی استفاده از برخی
عوامل کمپلکسکننده علاوه بر افزایش فراهمی فلز در
خاک ،باعث انتقال بیشتر فلزات به شاخساره
میشوند (.)Wu et al., 1999

مطالعات نشانداده است کلاتکنندههایی مانند
 9EDDS،2NTA ،8EDTAو اسیدهای آلی با وزن
مولکولی کم در افزایش حلالیت فلزات سنگین در
خاک و جذب آنها توسط گیاهان مؤثر هستند
( .)Anning & Akoto, 2018عوامل کلاتکننده
میل ترکیبی زیادی با کاتیونهای فلزی مختلف
داشته و به آسانی بصورت یک کمپلکس کلات-فلز از
ریشه گیاه به سمت اندامهوایی آن جابهجا میگردند.
استفاده از  EDTAو اسید سیتریک پتانسیل
استخراج گیاهی فلزات سنگین از خاک را توسط گیاه
خردل افزایش میدهد ( .)Guo et al., 2019با
کاربرد  EDTAو افزایش جذب کادمیوم ،کاهش در
نسبت اندامهوایی بر ریشه به دلیل کاهش در سنتز
زیستی کلروفیل در گیاه اتفاق میدهد و همچنین

.)et al., 2003
1- Ethylenediaminetetraacetic acid
2- Nitrilotriacetic acid
3- Ethylenediaminedisuccinic acid
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فاکتور غلظت زیستی کادمیوم در گیاه افزایش مییابد

فلزات از خاک داشتند (.)Soleimani et al., 2010

( .)Miller et al., 2016; Guo et al., 2019کلات-

در این تحقیق از کلاتکننده طبیعی  NTAبه عنوان

های مصنوعی تجزیه زیستی به شدت پایینی دارد و

یک جایگزین برای کلاتکنندههای مصنوعی با هدف

تحرک بالای فلزات سنگین را در دوره طولانیتری در

بررسی کارایی این کلاتکننده در خاک آلوده به

خاک ایجاد میکنند و به دنبال آن خطر نفوذ عناصر

کادمیوم بر برخی شاخصهای رشدی گیاه ذرت و

سنگین به اعماق خاک را افزایش میدهند .در مقابل،

اثربخشی آن بر شاخصهای کارایی گیاهپالایی تحت

کلاتکنندههای طبیعی زمان تجزیه زیستی کوتاهی

شرایط آبشویی خاک استفاده گردید.

دارند و دوستدار محیط زیست هستند (.)Bai, 2018

 .2مواد و روشها

در چند سال اخیر ،برخی ترکیبات زیست تجزیهپذیر
مانند  EDDSو  NTAکه جزء کلاتکنندههای
طبیعی هستند در پالایش گیاهی مورد توجه قرار
گرفتهاند EDDS .و  NTAبه دلیل سرعت تجزیه
بالاتر در محیط خاک ،اثر سمی به مراتب کمتر از
 EDTAدارند .کلاتکننده  NTAدر خاک حداکثر
پس از دو هفته به  CO2و  NH3تجزیه میشود
( .)Bai, 2018مطالعات نشان داده است که NTA

در غلظت  4مولار با افزایش  21برابری در غلظت
کادمیوم محلول ،جذب آن را توسط خردل هندی 9
برابر بهبود بخشیده است ( Evangelou et al.,

 .)2007مطالعات  Songو همکاران ( )2583بر حذف
فلزات سنگین از رسوبات با کمک کلاتکنندههای
 NTA ،EDDS ،EDTAو اسیدسیتریک نشان داد
که قدرت کلاتکنندگی  NTAنسبت به  EDDSبا
فلز کادمیوم بیشتر است .بعلاوه  NTAاز لحاظ قیمت
ارزانتر است و در مقیاس مزرعهای برای افزایش
کارایی گیاهپالایی مقرون بصرفهتر است ( Zhou et

 .)al., 2007در تحقیقات دیگر نیز نشانداده شده
است که  EDTAو  NTAدر آبشویی کادمیوم ،مس
و سرب در خاکهای آهکی موفقتر از اسیدهای آلی
مانند اسید هومیک عمل کرده است و کلاتکننده-
های  EDTAو  NTAاثرات مشابهای در آبشویی این

به منظور انجام آزمایشات ،خاک غیرآلوده از مزارع
دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
جمعآوری شد و پس از هوا خشک کردن و عبور
دادن از الک دو میلیمتری برخی خصوصیات فیزیکی
و شیمیایی آن از جمله بافت (pH ،)Day, 1982

خمیر اشباع ( ،)Carter & Gregorich, 2008هدایت
الکتریکی عصاره اشباع ( ،)ECeدرصد مواد آلی
( ،)Walkley & Black, 1934ظرفیت تبادل
کاتیونی (،)Sumner & Miller, 1996( )CEC
نیتروژن کل ( ،)Brennan et al., 1993فسفر قابل
جذب گیاه ( ،)Olsen et al., 1954پتاسیم محلول،
کربنات کلسیم معادل ( Loppert & Suarez,
 ،)1996کادمیوم کل به روش هضم با اسید ( Soon

