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تأثير  ،EDTAاسيد سيتريک و عصاره کود مرغی بر گياهپااليی سرب با ذرت در يک
خاک آلوده لومی شنی
محمد رحمانيان ،*1عليرضا حسينپور ،2ابراهيم ادهمی ،3حميدرضا
(تاریخ دریافت59/18/83 :

متقيان2

تاریخ پذیرش)59/6/22 :

چکيده
از گیاهان ميتوان برای پاکسازی خاک از آالیندهها استفاده کرد ولي ،برای این امر ممكن است سالها و یا حتي چندین دهه وقت
الزم باشد ،بههمین دلیل از تیمارهای شیمیایي و بیولوژیكي برای گیاهپاالیي استفاده ميشود .در پژوهش حاضر توانایي ذرت
(هیبرید سینگل کراس  )214برای اندوزش سرب در یک خاک لوم شني آلوده به سرب در قالب طرح کامال تصادفي در سه تكرار
در گلخانه بررسي شد .اسید سیتریک و  EDTAدر سطوح غلظتي صفر 1/9 ،و  8میليمول بر کیلوگرم خاک و عصاره کود مرغي
در سطوح غلظتي صفر 1/9 ،و  8گرم بر کیلوگرم خاک استفاده شدند .نتایج نشان داد که اثر کالتکنندهها بر غلظت سرب در
اندام هوایي و ریشه ،جذب سرب اندام هوایي و ضریب تغلیظ زیستي معنيدار ( )p≤1/19بود .با افزایش غلظت کالتکنندهها وزن
خشک اندام هوایي بهصورت غیرمعنيدار کاهش یافت .استفاده از غلظتهای  1/9و  8میليمول  EDTAبر کیلوگرم خاک غلظت
سرب در اندام هوایي ذرت را بهترتیب  864و  261درصد برابر شاهد بهصورت معنيدار افزایش داد .کاربرد  8میليمول بر کیلوگرم
خاک اسید سیتریک و  8گرم بر کیلوگرم خاک عصاره کود مرغي غلظت سرب را در اندام هوایي ذرت بهترتیب  822و 886
درصد برابر شاهد افزایش داد .کاربرد 8میليمول در کیلوگرم  EDTAو اسید سیتریک ضریب تغلیظ زیستي را بهترتیب  849و
 841درصد برابر شاهد بهصورت معنيدار افزایش داد .کاربرد غلظت  8میليمول  EDTAدر کیلوگرم خاک ضریب انتقال را 212
درصد برابر شاهد بهصورت معنيدار افزایش داد .از آنجایي که استفاده زیاد از حد کالتکنندهها ميتواند باعث قابلیت استفاده
بیشتر سرب در خاک شود بدون اینکه جذب گیاه را افزایش دهد ،لذا استفاده از سطوح غلظتي باالتر توصیه نميشود.
واژههای کليدی :گیاهپاالیي ،فلزات سنگین ،EDTA ،اسید سیتریک ،عصاره کود مرغي

 -8دانشجوی دکتری علوم خاک دانشگاه شهرکرد (مكاتبه کننده)
 -2استاد و استادیار گروه علوم خاک دانشگاه شهرکرد
 -8دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه یاسوج
* پست الكترونیکM.rahmanian10@yahoo.com :
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ریشه با افزایش کالتکنندهها افزایش یافت.
بیشترین تأثیر را در جذب سرب داشت .پژوهشهای انجام-
شده نشان ميدهند  EDTAتحرک فلزات سنگین در خاک
و جذب آنها به وسیله ریشه را افزایش ميدهد .بابائیان و
همكاران ( )2188گزارش کردند بیشترین غلظت سرب در
شاخساره و ریشه هویج با کاربرد  81میليمول  EDTAبر
کیلوگرم خاک بدست آمد ( .)Babaeian et al., 2011بر
اساس نظر این محققان توالي کالتکنندههای مختلف در
افزایش غلظت سرب محلول در خاک به ازای تمامي سطوح
آالینده بهترتیب اسیداگزالیک>  EDTA <NTAبود .از
دالیل مهم این توالي ميتوان به وجود کمپلكسهای قوی و
پایدار میان  EDTAو فلز سرب در  pHمعمول خاک،
پتانسیل تحرک باالی کمپلكسهای  EDTA-Pbدر خاک
های سبکبافت ( )Luo et al., 2005و ویژگي زیست تجزیه
پذیری ( NTAنیتریلو تری استیک اسید) و اسید اگزالیک
و در مقابل مقاومت باالی  EDTAنسبت به تجزیه در خاک
( )Evangelou et al., 2007اشاره نمود .کاربرد  EDTAو
مقادیر مختلف اسید سیتریک به طور معنيداری غلظتهای
کادمیم ،سرب و کروم را در اندام هوایي گیاه Typha
 angustifoliaدر مقایسه با شاهد را افزایش داده و در این
میان  EDTAاز اسید سیتریک مؤثرتر بوده است ( Dawood
 .)et al., 2009بنابراین با توجه به موارد فوق ،این پژوهش
با رویكرد کاهش مقدار سرب یک خاک آلوده به این عنصر
با ذرت که سیستم ریشهای قوی داشته و همچنین زیست-
توده باالیي تولید ميکند و اثر کالتکنندههای مختلف بر
آن انجام شد.

