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بررسی تأثیر سولفاتپتاسیم و سولفاتروی بر عملکرد و غلظت کادمیم در غده
سیبزمینی
سیدعبداهلل حسینی ،1محمدجعفر ملکوتی* ،2علی اصغر شهابی
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تاریخ پذیرش)1398/02/08 :

چکیده
محصوالت خوراکی رشد کرده در خاکهای آلوده به کادمیم منبع اولیه ورود مقدار زیاد کادمیم به بدن مصرفکننده
هستند .بهمنظور بررسی تأثیر پتاسیم و روی بر عملکرد سیبزمینی و غلظت کادمیم آن ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل در
قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با نه تیمار و در چهار تکرار در یکی از مزرعه های آلوده به کادمیوم درسالهای  1393و
 1394در فریدان  ،استان اصفهان انجام شد .در این مطالعه سولفاتپتاسیم در سه سطح (صفر 150 ،و  300کیلوگرم بر
هکتار) و سولفاتروی نیز در سه سطح (صفر 20 ،و  40کیلوگرم بر هکتار) استفاده شدند .نتایج نشان داد که بیشترین
عملکرد هکتاری غده و درصد ماده خشک ( 38505کیلوگرم بر هکتار و  23/14درصد) در تیمار  150کیلوگرم
سولفاتپتاسیم بههمراه  20کیلوگرم سولفاتروی و کمترین آن در شاهد ( 24000کیلوگرم بر هکتار و  19/88درصد)
بهدست آمد .بیشترین غلظت پتاسیم در غده مربوط به تیمار  300کیلوگرم سولفاتپتاسیم بههمراه  40کیلوگرم
سولفاتروی با  378میلیگرم بر کیلوگرم و کمترین آن برابر  210میلیگرم بر کیلوگرم در شاهد بود .بیشترین غلظت
روی غده مربوط به تیمار  150کیلوگرم سولفاتپتاسیم بههمراه  20کیلوگرم سولفاتروی با  40میلیگرم بر کیلوگرم و
کمترین آن  20میلیگرم بر کیلوگرم در شاهد بهدست آمد .کمترین غلظت کادمیم در غده مربوط به تیمار  150و 300
کیلوگرم سولفاتپتاسیم بههمراه  20کیلوگرم سولفاتروی با  0/23میلیگرم بر کیلوگرم و بیشترین آن  0/77میلیگرم بر
کیلوگرم بود که در شاهد مشاهده شد .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که افزایش سطوح سولفاتپتاسیم و سولفاتروی
در کاشت سیبزمینی موجب کاهش معنیدار جذب کادمیم در گیاه و در نتیجه کاهش معنیدار غلظت کادمیم در غده
سیبزمینی شد .از اینرو ،استفاده از کودهای سولفاتپتاسیم و سولفاتروی در مزارع آلوده به آالینده کادمیم ،برای افزایش
عملکرد هکتاری و تولید محصول سالم توصیه میشود.
واژههای کلیدی :پتاسیم ،روی ،سیبزمینی ( ،)Solanum tuberosum L.عملکرد غده ،کادمیم
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کادمیم در محصوالتکشاورزی شود .به طور ی که
جعفرنژاد ی و همکاران ))Jafarnejadi et al., 2010
گزارش نمودند که حدود  95درصد از نمونه های
برداشت شده دانه گندم در اراضی زراعی شمال
خوزستان ،دارا ی ب یش از  0/ 40میلی گرم کادمیم بر
ک یلوگرم دانه گندم بودند .ملکوت ی ( Malakouti,
 ) 2018گزارش کرد که یکی از دالی ل مهم غلظت
باالی کادم یم در گندم های شمال خوزستان عدم
مصرف کودها ی حاو ی روی است .زارع و همکاران
(  )Zare et al., 2018گزارش کردند که جذب
کادمیم در کاهو بستگی به غلظت رو ی دارد.
به طور ی که با افزایش غلظت رو ی در هر سطح
کادمیم ،انباشت کادم یم در کاهو به طور معنی داری
کاهش یافت .از دیگر عناصر مهم تأثیرگذار در جذب
کادمیم توسط گیاه پتاسیم است .بهطوریکه نوری
) )Nouri, 2001گزارش نمود که با مصرف  400کیلوگرم
سولفاتپتاسیم بر هکتار و  100کیلوگرم سولفاتروی بر
هکتار ،غلظت کادمیم در غدههای سیبزمینی بهطور
معنیداری کاهش یافت .ملکوتی و همکاران Malakouti
) )et al., 2016نیز گزارش کردند که مصرف کودهای
پتاسیمی در زراعت سیبزمینی موجب بهبود کمیّت و
کیفیّت محصول میشود.
لذا ،این آزمایش با هدف بررسی نقش تغذیه متعادل
بهویژه تأثیر سولفاتپتاسیم و سولفاتروی بر عملکرد
هکتاری سیبزمینی و تأثیر آنها در تولید سیبزمینی
سالم در مزرعه آلوده به کادمیم انجام شد .چرا که در
اینصورت میتوان راهکارهای الزم نظیر امکان استفاده
از عناصری مانند پتاسیم و روی که بتواند از طریق ایجاد
رقابت با کادمیم ،جذب آن را به حداقل برساند ،مورد
آزمون قرار داد.