 )& Abboud, 1993و کادمیوم قابل جذب (قابل
استخراج با Lindsay & Norvell, ( )DTPA

 )1979اندازهگیری شد (جدول  .)8این پژوهش در
قالب طرح آماری فاکتوریل به صورت آزمایشی کاملا
تصادفی با سه سطح کادمیوم (صفر 23 ،و  35میلی-
گرم در کیلوگرم خاک) ،سه سطح ( NTAصفر 83 ،و
 95میلیمول) در گلدان انجام شد .از تیمار صفر
میلیمول  )NTA0( NTAبه عنوان شاهد در
آزمایشات استفاده گردید .جهت انجام آزمایشات
گلدانی ،خاک از الک  4میلیمتر عبور داده شد .به
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منظور آلودهسازی خاک به فلز کادمیوم ،از نمک

دادند که محلول کلاتکننده  NTAتهیه شده در

کلرید کادمیوم استفاده گردید و خاک آلوده به

طول دوره رشد گیاه به چند بخش تقسیم شده و به

غلظتهای  23و  35میلیگرم کادمیوم در کیلوگرم

خاک اضافه گردد .مطابق اظهارات آنها بهترین روش

خاک از طریق افشان کردن و مخلوط نمودن

برای افزایش جذب فلزات سنگین توسط گیاه و

یکنواخت به خاک تهیه شد .سپس خاک آلوده جهت

کاهش آبشویی آنها ،اضافه کردن کلاتکننده NTA

طی کردن دوره خوابانیدن و رسیدن به تعادل نسبی

طی چند مرحله میباشد .بنابراین در طی دوره 35

در اتاق دمای ثابت در رطوبت  25درصد ظرفیت

روزه کشت گیاه ذرت ،محلول  NTAتهیه شده

زراعی و دمای  23درجه سلسیوس به مدت سه هفته

مطابق تیمارهای آزمایشی (صفر 83 ،و  95میلیمول

نگهداری گردید ( .)Karimi et al., 2012پس از

در لیتر در هر گلدان) طی سه مرحله به همراه با آب

طی شدن دوره خوابانیدن ،مقدار کادمیوم قابل

آبیاری اضافه گردید .در این پژوهش از کلات  NTAبا

استخراج با  DTPAبا دستگاه جذب اتمی اندازهگیری

فرمول شیمیایی ( )C6H9NO6با وزن مولکولی

شد .کشت ذرت (رقم امریکن ژنتیکس) تحت شرایط

 838/84گرم بر مول و خریداری شده از شرکت مرک

کنترل دما و رطوبت در گلخانه دانشگاه شهید چمران

آلمان استفاده گردید .اولین مرحله افزودن کلات-

اهواز در نیمه اسفند تا اواخر اردیبهشت سال 33

کننده  NTAبه گلدانها پس از گذشت  4هفته از

انجام شد .بذرهای ذرت (با قوه نامیه  33درصد) به

آغاز کشت گیاه انجام شد و پس از آن با فاصله زمانی

منظور جوانهزنی درون پتریدیش به مدت  41ساعت

منظم  84روز دو مرحله دیگر افزودن محلول NTA

در دمای اتاق قرار داده شدند .سپس  85عدد بذر

صورت پذیرفت .جهت انجام آبشویی ،پس از افزودن

جوانهزده در گلدانهای  1کیلوگرمی که قبلا مطابق با

هر مرتبه آب آبیاری  +کلاتکننده  NTAبه گلدانها،

تیمارهای کادمیومی از خاک پر گردیده بودند کشت

در دور بعدی آبیاری میزان  25درصد بیش از مقدار

شدند .مدیریت کودی بر اساس آزمون خاک انجام

رطوبت اشباع به گلدانها آب داده شد تا مقداری آب

شد .در مرحله دو برگی گیاهان در هر گلدان تنک

بصورت زهآب خارج گردد .هر مرحله آبشویی  2روز

گردیدند و به  9گیاهچه کاهش داده شدند .در طی

پس از اضافه کردن کلاتکننده  NTAبه خاک انجام

کشت جهت آبیاری از آب تصفیه موجود در گلخانه

شد .قبل از آبشویی به منظور جمعآوری زهآبها ،در

با شوری  935میکروموس بر سانتیمتر استفاده شد و

زیر گلدانها از سهپایههایی استفاده گردید و در

رطوبت گلدانها در حدود  15درصد ظرفیت زراعی

انتهای هر یک از گلدانها یک ظرف برای جمعآوری

نگهداشته شد (.)Ozkan et al., 2016

زهآب قرار داده شد .به طور کلی  9مرتبه عمل

از آنجا که  NTAدارای نیمه عمر پایین است و بسته

آبشویی صورت گرفت و زهآب در هر مرحله جهت

به شرایط هوازی سریعا تحت تجزیه میکربی قرار

اندازهگیری میزان کادمیوم به آزمایشگاه منتقل

میگیرد و از طرفی در این بازه زمانی کوتاه گیاه قادر

گردید .در پایان روز 35ام از آغاز کشت ،شاخص

به جذب بخش زیادی از فلزات که به شکل محلول در

کلروفیل در برگهای گیاهان در هر گلدان با دستگاه

آمدهاند نیست Zhao ،و همکاران ( )2583پیشنهاد
صفحه 352

اثر نیتریلوتری استیک اسید ( )NTAبر گیاهپالایی کادمیوم ...
اسپد 4مورد اندازهگیری قرار گرفت و سپس گیاهان از