مقدمه

EDTA

آلودگي خاکها به فلزات سنگین ،یكي از مهمترین مسائل
زیستمحیطي در دنیا محسوب ميشود .پیامد این آلودگي،
تهدیدی مهم برای سالمتي انسان خواهد بود ( Luo et al.,
 .)2005اخیرأ توجه پژوهشگران زیادی به روش استفاده از
گیاهان برای خروج فلزات سنگین از خاکهای آلوده
معطوف شده است .برای کسب نتایج مناسب در گیاهپاالیي
استفاده از گیاهان دارای زیستتوده زیاد مانند ذرت ،پنبه،
آفتابگردان ،خردل هندی و کلزا پیشنهاد شده است
( .)Vassilev et al., 2002از آنجایي که فراهمي زیستي
برخي از فلزات سنگین در خاک کم است ،بنابراین افزایش
حاللیت آنها در خاک و تسریع انتقال آنها از ریشه به اندام
هوایي گیاه برای موفقیت گیاهپاالیي امری مهم است
( .)Blaylock et al., 1997استفاده از ترکیبات آلي و غیرآلي
ميتواند به طور مؤثر و اختصاصي حاللیت فلزات سنگین را
افزایشداده و منجر به تجمع فلزات سنگین توسط گونههای
متعدد گیاهي شود.
کالتکنندههای شیمیایي و طبیعي ميتوانند جذب فلزات
سنگین توسط گیاهان و فراهمي آنها را افزایش دهند ( Luo
 .)et al., 2005افزودن کالتکنندههای شیمیایي از قبیل
 EDTAو اسید سیتریک ( )Evangelou et al., 2007و
کالتکنندههای طبیعي از قبیل عصاره کود مرغي ،عصاره
کود گاوی و عصاره کود گوسفندی ( & Safari Sinegani
 )Ahmadi, 2012به خاک منجر به افزایش قابلیت استفاده
فلزات و در نهایت جذب و اندوزش آنها توسط گیاهان شده
است .کالتکنندهها ،میل ترکیبي قوی برای کاتیون فلزات
سنگین مختلف دارند و به آساني آنها را از ریشه به اندام
هوایي بهصورت کمپلكس فلز با کالت جابهجا ميکنند .از
این رو کالتکنندهها در زمان یكسان جذب و جابهجایي
فلزات سنگین را افزایش ميدهند و همچنین ميتوانند
سمیت کاتیونهای فلزی را در بخشهای مختلف گیاه
کاهش دهند.

مواد و روشها
این پژوهش بر یک نمونه خاک از الیه سطحي (1-81
سانتيمتری) در نزدیكي معادن سرب و روی باما در شهر
اصفهان انجام شد .نمونه خاک هوا خشکشده و پس از عبور
از الک  2میليمتری ،به منظور بررسيهای آزمایشگاهي
آماده شد .برخي از ویژگيهای فیزیكي و شیمیایي خاک
مورد مطالعه از جمله :بافت خاک به روش هیدرومتری
) pH ،(Bouyoucos, 1962در سوسپانسیون  2:8خاک به
آب مقطر ) EC ،(Thomas, 1996در عصاره صافشده 2:8
خاک به آب مقطر ) ،(Rhoades, 1996کربنات کلسیم
معادل ) (Loeppert & Suarez, 1996و مقدار ماده آلي
خاک و عصاره کود مرغي به روش اکسیداسیون تر (Nelson