مقدمه
کادمیم ( )Cdفلزی سمّی برای گیاه ،حیوان و انسان
میباشد ( .)Malakouti, 2011بهطوریکه گیاهان
خوراکی رشد کرده در خاک آلوده به کادمیم از مهمترین
منابع ورودی این فلز به بدن مصرفکننده هستند.
مصرف کودهای شیمیایی سوپرفسفاتتریپل،
سولفاتروی وارداتی ،لجنفاضالب و فاضالبهای
صنعتی از مهمترین عوامل ورود کادمیم به خاکهای
کشاورزی بوده که باعث انباشت این فلز در
محصوالتکشاورزی میشوند ( Malakouti et al.,
 .)2004بنابراین ،کاهش غلظت کادمیم در این گیاهان به
کمتر از حداکثر غلظت قابلقبول توصیهشده توسط
مؤسسات بین المللی ( )CODEXبرسد ( 0/10میلیگرم
بر کیلوگرم در وزن تازه غده سیبزمینی) ضروری است
( .)CODEX, 2005در دسترس بودن کادمیم برای
جذب توسط گیاهان در خاک تحت تأثیر نوع گیاه
( )Kukier & Chaney, 2002و ویژگیهای خاک
(،)Chaney et al., 2001; Nicholson et al., 2003
مانند  ،pHماده آلی ،غلظت یون روی و غلظت یون
پتاسیم در محلول خاک ،قرار دارد ( Chaney et al.,
 .)2001کادمیم و روی بهدلیل تشابه شیمیایی
( ،)Malakouti, 2018برای جذب سیمپالستی و
آپوپالستی 1ریشه ،ذخیره در اندامکهای سلولی ریشه،
انتقال از ریشه به اندامهوایی از طریق آوند چوبی و
همچنین انتقال از طریق آوند آبکش به میوه با یکدیگر
رقابت میکنند ( Davies et al., 1992; He et al.,
 .)2006بنابراین مقدار روی در دسترس برای گیاه
بهعنوان یک فاکتور مهم که میتواند جذب کادمیم
توسط ریشه و همچنین انتقال آن از ریشه به اندام
هوایی را کاهش دهد ،میباشد (.)Malakouti, 2018
روی ( )Znیکی از مهمترین عناصر ضروری کممصرف در
رشد و توسعه گیاه بوده که جذب آن بهصورت فعال و
توسط پروتئینهای ناقل با تمایل بسیار زیاد ( )ZIPدر
مقایسه با کادمیم انجام میشود (Malakouti et al.,
) .2010بیش از  50درصد از خاکهای کشاورزی دنیا با
مشکل کمبود روی قابل استفاده برای گیاهان زراعی و باغی
مواجهاند ))Malakouti, 1996؛ که میتواند موجب انباشت

مواد و روشها
این آزمایش در فصلل زراعلی  ،1393در یکلی از ملزارع
کشاورزی سیبزمینلی کلار واقلع در روسلتای ادگلان از
توابع بخش مرکزی شهرستان فریدن انجام شلد .مزرعله
فللوب بللر اسللاس گللزارش رحمللانی ))Rahmani, 2009
بهعنوان یکی از مزارع آلوده به کادمیم گزارش شده بلود.
غلظت مجاز کادمیم در خاک به عوامل متعددی بسلتگی
دارد ،لیکن حداکثر غلظت مجاز کلادمیم در خلاکهلای

1. Symplastic and apoplastic uptake
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کشللاورزان منطقلله همللراه آب آبیلاری در مرحللله رشللد
رویشی (قبل از گلدهی و باالی  12برگی) ،مصلرف شلد.
همچنین ،در طلول دوره کاشلت تلا برداشلت محصلول،
وجین عل های هرز از سلطح جلویهلا و کنلار بوتلههلا
مطابق عرف سیبزمینی کاران منطقه انجام شد.
آبیاری کرتها بهصورت یکنواخت و بهروش بارانی با دور
آبیاری پنج روز یکبار و مطابق عرف کشلاورزان منطقله
انجام گرفت .برداشت محصلول در زملان خشلک شلدن
سریع برگها ناشی از شروع فصل سرما که بهترین زمان
برداشت محصول سیب زمینی در منطقه مزبور میباشلد،
انجام پذیرفت .در موقع برداشت محصول برای حذف اثلر
حاشیهای از هر کرت دو ردی کناری و یک و نیم متر از
باال و پایین کرتها حذف شد .به منظور تعیین عملکلرد،
 10بوته از هر کرت بهطور تصادفی انتخاب و اندام هوایی
بههمراه غدهها برداشت شد .برای اندازهگیری درصد ماده
خشک غده  10 ،عدد غده بزرگ ،متوسط و کوچک پس
از شستشو با آب معمولی و آب مقطلر و سلپس تلوزین،
برشهای نازک خورده و به ملدت  48سلاعت در آون بلا
دمای  75درجه سانتیگراد قرار گرفتند تا کامالً خشلک
شوند .سپس وزن خشک نمونهها اندازه گیلری و درصلد
مللاده خشللک غللدههللا بللهروش زیللر محاسللبه شللد