میدهد از رابطه  8و  BCFکه نشاندهنده توانایی

سطح خاک کفبر شدند و ریشهها از خاک جدا

گیاه برای تجمع کادمیوم در ریشه است از رابطه 2

گردیدند .ارتفاع اندامهوایی با خطکش مورد اندازه-

استفاده گردید TF .توانایی گیاه برای انتقال کادمیوم

گیری قرار گرفت و سطح برگ با اندازهگیری

از ریشه به اندام هوایی را نشان میدهد و از طریق

بزرگترین طول و عرض هر برگ و از فرمول زیر

رابطه  9تعیین گردید .رابطه  4نحوه محاسبه  TIرا

محاسبه گردید (:)Mananze et al., 2018

نشان میدهد (.)Amin et al., 2018

 LAI = α × L × Wکه در آن LAI ،سطح برگ

BAC= CCd,sh/CCd,s )8( BCF=CCd,r/CCd,s

( L ،)cm2طول برگ ( W ،)cmعرض برگ ( )cmو

)2( TF=CCd,sh / CCd,r )9( TI=DWC.s/

 αفاکتور وزنی و معادل با  5/23میباشد.

(DWb.s )4

پس از شستشوی اندامهوایی و ریشه گیاهان ،وزن تر

که در آنها CCd,r ،غلظت کادمیوم در ریشه (mgkg-

این اندامها مورد اندازهگیری قرار گرفت و سپس

 CCd,sh ،)1غلظت کادمیوم در اندام هوایی (،)mgkg-1

جهت اندازهگیری وزن خشک اندامهوایی و ریشه

 CCd,sغلظت کادمیوم خاک ( DWC.s ،)mgkg-1وزن

گیاهان ،آنها در اون به مدت یک ساعت در دمای

خشک گیاه در خاک آلوده ( DWb.s ،)gوزن خشک

 853درجه سلسیوس و سپس  24ساعت در دمای

گیاه در خاک شاهد (غیر آلوده) ( )gمیباشد .تجزیه

 25درجه سلسیوس خشک گردیدند .به منظور

و تحلیل دادههای آزمایشی با استفاده از نرمافزار

اندازهگیری غلظت کادمیوم در گیاه ،اندامهوایی و

 SPSSو مقایسه میانگینها با آزمون دانکن در سطح

ریشه گیاه پس از اون خشک شدن آسیاب شده و با

احتمال  33درصد انجام شد.

استفاده از اسید نیتریک و آباکسیژنه هضم گردیدند

 .3نتایج

و برای اندازهگیری میزان کادمیوم در بافت گیاهی
آماده گردیدند ( .)Zhang et al., 2008میزان
کادمیوم در اندامهوایی و ریشه گیاه با دستگاه جذب
اتمی 3اندازهگیری شد.
برای بررسی کارایی گیاهپالایی از شاخصهای ضریب
تجمع زیستی ،)BAC( 3فاکتور غلظت

زیستی2

( ،)BCFفاکتور انتقال )TF( 1و شاخص تحمل

گیاه3

( )TIاستفاده گردید .برای محاسبه  BACکه توانایی
گیاه برای تجمع کادمیوم در اندامهوایی را نشان
4- SPAD-502 Plus
)5- Analytikjena (Contract AA 300
6- Biological Accumulation Coefficient
7- Bio Concentration Factor
8- Translocation Factor
9- Tolerance Index

با توجه به جدول 8خاک مورد استفاده دارای بافت
متوسط (لومی) است و از نظر شوری ()2/43 dS/m
و  )2/2( pHدر حد قابل قبول جهت کشت ذرت
میباشد .همچنین مقادیر  pHخاکهای آلوده در دو
سطح  23و  35میلیگرم کادمیوم در کیلوگرم خاک
بعد از دوره خوابانیدن سه هفته به ترتیب  2/92و
 2/21و همچنین  pHمحلولهای  83و  95میلیمول
در لیتر  NTAبه شدت اسیدی بوده و به ترتیب
 2/38و  2/31اندازهگیری شد (جدول  .)2قابل ذکر
است که مقدار کادمیوم قابل استخراج با  DTPAدر
خاک غیر آلوده  5/42میلیگرم بر کیلوگرم خاک بود
که پس از آلوده کردن خاک میزان کادمیوم قابل
استخراج با  DTPAدر دو خاک با آلودگی  23و 35
صفحه 359

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،22شماره  ،4زمستان 8931
میلیگرم بر کیلوگرم خاک به ترتیب معادل  83/2و

 95/8میلیگرم بر کیلوگرم اندازهگیری شد.

جدول  -1برخی مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک غیر آلوده.
رس

ویژگی

شن

سیلت

واحد

مواد آلی

-1

%
28/4

مقدار
عناصر دردسترس

نیتروژن کل

91

45/3

فسفر قابل جذب

پتاسیم محلول

-1

-1

CEC

کربنات کلسیم

ECe

-1

48/99

5/28

-1

pH

cmolckg

dSm

-

82/3

2/43

2/2

کادمیوم قابل استخراج با DTPA

کادمیوم کل

-1

-1

واحد

gkg

mgkg

mgL

mgkg

mgkg

مقدار

5/3

89/3

9/2

8/53

5/42

جدول  -2میزان  pHدر خاکهای آلوده به کادمیوم پس از دوره خوابانیدن و  pHمحلولهای  NTAمورد استفاده.