بر اساس پژوهشهای انجامشده کاربرد کالتکنندهها در
افزایش راندمان گیاهپاالیي تأثیر زیادی دارد .ژانگیو و
همكاران ( )2181در بررسي اثر  EDTAو ( IDSAآمینو
دیسكاسنیک اسید) بر جذب و توزیع سرب در آپوپالست و
سیمپالست ریشه ذرت مشاهده کردند که غلظت آن در
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) & Sommers, 1996تعیین شدند .معادل کل عنصر سرب
با اسید نیتریک  4نرمال ) (Sposito et al., 1982در خاک
عصارهگیری شد .مقدار سرب قابل استفاده در خاک و عصاره
کود مرغي با عصارهگیر (Lindsay & ،DTPA- TEA
) Norvell, 1978اندازهگیری شد.
این تحقیق در قالب طرح کامالً تصادفي در سه تكرار در
گلخانه تحقیقاتي دانشگاه شهرکرد انجام شد 9 .بذر در عمق
مناسب کاشته شد و پس از استقرار و سبزشدن کامل بذور
در پایان هفته دوم ،تعداد گیاهان به  8بوته تنک گردید .در
طول دوره رشد گیاه ،سعي شد رطوبت خاکها با در نظر
گرفتن  81درصد تخلیه مجاز ثابت بماند .اسید سیتریک و
 EDTAدر سطوح غلظتي  1/9و  8میليمول بر کیلوگرم
خاک ) (Karczewska et al., 2011و عصاره کود مرغي در
سطوح غلظتي  1/9و  8گرم بر کیلوگرم خاک
( )Tahmasbian & Safari Sinegani, 2013به همراه آب
آبیاری به طور منظم در طول دوره کشت و در چهار مرحله
به گلدانها اضافه شد .همچنین یک تیمار شاهد بدون
اضافهکردن کالتکنندهها استفاده شد .برای تهیه عصاره
کود مرغي ،نسبت  8به  9کود مرغي به آب مقطر همراه با
 2ساعت تكاندادن و سپس  21دقیقه سانتریفوژ و بعد از
صافشدن با کاغذ صافي واتمن  42استفاده شد
( .)Tahmasbian & Safari Sinegani, 2013مقدار عصاره
کود مرغي مورد نیاز بر اساس مقدار عصاره حاصل از حجم
مشخصي از عصاره  8به ( 9کود مرغي به آب) محاسبه شد.

()8

عملكرد) [ = مقدار کل برداشت فلز از خاک توسط گیاه
(غلظت فلز استخراج شده توسط × (گیاه در گلدان
(وزن خاک مورد استفاده در هر گلدان) ] /گیاه)

در روابط باال غلظت فلز در گیاه بر حسب میليگرم بر
کیلوگرم ماده خشک گیاهي ،عملكرد گیاه بر حسب
کیلوگرم گیاه ،غلظت فلز استخراجشده و غلظت فلز در خاک
بر حسب میليگرم بر کیلوگرم و وزن خاک مورد استفاده
در هر گلدان بر حسب کیلوگرم در هر گلدان است .بررسي
تفاوت بین تیمارهای مختلف مورد استفاده با تجزیه
واریانس و مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون دانكن در
سطح احتمال  ٪9با استفاده از نرم افزار  SASانجام شد.
نتايج و بحث
برخي از ویژگيهای فیزیكي و شیمیایي خاک مورد مطالعه
در جدول  8نشان داده شده است .نتایج نشان داد که بافت
خاک لوم شني ،دارای پهاش  3/2و قابلیت هدایت
الكتریكي  1/44دسيزیمنس بر متر در عصاره  8به  2خاک
به آب مقطر بود (جدول  .)8مقدار قابل استفاده عناصر
فسفر ،پتاسیم در این خاک ،بهترتیب  22و  891میليگرم
بر کیلوگرم خاک بود .مقدار سرب قابل استفاده (اندازه-
گیریشده با عصارهگیر  6/8 )DTPA-TEAمیليگرم بر
کیلوگرم و مقدار سرب ،روی و مس کل بهترتیب 391 ،291
و  82میليگرم بر کیلوگرم بود .غلظت سرب در خاک بیشتر
از سطح طبیعي و حد بحراني در خاک بود .سازمان سالمت
جهاني ( )WHOمحدوده هشدار غلظت کل سرب ،روی،
مس و کادمیم خاک را به ترتیب  81 ،51 ،89و  1/89میلي-
گرم بر کیلوگرم تعیین کرده است (.)Tembo et al., 2006
مقدار  pHو قابلیت هدایت الكتریكي عصاره کود مرغي مورد
استفاده در عصاره  8به  9کود مرغي به آب مقطر بهترتیب
 2/5و ( 2/29دسيزیمنس بر متر) بود .مقدار مادهآلي عصاره
کود مرغي مورد استفاده  1/52درصد بود .مقدار سرب ،روی
و مس در عصاره کود مرغي به ترتیب  81/33 ،1/829و
 2/28میليگرم بر کیلوگرم بود.