زراعی سه میلیگرم برکیلوگرم گزارش شده است (
 .)et al., 2010ایلن مزرعله در  110کیللومتری شلمال
غرب شهر اصفهان و با طول جغرافیایی  50درجله و 26
دقیقه و عرض جغرافیلایی  32درجله و  46دقیقله بلود.
قبل از کاشت سیب زمینی ،نمونه مرکب از عمق صفر تلا
 30سانتیمتری خاک تهیه و پس از هوا خشلک کلردن
نمونهها ،یک کیلوگرم از آن به بخش تحقیقلات خلاک و
آب مرکللز تحقیقللات کشللاورزی و منللابع طبیعللی اسللتان
اصللفهان بللهمنظللور انللدازهگی لری ویژگ لیهللای فیزیک لی و
شیمیایی منتقلل شلد .بافلت خلاک بلهروش هیلدرومتری،
نیتروژن خاک بهروش غیرمستقیم اندازهگیلری کلربن آللی
(روش والکی و بالک) ،فسفر خلاک بلهروش رنل سلنجی،
پتاسیم قابلجذب خاک بلهروش اسلتاتآمونیلوم و توسلط
دسللتگاه فللیلمفتللومتر (روش شللعله) & (Margesin
) ،Schinner, 2005آهن ،منگنز ،روی و کادمیم قابلجلذب
خاک بهروش عصارهگیلری بلا  DTPAو قرائلت بلا دسلتگاه
جللذب اتم لی انللدازهگیلری شللد Lindsey & Norvell,
) .)1978این مطالعه بلهصلورت آزملایش فاکتوریلل و در
قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجلام شلد.
تیمارهللای مللورد آزمللایش شللامل سللطوح مختللل
سولفاتپتاسیم (صفر 150 ،و  300کیلوگرم بر هکتلار) و
سولفات روی (صفر 20 ،و  40کیلوگرم بر هکتار) بود.
در اوایل بهار سلال  ،1393زملین ملورد نظلر هملراه بلا
بقایای آللی باقیمانلده از سلال قبلل (کشلت سلال قبلل
شبدر) شخم عمیلق زده شلد .سلپس عملیلات دیسلک
انجام ،جوی و پشتهها بر اساس آرایش کشلت احلدا و
طرح آزمایشی مورد نظر اجرا شد .برای تعیین مکان قرار
گرفتن تیمارها در هلر بللوک از روش تصلادفی اسلتفاده
شد .بر این اساس نه تیمار در هر بلوک بهطلور تصلادفی
قرار گرفت .غدههای بذری سیبزمینی (رقلم اگریلا )92
بعد از جدا کردن غدههای آسیب دیده ،بلهفاصلله  20تلا
 25سانتیمتر از یکدیگر کشت شدند .سولفاتپتاسلیم و
سولفاتروی (تیمارها) قبلل از کاشلت بلر اسلاس نقشله
طرح به کرتها اضافه و کودهای اوره ،سوپرفسفاتتریپل
و سولفات آهن ،سولفات منگنز و همچنین اسلیدبوریک،
بر اساس نتایج تجزیه خلاک بلهترتیلب ،25 ،150 ،150
 15و  10کیلوگرم بلر هکتلار قبلل از کشلت بلهصلورت
دسللتی در زمللین بللهصللورت یکنواخللت پخللش شللد
( .)Malakouti, 2018سللرک کللود اوره مطللابق عللرف
Lux

).)Khazaee & Arshadi, 2009

((×100 )1وزنتر غده/وزن خشک غده)=درصد ماده
خشک غده
سپس تعداد غلده در بوتله ،وزن غلده در بوتله و غلظلت
پتاسللیم ،روی و کللادمیم در غللده انللدازهگیللری شللد.
اندازهگیری پتاسیم ،روی و کادمیم در نمونههلای مربلوط بله
هر تیمار از طریق هضم تر نمونههلا در لوللههلای مخصلو
هضم با روش اسیدسولفوریک ،اسیدسالیسیلیک ،آب اکسیژنه
و سلنیم انجام شد 0/25 :گرم از هر نمونه خشک پلودر شلده
(خشک شده در دمای  70درجه سلانتیگلراد بله ملدت 48
ساعت در آون) توسط ترازوی آنالیتیک با دقلت  0/001گلرم،
توزین و بهداخل لولههای مخصو هضم منتقل شد ،سلپس
دو میلیلیتر اسید سولفوسالیسیلیک بله آن اضلافه و پلس از
گذشت  24ساعت ،بر روی بنماری ،دمای لولهها بلهتلدریج و
تا دمای  330درجله سلسلیوس افلزوده شلد و بلهملدت 30
دقیقه نمونهها در این دما قرار گرفتند .سپس نمونههلا از روی
بنماری برداشته شده و پس از خنک شدن ،سه مرحلله و در
هر مرحله یک میلیلیتر آب اکسیژنه به نمونهها اضلافه شلد و
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مجدداً بهمدت  30دقیقه در دملای  330درجله سلانتیگلراد
قرار داده شدند .این مرحله تازملانی کله عصلارههلای گیلاهی
بیرن شوند تکرار شد و پس از آن غلظت پتاسیم با دسلتگاه
فلیم فتومتری ،غلظت روی غدههلا بلا دسلتگاه جلذب اتملی
شعلهای اندازهگیری گردید و غلظت کادمیم غدهها با اسلتفاده

Value
46
115
6.4
0.94
1.58
5.82
0.75
3.70

از دستگاه جذب اتملی شلعلهای مجهلز بله شمارشلگر کلوره
گرافیت انلدازهگیلری شلد ( .(Ehyaee & Behbahanizadeh,
 1993تجزیه و تحلیل آماری دادهها بلا اسلتفاده از نلرم افلزار
 SPSSانجام و برای مقایسه میانگینها از آزملون چنلد دامنله
ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد استفاده شد.

جدول  -1برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه
Table 1. Some physic-chemical properties of the studied soil
Property
Unit
Value
Property
Unit
Depth
cm
0-30
Pava
Sand
55.4
Kava
%
Silt
21.8
Fe
Clay
22.8
Zn
Soil texture
Sandy clay loam
Mn
mg kg-1
pH
7.2
Cu
EC
dS m-1
2.21
B
Organic carbon
%
35
Cd
Total nitrogen
%
0.07

سولفاتروی نیز بر تمام صفات به استثنای غلظت
پتاسیم غده و همچنین اثر متقابل آنها تنها بر عملکرد
غده در سطح احتمال پنج و یک درصد معنیدار بود.