فاکتور
کادمیوم
NTA

pH
 23میلیگرم بر کیلوگرم خاک

2/92

 35میلیگرم بر کیلوگرم خاک

2/21

 83میلیمول در لیتر

2/38

 95میلیمول در لیتر

2/31

قابل ذکر است که جهت سهولت بررسی نتایج ،برای

کادمیومی در تقابل با  NTAاثر کاملا کاهشی بر وزن

نمایش تیمارهای کادمیوم و  NTAدر جداول و

خشک و تر گیاه داشتند .بطوری که وزن خشک

نمودارها از عناوین اختصاری بصورت زیر استفاده

اندامهوایی و ریشه در تیمار  35میلیگرم کادمیوم با

گردید Cd0 :تیمار غیرآلوده Cd25 ،و  Cd50به

کاربرد  95میلیمول  NTAنسبت به شاهد به ترتیب

ترتیب دارای غلظت کادمیوم  23و  35میلیگرم بر

 95و  45درصد کاهش نشانداد .این کاهش در وزن

کیلوگرم خاک NTA0 ،تیمار عدم کاربرد کلات-

تر اندامهوایی و ریشه به ترتیب  2و  89درصد بود .در

کننده NTA15 ،و  NTA30به ترتیب تیمار کاربرد

واقع کاربرد  NTAبا افزایش جذب کادمیوم توسط

 83و  95میلیمول در لیتر کلاتکننده در هر گلدان.

گیاه ،سبب کاهش وزن تر و وزن خشک در گیاه

 .1-3شاخصهای رشدی گیاه

میگردد .همچنین نتایج نشان داد که نسبت وزن

مطابق جدول تجزیه واریانس جدول  9اثرات اصلی
تیمارهای کادمیومی و تیمارهای  NTAبر تمام
شاخصهای رشدی مورد بررسی اثر معنیداری دارند.
همچنین اثر متقابل تیمارهای کادمیومی و  NTAبر
وزن تر اندامهوایی ،وزن خشک ریشه و شاخص
کلروفیل در سطح  8درصد و بر وزن خشک اندام-
هوایی ،سطح برگ و ارتفاع گیاه در سطح  3درصد اثر

خشک بر وزن تر در اندامهوایی نسبت به ریشه دارای
مقادیری به مراتب کمتر است (جدول  .)4این نتایج را
میتوان به ذخیره آب بیشتر در اندامهوایی گیاه و در
نتیجه افزایش وزن تر در اندامهوایی در مقایسه با
ریشه نسبت داد .با افزایش سطح آلودگی کادمیوم و
 NTAمصرفی ،نسبت وزن خشک بر وزن تر اندام-
هوایی و ریشه گیاه کاهش مییابد ولی درصد کاهش

معنیداری نشان دادند .مطابق جدول  4تیمارهای

صفحه 354

اثر نیتریلوتری استیک اسید ( )NTAبر گیاهپالایی کادمیوم ...
این نسبت در اندامهوایی به مراتب بیشتر از ریشه

است.

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس تاثیرتیمارهای آزمایشی بر شاخصهای رشدی گیاه.
منابع

درجه

تغییرات

آزادی

وزن اندامهوایی
()mg/pot

وزن ریشه ()mg/pot

وزن خشک/وزن تر

شاخص

سطح برگ

ارتفاع گیاه

کلروفیل

()cm2

()cm

**1533/2

**452/1
**25/3

تر

خشک

تر

خشک

اندامهوایی

ریشه

کادمیوم

2

**3992

**328/3

**91/9

**38/39

**5/553

**5/521

**83/3

NTA

2

*981/3

**29/3

*2/3

**3/3

**5/559

*5/552

**4/24

**225/8

4

**922/3

*4/1

5/3ns

**5/31

5/5552ns

5/559ns

**8/32

*33/2

*83/3

81

33

8/3

5/38

5/88

5/5554

5/558

5/9

83

3/1

کادمیوم ×
NTA
خطا

nsغیر معنیدار * ،و ** به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  5درصد و  1درصد است.

بطوری که در تیمار سطح آلودگی  35میلیگرم

مقابله کرده و از کاهش معنیدار شاخص کلروفیل

کادمیوم با کاربرد  95میلیمول  NTAنسبت به

نسبت به  Cd25NTA0جلوگیری میکند (قابل ذکر

تیمار شاهد در این سطح آلودگی ،نسبت وزن خشک

است که به دلیل آبشویی میزان کادمیوم کل در خاک

به وزن تر در اندامهوایی  21/3درصد کاهش داشت

کمتر از  23میلیگرم در کیلوگرم بوده است) .از

(از مقدار  5/84در شاهد به  5/85در تیمار  35میلی-

طرفی مطابق شکل  8aبیشترین میزان کادمیوم در

گرم کادمیوم کاهش یافت) ،در حالی که مقدار کاهش

اندام هوایی در کاربرد  95میلیمول  NTAمشاهده

این نسبت در ریشه 82/3درصد اندازهگیری گردید (از

گردید .اگرچه کلاتها میتوانند اثر مثبتی بر انباشت

مقدار  5/13در شاهد به  5/24در تیمار  35میلیگرم

کادمیوم و انتقال آن در گیاه داشته باشند ،ولی آنها

کادمیوم کاهش یافت) .شاخص کلروفیل نیز تحت

میتوانند اثرات جانبی را بر فیزیولوژی گیاه به جای

تأثیر سطح آلودگی  35میلیگرم کادمیوم و 95

بگذارند.