بعد از  3هفته در پایان رشد رویشي ،اندام هوایي گیاهان
برداشت ،پس از شستشو با آب مقطر و خشککردن در آون
( 21درجه سلسیوس) توزین و وزن خشک اندام هوایي گیاه
اندازهگیری شد .غلظت سرب در اندامهای هوایي با روش
خشک سوزاني ) (Campbell & Plank, 1998و به وسیله
دستگاه جذب اتمي (مدل جيبيسي )582 ،تعیین گردید.
برای بررسي تأثیر کالتکنندهها بر گیاهپاالیي سرب توسط
ذرت ضریب انتقال فلز ،ضریب تغلیظ زیستي و شاخص
جذب با استفاده از روابط زیر محاسبه شدند ( Doumett et
.)al., 2008
()8

()2

(/غلظت فلز در اندام هوایي) = ضریب انتقال
(غلظت فلزدر ریشه گیاه)

(غلظت فلز در ریشه یا اندام) = ضریب تغلیظ زیستي
(غلظت کل یا قابل دسترس فلز در خاک)  /هوایي
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رس ()٪
Clay
18
ماده آلي
OM
)(%
0.82

جدول -1برخی ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک مورد استفاده در پژوهش
Table 1- Some physical and chemical characteristics of soil used in this study
کربنات کلسیم
سرب کل
فسفر قابل استفاده
شن ()٪
سیلت ()٪
معادل ()٪
Total Pb
Available P
Sand
Silt
)(mg kg-1
)(mg kg-1
CaCO3
250
22
32
57
25
نیتروژن کل
قابلیت هدایت
سرب قابل استفاده
پتاسیم قابل استفاده
واکنش
خاک ()٪
الكتریكي
Available Pb
Available K
pHخاک
)(mg kg-1
)(mg kg-1
Total N
)EC (dS m-1
6.3
150
0.03
0.44
8.2
( Lesage

سنگین منجر به کاهش عملكرد آفتابگردان شد
 .)et al., 2005کاربرد  2گرم بر کیلوگرم  EDTAجوانه زني
گیاهان را به تاخیر انداخت و منجر به کاهش عملكرد شد
( .)Liphadzi & Kirkham, 2006بر اساس نتایج جدول
( ،)8در خاکهای تیمارنشده و تیمارشده در کشت ذرت،
بیشترین وزن خشک اندام هوایي ذرت در خاک تیمارشده
با عصاره کود مرغي مشاهده شد و سایر تیمارها اثر
معنيداری بر وزن خشک اندام هوایي ذرت نداشتند .علت
افزایش وزن خشک اندام هوایي ذرت در خاک تیمارشده با
عصاره کود مرغي ميتواند به وجود عناصر غذایي بویژه
نیتروژن و فسفر در کود مرغي نسبت داده شود.