نتایج
تجزیه واریانس دادهها (جدول  )2نشان داد که اثر اصلی
سولفاتپتاسیم بر تمام صفات مورد مطالعه و اثر اصلی

جدول  -2اثرهای اصلی و متقابل سولفاتپتاسیم و سولفاتروی بر پارامترهای کمّی و غلظت برخی عناصر در غده سیبزمینی
Table 2. Main and interaction effects of the study treatments on the tuber yield, tuber dry weight, and
concentration of some elements in the potato tuber
Source of variation df
Tuber yield
)Tuber dry weight (%
K
Zn
Cd
R
3
1162565.741 ns
1.108 ns
149.086 ns
5.339 ns
0.005 ns
K
2
**384546119.4
**10.288
**68568.152
**1.7.497
**0.130
**
*
ns
**
Zn
2 163354102.8
3.490
197.315
1556.447
**0.089
K × Zn
4
**23872919.44
0.680 ns
43.136 ns
1.956 ns
0.004 ns
Error
24
1934244.91
0.893
218.172
6.767
0.002
)** (Significant at 1%), * (Significant at 5%) and ns (Non-significant

احتمللال  1درصللد ( )p<0/01و تللأثیر سللولفاتروی در
سطح احتملال پلنج درصلد ( )p<0/05بلر درصلد ملاده
خشک غده سیبزمینی معنیدار شد .با توجه بله نتلایج،
در شرایط استفاده از سولفاتپتاسیم بلیشتلرین درصلد
ماده خشلک ( 22/50درصلد) مربلوط بله تیملار  150و
 300کیلوگرم سولفاتپتاسیم بلر هکتلار و کلمتلرین آن
( 19/88درصللد) مربللوط بلله شللرایط بللدون مصللرف
سولفاتپتاسیم بود .نتایج همچنین نشان داد که اگرچله
در سطح  300کیلوگرم سولفات پتاسلیم کلاهش درصلد
مللاده خشللک در مقایسلله بللا تیمللار  150کیلللوگرم آن
مشاهده گردید ،اما این کلاهش در سلطح احتملال پلنج
درصلد معنللیدار نبلود .بللا توجله بلله نتلایج ،اسللتفاده از

عملکرد غده سیبزمینی

بللا توجلله بلله جللدول  ،2اثرهللای اصلللی و متقابللل
سللولفاتپتاسللیم و سللولفاتروی بللر عملکللرد غللده
سللیبزمینللی در سللطح احتمللال  1درصللد ()p<0/01
معنی دار بود .بیشترین عملکرد غلده مربلوط بله تیملار
 150کیلوگرم سولفاتپتاسیم بلر هکتلار  20کیللوگرم
سولفات روی بر هکتار ( 38505کیللوگرم بلر هکتلار) و
کمتلرین نیلز در شلاهد ( )K0Zn0و تیملار  40کیللوگرم
سولفاتروی بلر هکتلار ( 24000( )K0Zn2کیللوگرم بلر
هکتار) بهدست آمد (شکل .)1
درصد ماده خشک غده سیبزمینی

نتللایج نشللان داد کلله تللأثیر سللولفاتپتاسللیم در سللطح
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سللولفاتروی موجللب تفللاوت قابلللمالحظلله بللر درصللد
ماده خشک غده در مقایسه با شلاهد شلد ،بلهطلوریکله
بلیشتلرین درصلد ملاده خشلک غلده ( 21/81درصللد)
مربوط به تیمار  20کیللوگرم سلولفاتروی بلر هکتلار و
کمترین آن ( 19/88درصلد) مربلوط بله شلرایط بلدون
مصرف سولفاتروی بهدست آمد .نتایج همچنلین نشلان

ab

b

45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000

a
c

c

c
d

d

)Tuber yield (kg ha-1

ab

داد اگرچه اثرمتقابل سلولفاتپتاسلیم و سلولفاتروی در
افزایش درصد ماده خشک معنلیدار نشلد ،املا حلداکثر
درصد ماده خشک در مقایسه با استفاده هر یلک از ایلن
دو عنصر از نظر عددی به  23/14درصلد افلزایش یافلت
(شکل .)2

K0Zn0 K1Zn0 K2Zn0 K0Zn1 K1Zn1 K2Zn1 K0Zn2 K1Zn2 K2Zn2
Treatments
شکل  -1مقایسه میانگینهای اثر متقابل سولفاتپتاسیم و سولفاتروی بر عملکرد غده سیبزمینی
Figure 1. Interaction effects of potassium sulfate and zinc sulfate on potato tuber yield
میانگینهای دارای حداقل یک حرف انگلیسی مشترک ،بهروش آزمون دانکن اختالف معنیدار در سطح پنج درصد ندارند.
Means followed by the same superscript letters are not significant different according to Duncan at p<0.05.

ab
abc

22
20
18
16

Tuber dry weight
)(%

ab

ab
abc

ab

a

ab

abc

24

Treatments
شکل  -2مقایسه میانگینهای اثرهای متقابل سولفاتپتاسیم و سولفاتروی بر درصد مادهخشک غده سیبزمینی
Figure 2. Interaction effects of potassium sulfate and zinc sulfate on the percentage of tuber dry weight
میانگینهای دارای حداقل یک حرف انگلیسی مشترک ،بهروش آزمون دانکن اختالف معنیدار در سطح پنج درصد ندارند.
Means followed by the same superscript letters are not significant different according to Duncan at p<0.05.