میلیمول  NTAنسبت به شاهد ()Cd50NTA0

گزارش شده است که کادمیوم در تداخل با آنزیمهای

کاهش معنیداری نشان داد ،در حالی که در تیمار با

مربوط به کلروفیل است و با افزایش غلطت کادمیوم

سطح آلودگی  23میلیگرم کادمیوم تفاوت معنی-

در گیاه ،کاهش همزمان کلروفیل گیاه اتفاق میافتد

داری با شاهد ( )Cd25NTA0مشاهده نگردید

( .)Yin et al., 2015در پژوهش حاضر با افزایش

(جدول  .)4این نتایج بیانگر این است که گیاه تا

غلظت کادمیوم به دنبال کاربرد کلاتکننده  NTAبه

سطح آلودگی  23میلیگرم کادمیوم و کاربرد 95

خاک ،شاخص کلروفیل برگ ،سطح برگ و ارتفاع

میلیمول  NTAو تحت شرایط آبشویی مقداری

گیاه بصورت معنیداری کاهش یافته است .قابل ذکر

مقاومت کرده و با کاهش انتقال کادمیوم از ریشه به

است که اختلال در کلروفیلسازی از برگهای مسنتر

اندام هوایی و همچنین استراژیهایی مانند افزایش

که در بخشهای پایینتر گیاه قرار دارند آغاز گردید.

آب درون بافتی (وزن تر) با این تنش تا حدودی

صفحه 353
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جدول  -4تأثیر تیمارهای آزمایشی بر برخی شاخصهای رشدی گیاه.
وزن اندامهوایی ()g/pot

وزن ریشه ()g/pot

وزن خشک/وزن تر

شاخص

سطح برگ

ارتفاع گیاه

تر

خشک

تر

خشک

اندامهوایی

ریشه

کلروفیل

()cm2

()cm

Cd0

822a

23/2a

3/33a

1/3a

5/82a

5/13a

92/4a

259/3a

29/2a

Cd25

899/4b

82/8b

3/32b

3/3b

5/89b

5/19b

93/3b

833/2b

33b

Cd50

823b

83/3b

3/58c

4/2c

5/82b

5/21c

94/2c

843/3c

35c

NTA0

845/2b

22/3a

1/82a

2a

5/83a

5/13a

93/1a

823/2a

31/3a

NTA15

843/2ab

28b

2/32ab

3/9b

5/84b

5/12b

93/3a

831/2b

33b

NTA30

832/3a

83/23c

2/53b

3/9c

5/82c

5/18b

93/3b

833/3b

39/2c

Cd0NTA0

835b

95/9a

85/9a

3/8a

5/83a

5/13a

92/3a

254/4a

29/3a

Cd0NTA15

815/3a

23/3a

1/3a

1/1a

5/83b

5/35a

92/9ab

254a

29/9a

Cd0NTA30

835a

23/9a

1/2a

1/3a

5/83bc

5/13a

92/2ab

259/3a

29a

Cd25NTA0

822/2 cd

81/23b

2/3b

3/1b

5/84cd

5/13ab

93/3bc

831b

32/1b

Cd25NTA15

899/2cd

82/1bc

3/2bc

3/3c

5/89de

5/19ab

93/1bc

831/1c

33/8b

Cd25NTA30

893/1c

83/92d

3c

4/8e

5/88f

5/18bc

93/8cd

832/4c

38/8c

Cd50NTA0

893/9cd

81/3b

3/9c

3d

5/84d

5/13ab

93/2d

833/9c

33/4b

Cd50NTA15

824/1d

83/2cd

3/2c

4/3de

5/82e

5/23cd

93/3d

849/9d

31/2cd

Cd50NTA30

822/9cd

89/8e

3/3c

9f

5/85f

5/24d

99e

848d

33/1d

تیمارها

*حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنادار بین تیمارها در سطح احتمال  5درصد است.

 .2-3غلظت کادمیوم اندامهوایی و ریشه گیاه
نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایشی بر میزان
کادمیوم گیاه ذرت نشان داد که اثرات اصلی و اثرات
متقابل تیمارهای کادمیوم و  NTAبر میزان کادمیوم
اندامهوایی و ریشه گیاه در سطح  8درصد معنیدار

افزایش میزان کادمیوم جذب شده در گیاه شده است.
بیشترین میزان کادمیوم در اندامهوایی گیاه با کاربرد
 95میلیمول  NTAدر سطح آلودگی  35میلیگرم
کادمیوم دیده شد که با تیمار  83میلیمول  NTAدر
همین سطح آلودگی اختلاف معنیداری نشان داد و
نسبت به تیمار شاهد  2برابر افزایش داشت (شکل

هستند (جدول .)3
تأثیر تیمارهای مختلف در افزایش غلظت کادمیوم در
اندامهوایی و ریشه گیاه به ترتیب در شکلهای  8aو

 .)8aاز طرفی این مقدار در تیمار مشابه در ریشه گیاه
 8/1برابر بیشتر از شاهد بود (شکل .)8b

 8bنشان داد که افزایش سطوح کادمیوم خاک سبب
جدول  -5نتایج تجزیه واریانس تأثیر تیمارها بر کادمیوم اندامهوایی و ریشه گیاه.
غلظت کادمیوم ()mg/kgDW