جدول  2نتایج تجزیه واریانس اثر کالتکنندهها بر
شاخصهای ذرت شامل ماده خشک اندام هوایي و ریشه،
غلظت سرب در اندام هوایي و ریشه ،جذب سرب اندام هوایي
و ریشه ،ضریب تغلیظ زیستي و فاکتور انتقال ذرت را نشان
ميدهد .نتایج نشان داد اثر کالتکنندهها بر غلظت سرب
در اندام هوایي ،جذب سرب اندام هوایي ( )p≤1/19معنيدار
است (جدول .)2
بررسيی تأثير کالتکنندهها بر وزن خشک ريشه و اندام
هوايی ذرت

شاخصهای ذرت در مطالعه عنصر سرب در خاکهای
تیمارنشده و تیمارشده با کالتکنندهها در جدول  8نشان
داده شده است .استفاده از کالتکنندهها اثر معنيداری
( )p≤1/19بر وزن خشک اندام هوایي ذرت داشت اما اثر
آنها بر وزن خشک ریشه معنيدار نبود (جدول  .)8با
افزایش غلظت کالتکنندهها وزن خشک اندام هوایي کاهش
یافت .کاهش وزن خشک اندام هوایي در نتیجه افزایش
غلظت کالتکنندهها را ميتوان به پایداری باالی کمپلكس-
های سرب با کالتکنندهها ،افزایش فراهمي سرب قابل
استفاده خاک (جدول  )8و به تبع آن اثرات سمي این فلز
بر گیاهان و ریزجانداران خاک نسبت داد ( Greman et al.,
 .)2003بنابراین در خاکهای دارای فلزات سنگین با
قابلیتاستفاده زیاد ،بهتر است از کالتکنندهها استفاده
نشود .افزایش غلظت اسید سیتریک منجر به کاهش رشد
گیاه بهدلیل بروز اثرات سمي ناشي از عناصر سنگین مي-
شود ( )Dawood et al., 2009که با نتایج این تحقیق
همخواني دارد.
در خاکهای تیمارشده با  EDTAو اسید سیتریک زیست-
توده ذرت کاهش یافت .افزایش قابل توجه غلظت فلزات

بررسيی تأثير کالتکنندهها بر غلظت سييرب در ريشه و
اندام هوايی ذرت

استفاده از کالتکنندهها اثر معنيداری ( )p≤1/19بر غلظت
سرب در ریشه و اندام هوایي ذرت داشت (جدول  .)8با
افزایش غلظت کالتکنندهها ،غلظت سرب در اندام هوایي
و ریشه ذرت افزایش یافت (جدول  .)8بیشترین غلظت
سرب در ریشه و اندام هوایي ذرت در خاک تیمارشده با 8
میليمول بر کیلوگرم  EDTAمشاهده شد .نتایج نشان داد
که غلظت سرب در ریشه ذرت بیشتر از اندام هوایي بود
(جدول  .)8تجمع سرب در ریشه ميتواند بهدلیل ایجاد
پیوند با گروههای سولفیدریل و در نتیجه کاهش انتقال به
اندام هوایي باشد ( .)Singh et al., 2004با این حال وانگ و
همكاران ( )2112علت تجمع عناصر در ریشه را بهدلیل
دوره کوتاه رشد ( 81هفته) گزارش کردند ( Wang et al.,
 .)2002کاربرد کالتکنندهها موجب افزایش غلظت سرب
در ریشه ذرت شد.
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جدول  -2تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) اثر کالتکنندهها بر شاخصهای ذرت
Table 2- Analysis of variance (mean of squares) of the effect of chelating agents on Corn indicators
منابع تغییر
Source
of
variation
کالت
Chelate
خطا
Error
CV%

درجه
آزادی
df

غلظت سرب در
اندام هوایي
Pb shoot
conc.

وزن خشک
اندام هوایي
Shoot
DM

جذب سرب
اندام هوایي
Pb shoot
cont.

غلظت سرب
در ریشه
Pb root
conc.

وزن خشک
ریشه
Root DM

جذب سرب
در ریشه
Pb root
cont.

ضریب
تغلیظ
زیستي
BCF

6

**18.88

0.64ns

*0.0004

171.35ns

0.06 ns

0.0004 ns

4.31ns

ns

14

2.23

0.32

0.0001

65.15

0.08

0.0004

1.64

0.004

-

21.9

10.3

30.1

21.3

17.3

29.6

21.3

35.3

** ،معنيدار در سطح احتمال یک درصد،

*،

فاکتور
انتقال
TF
0.007

معنيدار در سطح احتمال پنج درصد و  ،nsعدم تفاوت معنيدار در سطح آماری.
( ** significant at P=0.01; * significant at P=0.05; ns: not significant at each probability level.