درصد) شد .نتایج همچنین نشان داد که اثر سولفاتروی
و همچنین اثر متقابل سولفاتپتاسیم و سلولفاتروی بلر
غلظت پتاسیم غده قابلمالحظه نبود (جدول .)2

غلظت پتاسیم در غده سیبزمینی

با توجه به نتایج به دست آمده ،اثلر سلولفاتپتاسلیم بلر
غلظت پتاسیم غده سیبزمینی در سلطح احتملال یلک
درصد ( )p<0/01معنیدار بود .بهطلوریکله بلیشتلرین
غلظلت پتاسللیم غللده مربللوط بلله سللطح  300کیلللوگرم
سولفاتپتاسیم ( 378میلیگرم بر کیلوگرم) و کلمتلرین
مقدار آن ( 210میلیگرم بر کیلوگرم) مربوط بله شلاهد
بود .همچنین ،تفاوت معنی داری بین سطح  150و 300
کیلوگرم سولفاتپتاسیم مشلاهده گردیلد .بلهطلوریکله
افلزایش سلولفاتپتاسلیم از  150بله  300کیللوگرم بلر
هکتار ،موجب افزایش معنی دار غلظت پتاسیم غلده (80

غلظت روی در غده سیبزمینی

با توجه به نتایج ،تأثیر سولفاتپتاسیم و سولفاتروی بلر
غلظت روی غده در سطح احتمال یک درصد ()p<0/01
معنی دار بود اما اثر متقابل آنها معنیدار نبلود (جلدول
 .)2نتایج نشان داد که بیشترین غلظلت روی غلده (40
میلیگرم بر کیلوگرم ماده خشک) در تیمار  40کیلوگرم
سولفاتروی بر هکتار و کمترین مقدار آن ( 20میلیگرم
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درصللد ( )p<0/01معنللیدار بللود .در شللرایط اسللتفاده از
سولفاتپتاسیم کمترین غلظت کادمیم مربلوط بله تیمارهلای
 150و  300کیلوگرم سولفاتپتاسلیم ( 0/35میللیگلرم بلر
کیللوگرم) و بلیشتلرین آن ( 0/63میللیگلرم بلر کیللوگرم)
مربوط به تیمار بدون مصرف سولفاتپتاسیم بود (شلکل .)a3
کمترین غلظت کادمیم غده سیبزمینی ( 0/32میلیگلرم بلر
کیللوگرم) در شللرایط کلاربرد سللطوح مختلل سللولفاتروی
مربللوط بلله سللطح  20کیلللوگرم سللولفاتروی بللر هکتللار و
بیشترین آن ( 0/57میلیگرم بر کیلوگرم) مربوط بله شلاهد
بللود (شللکل  .)b3بللا توجلله بلله نتللایج ،اگرچلله بللرهمکللنش
سولفاتپتاسیم و سولفاتروی بر کاهش غلظت کلادمیم غلده
قابلمالحظه نبود ،ولی در مقایسه بلا شلاهد غلظلت کلادمیم
بهطور میانگین  48درصد کاهش یافت (شکل .)c3

بللر کیلللوگرم مللاده خشللک) در شللرایط بللدون مصللرف
سولفاتروی مشاهده شد .نتایج همچنین نشلان داد کله
غلظت روی در غلده سلیب زمینلی تحلت تلأثیر کلاربرد
سولفاتپتاسیم قرار گرفت .بهطوریکه بیشترین غلظلت
روی مربوط به تیملار بلدون مصلرف سلولفاتپتاسلیم و
کلللمتلللرین آن مربلللوط بللله تیملللار  300کیللللوگرم
سولفاتپتاسیم بر هکتار بهدست آملد .همچنلین ،تیملار
 300کیلوگرم سولفاتپتاسیم بر هکتلار موجلب کلاهش
معنللیدار غلظللت روی غللده در مقایسلله بللا تیمللار 150
کیلوگرم سولفاتپتاسیم بر هکتار شد.
غلظت کادمیم در غده سیبزمینی

نتایج نشان داد کله اثلر سلطوح مختلل سلولفاتپتاسلیم و
سولفاتروی بر غلظت کادمیم در غدهها در سلطح احتملال 1
0.6

b
c

0.4
0.2
0.0
Zn2

Zn1
Treatments

Cd concentration in
tuber
)(mg kg-1

a

0.6

b

b
0.4
0.2
0.0

K2

Zn0

K1
Treatments

a

ab

ab

ab

ab

K0

0.9
0.6

ab
ab
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0.3
0.0

Cd concentration in tuber
)(mg kg-1

c
ab

a

Cd concentration in tuber
)(mg kg-1

b

0.8

a

0.8

K0Zn0 K1Zn0 K2Zn0 K0Zn1 K1Zn1 K2Zn1 K0Zn2 K1Zn2 K2Zn2
Treatments
شکل  -3مقایسه میانگینهای اثرهای اصلی سطوح مختلف سولفاتپتاسیم ( )aو سولفات روی ( )bو برهمکنش آنها ( )cبر
غظت کادمیم در غده سیبزمینی
Figure 3. Main effects of different level of potassium sulfate (a) and zinc sulfate (b) and interaction
between them (c) on the Cd concentration in potato tubers
میانگینهای دارای حداقل یک حرف انگلیسی مشترک ،بهروش آزمون دانکن اختالف معنیدار در سطح پنج درصد ندارند.
Means followed by the same superscript letters are not significant different according to Duncan at p<0.05.