منبع تغییرات

درجه آزادی

کادمیوم

2

**83348/2

NTA

2

**8132/2

**1331/2

کادمیوم × NTA

4

**383/8

**9433/3

خطا

81

5/33

23/3

اندام هوایی

ریشه
**883532/1

 nsغیر معنیداری* ،معنیداری در سطح احتمال  5درصد ** ،معنیداری در سطح احتمال  1درصد.
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اثر نیتریلوتری استیک اسید ( )NTAبر گیاهپالایی کادمیوم ...
a

b

NTA0

d

NTA15

NTA30

100
eee

50
0

25

50

کادمیوم ریشه

c

150

200
NTA0

a

NTA15

150
b
c

d

NTA30

e

100
f

ggg

50
0

0

50

تیمارهای کادمیوم

25

کادمیوم اندام هوایی

c

200

) میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک(

aa b

b

250

250

) میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک(

300

300

0

تیمارهای کادمیوم

شکل  -1میانگین تأثیر متقابل تیمارهای کادمیومی و  NTAبر غلظت کادمیوم اندام هوایی ( )aو ریشه ( )bگیاه.

با توجه به جدول ،8خاک مورد استفاده در مطالعه

(جدول .)2بنابراین دلیل عمده افزایش حلالیت

حاضر یک خاک با کربنات کلسیم معادل بالا (48/9

کادمیوم در خاک کاهش  pHو تشکیل کلات NTA-

درصد) و  pH=2/2میباشد .در پایان آزمایشات مقدار

 Cdدر خاک و تسهیل انتقال کادمیوم به سمت ریشه

کربنات کلسیم خاک کاهش معنیداری نشان داد

گیاه است .مطالعات دیگر نیز نشان داد که مقدار pH

شکل  2aو از طرفی  pHخاک در تیمارهای مختلف

اثر قابل توجهی در جذب کادمیوم بر سطوح خاک و

بیش از یک واحد کاهش یافت (شکل  .)2bمقدار pH

یا جذب توسط گیاه دارد .بدین معنی که با وجود

از  2/2در خاک اولیه به محدوده  3/2تا  3/4در

اینکه نوع بافت خاک اثر ضعیفی در جذب کادمیوم بر

تیمارهای مختلف آلودگی کادمیوم و سطح کاربردی

سطوح ذرات خاک دارد ولی بطور کلی به ازای هر

 NTAرسید .مطابق جدول ،2محلولهای NTA

واحد افزایش  pHمقدار جذب کادمیوم بر سطوح

مورد استفاده شدیدا اسیدی هستند و در کاهش pH

ذرات خاک  9تا  3برابر میشود و به دنبال آن کاهش

خاک مؤثر میباشند .همچنین تیمارهای آلودگی

جذب کادمیوم توسط ریشه گیاه اتفاق میافتد

کادمیوم نیز در کاهش  pHاثر هر چند جزئی داشتند

(.)Fotovat, 2018
a

b
7
6.8

6.4

NTA15

6.2

NTA30

pH

6.6

NTA0
NTA15

NTA30

6
50

25

تیمارهای کادمیوم

0

50

25

)درصد(

NTA0

bbb

b

bb

bb

c c

c c

کربنات کلسیم معادل

a

c c

b

b

a

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0

تیمارهای کادمیوم

شکل  - 2تأثیر متقابل سطوح کادمیوم و  NTAبر کربنات درصد کلسیم معادل خاک ( )aو  pHخاک (.)b
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با توجه به اینکه کشت گیاه ذرت در خاک آلوده به

کاربرد  NTAدر این سطوح آلودگی مشاهد شد .با

کادمیوم تحت شرایط آبشویی انجام شده است،

افزایش غلطت کادمیوم از  23به  35میلیگرم بر

بنابراین کل کادمیوم پس از کشت شامل کادمیوم

کیلوگرم و در عدم حضور  NTAمیزان کادمیوم گیاه

جذب شده توسط گیاه ،کادمیوم در زهآب و کادمیوم

از  8/8به  2/8میلیگرم بر کیلوگرم افزایش یافته

خاک (قابل استخراج با  DTPAو غیر قابل استخراج

است .در صورتی که این مقادیر در تیمارهای

با  )DTPAمیباشد (شکل  .)9مطابق شکل ،9

کادمیومی مشابه با کاربرد  95میلیمول  NTAاز 2

بیشترین مقدار کادمیوم جذب شده توسط گیاه،

به  9/1میلیگرم افزایش داشته است که ناشی از اثر

کادمیوم زهآب و کادمیوم خاک در هر دو سطح

مثبت کلاتکننده  NTAدر افزایش حلالیت کادمیوم

آلودگی  23و  35میلیگرم کادمیوم در کاربرد 95

خاک و افزایش سطوح آلودگی کادمیوم میباشد

میلیمول  NTAبدست آمد و کمترین مقادیر در عدم

(شکل .)9
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50

5
0

Cd25NTA0 Cd25NTA15 Cd25NTA30 Cd50NTA0 Cd50NTA15 Cd50NTA30

تیمارهای آلودگی کادمیوم

شکل  – 3مقادیر کادمیوم در گیاه ،زهآب ،خاک (بخش قابل استخراج با  DTPAو بخش غیر قابل استخراج با  )DTPAدر خاکهای
آلوده به کادمیوم.

 .4-3شاخصهای کارایی گیاهپالایی
نتایج تجزیه واریانس تأثیر تیمارهای کادمیومی و
 NTAبر شاخصهای کارایی گیاهپالایی در جدول 3
نشان داده شده است .با توجه به این نتایج ،اثرات
اصلی تیمارهای کادمیومی و  NTAبر ضریب تجمع

فاکتور انتقال  TFو شاخص تحمل  TIدر سطح 8
درصد اثر معنیداری نشان دادند .همچنین اثر متقابل
تیمارهای کادمیومی و  NTAبر تمام شاخصهای
مورد مطالعه در سطح  8درصد مؤثر بودند و تنها اثر
متقابل تیمارها بر  TFدر سطح  3درصد معنیدار بود.