 .)Chen, 2005در مطالعهی چن و زیانگدنگ (،)2114
کاربرد  2گرم بر کیلوگرم  EDTAمنجر به افزایش جذب
سرب توسط  Hemidesmus indicusبهمقدار  8برابر در
مقایسه با گیاه شاهد شد (.)Chen & Xiangdong, 2004

استفاده از کالتکنندهها منجر به افزایش غلظت سرب در
ریشه و اندام هوایي نسبت به شاهد شد ،که اثر EDTA
بیشتر از بقیه دیده شد .الئو و شن ( )2119تأثیر ،EDTA
EDDSو اسید سیتریک را در گیاهپاالیي خاک آلوده به
سرب را بررسي کردند و به این نتیجه رسیدند که EDTA
غلظت سرب را در اندامهای هوایي ذرت افزایش داد ( & Lai

جدول  -3شاخصهای ذرت در خاکهای تيمارنشده و تيمارشده با کالتکنندهها
Table 3- Corn indicators in untreated and treated soils by chelating agents
تیمارها
Treatments

غلظت
Conc.

غلظت
Conc.
)(mg kg-1

وزن خشک
)Dry mass (g pot-1

جذب
)Uptake (mg pot-1

ریشه
Root

هوایي
Shoot

ریشه
Root

هوایي
Shoot

ریشه
Root

هوایي
Shoot

ضریب تجمع
زیستي
BCF

ضریب
انتقال
TF

0

32.33 bc

4.36 c

1.55 a

5.86 abc

0.050 a

0.025 b

5.13 bc

0.13 b

EDTA

0.5

43.00 ab

7.16 b

1.85 a

5.19 bc

0.080 a

0.037 b

6.82 ab

0.16 b

)(mmol kg-1

1

47.00 a

11.36 a

1.54 a

5.14 bc

0.074 a

0.058 a

7.46 a

0.27 a

اسید سیتریک
Citric acid
)(mmol kg-1

0.5

35.66 bc

5.10 bc

1.70 a

5.36 abc

0.060 a

0.027 b

5.66 bc

0.15 b

1

45.33 a

5.33 bc

1.52 a

5.07 c

0.068 a

0.027 b

7.19 a

0.11 b

عصاره کود مرغي

0.5

26.16c

4.30 c

1.83 a

6.15 a

0.048 a

0.025 b

4.15 c

0.17 b

)PME (g kg-1

1

45.16 c

5.06 bc

1.80 a

6.06 ab

0.064 a

0.030 b

5.66 bc

0.14 b

حروف متفاوت برای هر ویژگي نشاندهنده تفاوت معنيدار میانگینها در سطح احتمال  9درصد هستند :Con ،غلظت
( different letters show significant differences at the 0.05 probability level for each properties, Con: concentration
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تأثیر  ،EDTAاسید سیتریک و عصاره کود مرغي بر گیاهپاالیي سرب....

بررسييی تأثير کالتکنندهها بر ضييري

بود .به طور کلي کاهش جذب سرب در اندام هوایي ذرت
در مقایسه با ریشه بهدلیل کاهش غلظت سرب در اندام
هوایي در مقایسه با ریشه ميباشد (جدول  .)8سان و
همكاران ( )2115تأثیر  EDTAو اسید سیتریک در دو
غلظت ( 9و  3میليمول بر کیلوگرم خاک) را در جذب
فلزات سنگین توسط  Sedum alfrediaمورد مطالعه قرار
دادند .نتایج نشان داد که  EDTAو اسید سیتریک تأثیر
بازدارندگي بر رشد گیاه داشته و وزن خشک اندام هوایي را
کاهش داده بودند (.)Sun et al., 2009