انباشت کادمیم برای مصرف کننده در محصوالت حاوی
کادمیم یک نگرانی بزرگ بوده که راهکارهای مدیریتی
برای کاهش انباشت کادمیم در محصوالت کشاورزی
ضروری است .لذا این آزمایش با هدف تأثیر

بحث

انباشت کادمیم در محصوالت خوراکی اغلب در
خاکهایی که کودهای فسفاته و لجنفاضالب حاوی
غلظت باالی کادمیم بکار میروند ،صورت میگیرد .خطر
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از  20به  40کیلوگرم بر هکتار ،اختالل در جذب سایر
عناصرغذایی از جمله آهن ،منگنز و مس در سبب
کاهش عملکرد غده سیب زمینی شده است.
نتایج این مطالعه با یافتههای سایر مطالعات مطابقت
داشت .یافتههای نوری ) )Nouri, 2001نشان داد که
بیشترین عملکرد سیبزمینی در شرایط مشابه
آزمایشی ،زمانی بهدست میآید که کودهای مورد نیاز بر
اساس نتایج تجزیه خاک مصرف شوند .ملکوتی و
هملکاران ) )Malakouti et al., 2004نیز گزارش کردند
که بیشترین عملکرد سیبزمینی از تیمار تلفیقی
سولفاتپتاسیم و سولفاتروی بهدست آمد .ملکوتی و
بایبوردی ) )Malakouti & Bybordi, 2006و دادخواه
) )Dadkhah, 2012نیز در بررسی خود بر روی
سیبزمینی گزارش کردند که بیشترین عملکرد غده و
درصد مادهخشک غده سیبزمینی مربوط به تیمار
تلفیقی سولفاتپتاسیم و سولفاتروی و اسید بوریک بود.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افزودن سطوح مختل
سولفاتپتاسیم موجب افزایش معنیدار غلظت پتاسیم و
کاهش قابلتوجه غلظت روی در غده سیبزمینی در
مقایسه با شاهد شد .اثر سولفاتروی بر تغییرات غلظت
روی غده ،برخالفسولفاتپتاسیم بود بهطوریکه افزایش
سطوح روی ،موجب افزایش معنیدار غلظت روی غده
در مقایسه با شاهد شد .بیشترین غلظت روی غده در
سطح  40کیلوگرم سولفاتروی بر هکتار بهدست آمد که
بیش از  100درصد در مقایسه با شاهد افزایش یافت.
برهمکنش عناصر در جذب توسط گیاه ،عالوه بر نوع
گیاه به ویژگیهای خاکی نیز بستگی دارد .با توجه به
بارهای منفی کانیهای رسی ،لذا بهنظر میرسد که در
حضور پتاسیم ،روی با توجه به بار الکتریکی باالتر در
مقایسه با پتاسیم بیشتر توسط سطوح باردار کانیها
جذب و بهدنبال آن زیست فراهمی روی کاهش یابد که
سبب کاهش غلظت روی در گیاه شده است .همچنین
گونهبندی روی در محلول خاک ،با افزایش غلظت
پتاسیم تغییر میکند که این احتمال نیز وجود دارد که
پتاسیم با تغییر گونهبندی روی از جذب آن توسط گیاه
بکاهد .از جمله دالیل احتمالی دیگر کاهش غلظت روی
در غده سیبزمینی در حضور سولفاتپتاسیم میتواند
ناشی از اثر رقت در گیاه در نتیجه افزایش عملکرد گیاه
باشد .نتایج نشان داد که افزایش سطوح سولفاتپتاسیم