زیستی ( ،)BACفاکتور غلطت زیستی (،)BCF
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اثر نیتریلوتری استیک اسید ( )NTAبر گیاهپالایی کادمیوم ...
جدول  -6نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارها بر  TF ،BCF ،BACو .TI
درجه آزادی

BAC
ضریب تجمع زیستی

BCF
فاکتور غلظت زیستی

TF
فاکتور انتقال

TI
شاخص تحمل

کادمیوم

2

**83/11

**853/99

**5/233

**5/548

NTA

2

**3/25

**23/83

**5/523

**5/513

کادمیوم × NTA

4

**8/28

**3/13

*5/559

**5/583

خطا

81

5/559

5/8

5/554

5/558

منابع تغییرات

nsغیر معنیدار * ،و ** به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  5درصد و  1درصد است.
( :BACضریب تجمع زیستی :BCF ،فاکتور غلظت زیستی :TF ،فاکتور انتقال  :TIشاخص تحمل گیاه)

مقایسه میانگین تأثیر تیمارهای آزمایشی بر شاخص-

 NTAو کمترین مقادیر این شاخصها در تیمار عدم

های کارایی گیاهپالایی در جدول  2قابل مشاهده

کاربرد  NTAدیده شد .این نتایج به دلیل کاهش

است .نتایج حاکی از بیشتر بودن  BCFنسبت به

کارایی گیاهپالایی و تجمع کمتر فلز کادمیوم در اندام-

 BACاست که نشاندهنده تجمع بیشتر کادمیوم در

های گیاهی در تیمارهای عدم کاربرد  NTAمشاهده

ریشه نسبت به آن در اندامهوایی میباشد .بیشترین

گردید .مقدار  BACو  BCFبالاتر نشانه توانایی

 BACو  BCFدر هر دو سطح آلودگی  23و 35

بیشتر گیاه در تجمع فلزات سنگین است

میلیگرم کادمیوم در تیمار کاربرد  95میلیمول

(.)Alaboudi et al., 2018

جدول  -7مقادیر میانگین مربعات تأثیر افزایش غلظت  NTAمورد استفاده بر شاخصهای گیاهپالایی.
تیمارها

BAC
ضریب تجمع زیستی

BCF
فاکتور غلظت زیستی

TF
فاکتور انتقال

TI
شاخص تحمل

Cd0

5/54 c

5/38 c

5/52 b

5/31a

Cd25

2/82 b

3/83 b

5/94 a

5/35b

Cd50

2/43 a

3/13 a

5/93 a

5/14c

NTA0

5/12 c

2/29 c

5/28 b

8a

NTA15

8/39b

4/33 b

5/23 b

5/38 b

NTA30

2/94a

3/99 a

5/92a

5/15 c

Cd0NTA0

5/553 g

5/92 f

5/52 c

8a

Cd0NTA15

5/53 g

5/31 f

5/53 c

5/32 ab

Cd0NTA30

5/51 g

5 /14 f

5 /8 c

5/33 ab

Cd25NTA0

8/82 f

9/33 e

5/23 b

8a

Cd25NTA15

8/33 d

3/28d

5/94 b

5/39 b

Cd25NTA30

9/93 b

1/15b

5 /91 b

5/21 d

Cd50NTA0

8/98 e

9/38 e

5/99 b

8a

Cd50NTA15

2/33 c

2/23 c

5/93 b

5/13 c

Cd50NTA30

9/38 a

3/92 a

5/43 a

5/32 e

*حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنادار بین تیمارها در سطح احتمال  5درصد است.
( :BACضریب تجمع زیستی :BCF ،فاکتور غلظت زیستی :TF ،فاکتور انتقال :TI ،شاخص تحمل گیاه)
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مقایسه میانگین تأثیر اثر متقابل سطوح کادمیوم و

وجود گیاه ذرت توانست از طریق افزایش آب درون

 NTAنشان داد که  TFدر سطح آلودگی  35میلی-

بافتی نسبت به شرایط تنش تا حدودی مقاومت کند

گرم کادمیوم نسبت به  23میلیگرم در حضور 95

و وزن تر ریشه و اندام هوایی کاهش کمتری نسبت به

میلیمول  NTAبصورت معنیداری بیشتر بود .در

تیمار عدم آلودگی نشان دهد .در واقع یکی از

سطح آلودگی  35میلیگرم کادمیوم ،کاربرد 95

استراتژی گیاهان در مقابله با تنش آلودگی فلزات

میلیمول  NTAنسبت به عدم کاربرد آن توانست

سنگین افزایش رشد سیستم ریشهای است که در این

 TFرا بصورت معنیداری از  5/99به  5/43افزایش

صورت ریشه آب و مواد غذایی بیشتری جهت رشد

دهد .در صورتی که در سطح آلودگی  23میلیگرم

گیاه جذب مینماید و با افزایش در نسبت وزن

کادمیوم با کاربرد  NTAافزایش معنیداری در TF

خشک بر وزن تر با شرایط استرس فلزات سنگین

مشاهده نگردید (جدول .)2مطالعات  Yinو همکاران

مقابله میکند و با این کار غلظت فلزات سنگین رقیق

( )2583بر فاکتور انتقال  TFکادمیوم با استفاده از

میگردد .از آنجا که فلزات سنگین در کلروفیلسازی

دو کلاتکننده  EDTAو  NTAدر گیاه

اخلال ایجاد میکنند و از طرفی در میزان کلروفیل و

) Boehmeria nivea (L.نشان دادند که غلظت

نرخ فتوسنتز برگ و رشد گیاه ارتباط مستقیمی

کادمیوم در اندامهوایی در تیمار  NTAبیشتر از

وجود دارد ،بنابراین با افزایش کادمیوم در بیومس

شاهد (عدم کاربرد  )NTAبود ،در حالی که غلظت

گیاه ،سطح برگ ،ارتفاع گیاه و بطور کلی عملکرد

کادمیوم در ریشه تحت تأثیر تیمار  NTAدارای

گیاه کاهش مییابد .در پژوهش حاضر برخی علائم

مقداری کمتر از شاهد بود .نتایج آنها حاکی از اثر

مانند کاهش سبزی و میزان کلروفیل برگ گیاه در

مثبت  NTAدر افزایش انتقال کادمیوم از ریشه به

آلودگی بالای کادمیوم ( 35میلیگرم در کیلوگرم

اندامهوایی گیاه بوده است و آنها گزارش نمودند که

خاک) و نرخ حداکثر  NTAبکار برده شده (95

 EDTAدر جذب و انتقال کادمیوم مؤثرتر از NTA

میلیمول در هر گلدان) ظهور نمود .در حالی که در

عمل کرده است .همچنین نتایج مقایسه میانگین

سطح آلودگی  23میلیگرم کادمیوم و با کاربرد  83و

شاخص تحمل  TIتحت تأثیر تیمار آلودگی کادمیوم

 95میلیمول  ،NTAکاهش معنیداری در شاخص

و  NTAمصرفی قرار گرفت و  TIدر مقایسه با تیمار

کلروفیل با تیمارهای شاهد دیده نشد .لذا توجه به

شاهد کاهش معنیداری داشت .بطوری که این

مقدار مصرف کلاتکننده در سطوح آلودگی مختلف و

شاخص در تیمار  23و  35میلیگرم کادمیوم با

همچنین توجه به نوع گیاه امری ضروری به نظر می-

کاربرد  95میلیمول  NTAنسبت به شاهد به ترتیب

رسد .از آنجا که گیاهان مناسب جهت گیاهپالایی می-

 22و  99درصد کاهش نشان داد (جدول .)2

توانند حدود  855میلیگرم یا بیشتر از کادمیوم در

 .4بحث و نتیجهگیری

هر کیلوگرم ماده خشک را با حداقل خطر و آسیب در

با افزایش سطوح کادمیوم و سمیت آن ،وزن تر و
خشک بخش هوایی و ریشه کاهش یافته ولی با این

گیاه تحمل کنند ( ،)Li et al., 2018به نظر
میرسد گیاه ذرت به دلیل تولید بیومس بالا ،در
سطح آلودگی  23میلیگرم کادمیوم و کاربرد 95
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... ) بر گیاهپالایی کادمیومNTA( اثر نیتریلوتری استیک اسید
 مطابق مطالعه حاضر.)Yin et al., 2015( است

 در شرایط آبشویی خاک با حداقلNTA میلیمول

TF<8  گیاه ذرت در همه تیمارها دارای،2 جدول

کاهش عملکرد بصورت موفقی در پالایش کادمیوم

است و این مؤید این مطلب است که گیاه ذرت گیاه

.خاک مؤثر میباشد

انباشتگر نیست؛ بلکه حذف کننده است و اهمیت

نتایج این تحقیق نشان داد که غلظت کادمیوم در

استفاده از گیاه ذرت در گیاهپالایی فلزات سنگین به

 که این میتواند به.ریشه بالاتر از اندامهوایی است

 نتایج این پژوهش.دلیل تولید بیومس بالا میباشد

دلیل استراتژی گیاه جهت محدود کردن انتقال فلزات

- به عنوان یک کلاتNTA نشانداد که استفاده از

از ریشه به بخشهای هوایی در مواجهه با استرس

کننده طبیعی و دوستدار محیط زیست در گیاهپالایی

- مقادیر تجمع کادمیوم در اندام.فلزات سنگین باشد

توسط ذرت در خاکهای آهکی ایران که دارای

) حاکی از بیشتر بودنBCF  وBAC( هوایی و ریشه

NTA کربنات کلسیم بالایی هستند مؤثر بوده و

.تجمع کادمیوم در ریشه نسبت به اندامهوایی است

بصورت موفقی بر افزایش انحلال و جذب فلز کادمیوم

TF همچنین با افزایش سطح آلودگی کادمیوم

و افزایش کارایی گیاهپالایی در آلودگیهای سطوح

 گونههای، بطور کلی. کاهش یافتTI افزایش و

) میلیگرم کادمیوم بر کیلوگرم خاک23( پایینتر

،) هستندExcluders(  حذفکنندهTF<8 گیاهی با

بدون کاهش جدی در شاخصهای رشدی گیاه در

) وAccumulators( در حالی که در انباشتگرها

.شرایط آبشویی خاک عمل میکند

TF<8 )Hyperaccumulators( بیش انباشتگرها
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