سولفاتپتاسیم و سولفاتروی بر انباشت کادمیم در
سیب زمینی انجام شد .نتایج نشان داد که عملکرد غده
تحت تأثیر تیمارهای مورد مطالعه قرار گرفت.
بهطوریکه بیشترین عملکرد غده ( 38505کیلوگرم بر
هکتار) در تیمار  150کیلوگرم سولفاتپتاسیم بر هکتار
بههمراه  20کیلوگرم سولفاتروی بر هکتار بهدست آمد
که  61درصد در مقایسه با شاهد بیشتر بود .مهمترین
دلیل افزایش عملکرد غده سیبزمینی بر اثر مصرف
سولفاتپتاسیم و سولفاتروی میتواند نقش این عناصر
در متابولیسم کربوهیدراتها باشد که با توجه به نقش
روی در ساختار انزیمهای  RNAپلیمراز (سازنده
پروتئین) و کربوکسیل فسفاتریبولوز (سازنده نشاسته)،
لذا این عنصر سبب افزایش مقدار قند و نشاسته در بافت
های گیاهی و در نهایت بهبود عملکرد میشود .عنصر
روی در فعالیت آنزیمهای مرتبط با تشکیل کلروفیل و
بهدنبال آن افزایش فتوسنتز شرکت داشته و موجب
تسریع در تشکیل هورموننمو مانند تریپتوفان بهعنوان
ماده اولیه اکسینها میشود (.)Malakouti et al., 2008
پتاسیم نیز افزون بر افزایش محتوی فتوسنتز و بهدنبال
آن کربوهیدراتها ،انتقال قندهای محلول ساخته شده
در برگ (منبع) به غده (مخزن) را افزایش داده که سبب
افزایش نشاسته در غده و به دنبال آن بهبود عملکرد
غده میشود .همچنین گزارش شده است که کارایی
عناصر پر مصرف در گیاه به عناصر کم مصرف بستگی
دارد .لذا از جمله دالیل دیگر افزایش عملکرد غده
سیبزمینی در حضور سولفاتپتاسیم و سولفاتروی را
میتوان به مصرف کودها مطابق نتایج تجزیه خاک
(مصرف بهینه کودی) و افزایش کارایی عناصر در گیاه
نسبت داد ).)Malakouti, 2018
با توجه به نتایج ،مصرف  40کیلوگرم سولفاتروی بر
هکتار ( )K0Zn2, K1Zn2, K2Zn2عملکرد غده را در
مقایسه با سطح  20کیلوگرم سولفاتروی بر هکتار
بهطور قابلمالحظهای کاهش داد .جذب عناصر غذایی
توسط ریشه گیاه تابع عوامل متعددی از جمله غلظت
سایر عناصر نیز میباشد .بهطوریکه اگر غلظت یک
عنصر در خاک افزایش یابد ،سبب کاهش جذب برخی
عناصر میشود .روی و آهن توسط ناقلهای  ZIPتوسط
ریشه گیاه جذب میشوند ) ،.)Malakouti, 2018بنابراین
بهنظر میرسد که با افزایش مقدار مصرف سولفات روی
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نمودنللد کلله جللذب ریشللهای و انباشللت کللادمیم در
اندامهوایی گیاه کاهو بهشدت به غلظلت روی در محلیط
ریشه بستگی دارد .بهطوریکه با افزایش غلظلت روی در
مقایسه با کادمیم انباشت کادمیم در اندام هوایی کلاهش
یافت .آنها همچنین گزارش کردند که بلرهمکنش روی
و کادمیم در جذب توسط گیاه به زمان مصرف روی نیلز
بستگی دارد .به طوریکه چنان چله روی در حلین رشلد
گیاه مصرف شود تأثیر کمتری در مقایسه با شرایطی که
روی همزمان با کاشت مصرف شلود در کلاهش انباشلت
کادمیم اندام هوایی دارد.
نتایج این تحقیق با یافتههای برخی از گزارشها در تضاد
است .برای مثال ،در آزمایشی تأثیر نیتروژن ،فسفر و
کلریدپتاسیم بر غلظت کادمیم در آفتابگردان و جو بررسی و
نتایج بهدست آمده نشان داد که با مصرف کلریدپتاسیم،
غلظت کادمیم در هر دو گیاه بهطور معنیداری افزایش یافت
و این میزان افزایش غلظت کادمیم در آفتابگردان بیشتر از
جو بود .افزایش غلظت کادمیم در این آزمایش را میتوان
بهدلیل تشکیل زوج یون بین یون کلللراید و کلادملیلم
( )CdCln2-nنلسبللت داد ) .(Zhao et al., 2004دلیل این
تضاد را میتوان ناشی از تفاوت منابع کودی پتاسیم بهکار
رفته در آزمایشها دانست ،چون استفاده از کلریدپتاسیم
موجب افزایش قابلیت کمپلکس شدن کادمیم با کلراید
موجود در کلریدپتاسیم و در نتیجه افزایش زیستفراهمی و
جذب کادمیم در گیاه میشود .لذا ،میتوان گفت که در
مزارعی که غلظت یون کادمیم در خاک قابلتوجه باشد،
منبع کود پتاسیمی مورد استفاده نیز تأثیر قابلتوجهی بر
جذب کادمیم توسط گیاه خواهد داشت .بهطوریکه با
توجه به نتایج مطالعه حاضر و مقایسه آن با نتایج مطالعاتی
که از کلریدپتاسیم استفاده کردهاند ،می توان چنین توصیه
کرد که بهمنظور کاهش انباشت کادمیم در اندام خوراکی
گیاهان از جمله غده سیبزمینی ،از منبع کلریدپتاسیم
استفاده نشود ( .)Malakouti et al., 2016با توجه به
حداکثر غلظت قابل قبول کادمیم توصیه شده توسط
 CODEXدر سیبزمینی ( 0/10میلیگرم بر کیلوگرم وزن
تازه) و در نظر گرفتن  80درصد رطوبت در سیبزمینی،
لذا حداکثر غلظت قابل قبول کادمیم به ازای وزن خشک
سیبزمینی برابر  0/50میلیگرم بر کیلوگرم خواهد بود .با
توجه به نتایج به دست آمده از نقش مصرف سولفاتپتاسیم
و سولفاتروی در کاهش غلظت کادمیم در غدههای سیب

و سولفاتروی موجب کاهش معنیدار غلظت کادمیم
غدهها شد ،بهطوریکه در مورد پتاسیم ،کمترین غلظت
کادمیم غده در هر دو سطح  150و  300کیلوگرم بر
هکتار پتاسیم با  57درصد کاهش در مقایسه با شاهد و
در مورد روی ،کمترین غلظت کادمیم غده در سطح 20
کیلوگرم سولفاتروی در هکتار بهدست آمد .همچنین،
در سطح  40کیلوگرم سولفاتروی گرچه غلظت کادمیم
در مقایسه با شاهد کاهش یافته بود لیکن این میزان
کاهش در مقایسه با تیمار  20کیلوگرم در هکتار روی
کمتر بود .بهنظر میرسد آزاد شدن کادمیم از سطوح
تبادلی کانیهای رسی با افزایش غلظت سولفاتروی از
 20به  40کیلوگرم بر هکتار سبب افزایش غلظت
کادمیم غده سیبزمینی شده است.
نتایج حاصل از میزان کادمیم غده در پژوهش حاضلر بلا
بس لیاری از گللزارشهللا مطابقللت داشللت .بللهطللوریکلله
سللاالردینی و همکللاران ))Salardini et al., 1993
گللزارش کردنللد کلله غلظللت کللادمیم بللا مصللرف
سولفات پتاسلیم  20تلا  30درصلد کلم تلر از مصلرف
کلریدپتاسیم بود .مک اللین و همکاران McLaughlin
) )et al., 1995در تحقیق خلود در اسلترالیا گلزارش
کردنللد کلله سللطوح مختللل سللولفات پتاسللیم و
سولفات روی موجب کاهش معنلی دار غلظلت کلادمیم
غلده سیب زمینلی شلد .قللاسمی ))Ghasemi, 2009
گزارش کرد که در شرایط آلودگی خلاک بلا کلادمیم،
وجود مقلادیر بلاالی پتاسلیم و روی موجلب کلاهش
میزان غلظت کادمیم در برگ ها و میوه گوجه فرنگلی
در مقایسلله بللا شللاهد شللد .بللر اسللاس گللزارش
ملکلوتی ) ،)Malakouti, 2018روی و کلادمیم بلهدلیلل
تشابه یونی دارای نوعی برهمکنش منفلی در خلاک و در
حین جذب توسط گیاه میباشند ،بهطلوریکله افلزایش
غلظت روی در خاک موجب کاهش جذب کادمیم توسط
گیاه بهدلیل رقابت روی و کادمیم میشود .تأثیر پتاسلیم
در کللاهش غلظللت کللادمیم بسللتگی بلله منبلللع آن
(سولفاتپتاسیم -کلریدپتاسیم) دارد .بهنظر میرسد کله
افزایش عملکرد گیاه در نتیجه استفاده از سولفاتپتاسیم
و بهدنبال آن اثر رقت میتواند دلیل احتمالی اثلر مثبلت
سللولفاتپتاسلیم در کللاهش غلظللت کللادمیم باشللد کلله
تحقیق بیشتر در این زمینه نیاز اسلت .زارع و همکلاران
) )Zare et al., 2018نیز در مطالعه خود چنلین گلزارش
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50  کیلوگرم سولفاتروی بر هکتار بیش از20 هکتار
40  همچنین سطح.درصد در مقایسه با شاهد کاهش یافت
کیلوگرم سولفاتروی بر هکتار نیز در تلفیق با سطوح
مختل سولفاتپتاسیم موجب کاهش معنیدار غلظت
 تأثیر سولفاتپتاسیم و سولفاتروی در.کادمیم غده شد
 به نحوی بود که،کاهش غلظت کادمیم در غده سیبزمینی
غلظت کادمیم در سیبزمینی به کمتر از حد توصیه شده
 چنین توصیه میگردد که، لذا. رسیدCODEX توسط
 با توجه بهمقدار،عالوهبر رعایت اصول مصرف متعادل کودها
 از،پتاسیم و روی قابل استفاده خاکهای زراعی زیرکشت
،طریق استفاده از کودهای سولفاتپتاسیم و سولفاتروی
مقدار کادمیم را در محصوالت کشاورزی بهمقدار
قابلتوجهی کاهش داده تا از طریق تولید محصوالت
.کشاورزی سالم امنیت غذایی در جامعه را افزایش داد

 چنین،CODEX زمینی به کمتر از حد توصیه شده توسط
 غلظت، در حالی که در نمونههای شاهد.استنباط شد
 میلیگرم بر کیلوگرم بر0/77( کادمیم باالتر از این حد بود
 بنابراین در مزارع با آلودگی بیشتر،)مبنای وزن خشک
کادمیم در خاک (سه میلیگرم بر کیلوگرم) استفاده از
سولفاتپتاسیم و سولفاتروی میتواند خطر کادمیم در
سیبزمینی برای مصرفکننده را کاهش دهد و غلظت آن
 اگرچه انجام،را کمتر از حداکثر غلظت قابل قبول برساند
.تحقیقات تکمیلی در این زمینه مورد انتظار است
نتیجهگیری کلی
با توجه بهضرورت کاهش آالینده کادمیم در
 پیشنهاد میشود از طریق استفاده از،محصوالتکشاورزی
 غلظت کادمیم در،کودهای سولفاتپتاسیم و سولفاتروی
 نتایج این مطالعه نشان.اندام خوراکی گیاهان را کاهش داد
داد که استفاده از سطوح مختل سولفاتپتاسیم و
سولفاتروی موجب کاهش معنیدار غلظت کادمیم در غده
 بهطوریکه غلظت کادمیم در غده.سیبزمینی شد
 کیلوگرم سولفاتپتاسیم بر150 سیبزمینی در تیمار
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Abstract
Edible crops grown in cadmium polluted soils are the primary source of large amounts of cadmium
entering the consumer body. To investigate the effect of potassium (K) and zinc (Zn) on tuber yield
and uptake and accumulation of cadmium (Cd) in potato tubers, a factorial experiment in a
randomized complete block design with 9 treatments and 4 replications has been carried out in
2014-15 in one of the polluted farm in the Faridan, Isfahan province. In this study, potassium
sulfate (SOP) was applied at three levels (0, 150 and 300 kg ha-1) and zinc sulfate at three levels (0,
20 and 40 kg ha-1) were used. The results showed that the highest tuber yield and percentage of dry
matter were 38505 kg ha-1 and 23.14 that obtained from treatment 150 kg ha-1 SOP + 20 kg ha-1
ZnSO4 and the lowest was 24000 kg ha-1 and 19.88 that obtained from control. The highest
concentration of K in tubers was equal to 378 mg kg-1 that obtained from 300 kg ha-1 SOP + 40 kg
ha-1 ZnSO4, and the lowest was equal to 210 mg kg-1 that obtained from control. The highest
concentration of Zn in tubers was equal to 40 mg kg-1 that obtained from 150 kg ha-1 SOP + 20 kg
ha-1 ZnSO4, and the lowest was equal to 20 mg kg-1 that obtained from control. While Cd
concentration in the control was 0.77 mg kg-1, it decreased significantly in all other treatments, and
the lowest was 0.23 mg kg-1 in both 150 kg ha-1 SOP + 20 kg ha-1 ZnSO4 and 300 kg ha-1 SOP + 20
kg ha-1 ZnSO4 treatments. According to the obtained results it can be concluded that application of
K2SO4 and ZnSO4 fertilizers in the polluted farm is necessary for obtaining higher yield and is
necessary for healthy crop.
Keywords: Cd, K, Potato (Solanum tuberosum L.), Tuber yield, Zn
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