تغليظ زيسييتی و

فاکتور انتقال سرب

ضریب انتقال در حقیقت نسبت غلظت فلز در اندام هوایي
به غلظت فلز در ریشه بوده و نشانگر توانایي گونههای
مختلف گیاهي در انتقال فلز از ریشه به اندام هوایي است
( .)Doumett et al., 2008با افزایش غلظت  EDTAضریب
انتقال سرب افزایش یافت که معنيدار نبود ،اما با افزایش
غلظت اسید سیتریک و عصاره کود مرغي ضریب انتقال
سرب کاهش یافت (جدول  .)8ضریب انتقال با این که قدرت
نسبي گیاهان برای پاالیش عناصر فلزی از خاک نشان مي-
دهد ،ولي برای ارزیابي نهایي کافي نميباشد .از آنجایي که
عالوه بر غلظت عنصر ،میزان ماده خشک اندام هوایي نیز در
تعیین پتانسیل پاالیش عناصر نقش مهمي دارد لذا برای
ارزیابي نهایي قدرت گیاهپاالیي گیاهان ،این پارامتر کافي
نیست ( .)Solhi, 2006سرب تمایل زیادی برای تجمع در
ریشه دارد و انتقال این عنصر از ریشه به اندامهای هوایي با
مقاومت زیادی روبرو ميباشد ( ،)Solhi, 2006که نتایج
بیانگر این حقیقت ميباشند .افزایش ضریب تغلیظ زیستي
بیانگر توانایي باالتر گیاه در پالودن عنصر مورد نظر ميباشد.
بر اساس تقسیمبندی بیني و همكاران ()Bini et al., 1995
گیاه مورد مطالعه در این پژوهش ،در گروه گیاهان بسیار
اندوزشگر قرار ميگیرد.

نتيجهگيری کلی
بر اساس نتایج این پژوهش اگرچه کاربرد  EDTAو اسید
سیتریک منجر به کاهش زیستتوده ذرت شد اما با افزایش
جذب سرب توسط ریشه و اندام هوایي منجر به افزایش
استخراج سرب از خاک توسط ذرت شد .جذب سرب در
ریشه ذرت در مقایسه با اندام هوایي بیشتر بود .کاربرد
غلظتهای  1/9و  8میليمول  EDTAبر کیلوگرم خاک
جذب سرب توسط اندام هوایي ذرت را بهترتیب  843و 282
درصد (معنيدار برای  8میليمول  )EDTAبرابر شاهد
افزایش داد .کاربرد اسید سیتریک و  8گرم بر کیلوگرم
عصاره کود مرغي جذب سرب توسط اندام هوایي ذرت را به
ترتیب  881و  821درصد برابر شاهد افزایش داد .کاربرد
کالتکنندهها باعث افزایش غلظت سرب در اندام هوایي و
ریشه ذرت شد .غلظت سرب در ریشه ذرت بیشتر از اندام
هوایي بود .کاربرد کالتکنندهها باعث افزایش ضریب تغلیظ
زیستي سرب (به استثناء خاک تیمارشده با  1/9گرم بر
کیلوگرم عصاره کود مرغي) و ضریب انتقال سرب در
مقایسه با شاهد شد .حداکثر ضریب تغلیظ زیستي و ضریب
انتقال سرب در خاک تیمارشده با  8میليمول بر کیلوگرم
 EDTAمشاهده شد .حداکثر جذب سرب ،در خاکهای
تیمار شده با  EDTAمشاهده شد که علت آن افزایش غلظت
سرب در ریشه و اندام هوایي در اثر کاربرد  EDTAاست.
کاربرد کالتکنندهها باعث افزایش جذب سرب توسط ذرت
در مقایسه با شاهد شد.

بررسيی تأثير کالتکنندهها بر مقدار کل برداشت سرب
توسط ريشه و اندام هوايی ذرت

مقدار کل برداشت فلز از خاک توسط گیاه از حاصلضرب
عملكرد گیاه در گلدان بر حسب کیلوگرم گیاه ،در غلظت
فلز استخراجشده توسط گیاه بر حسب میليگرم ،تقسیم بر
وزن خاک مورد استفاده در هر گلدان بر حسب کیلوگرم
بدست ميآید ( .)Doumett et al., 2008مقدار کل برداشت
فلز یک معیار نسبي برای تعیین پاالیش عناصر فلزی در
خاک ميباشد و در واقع در استخراج عناصر فلزی از خاک
قویترین معیار برای تعیین پتانسیل گیاهپاالیي ميباشد
( .)Solhi, 2006حداکثر جذب سرب ،در خاکهای
تیمارشده با  EDTAمشاهده شد که علت آن افزایش غلظت
سرب در ریشه و اندام هوایي در اثر کاربرد  EDTAميباشد.
در خاکهای تیمارشده مقدار جذب سرب از شاهد بیشتر
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The Impact of EDTA, Citric Acid and Poultry Manure Extract on
Phytoremediation of Pb by Corn in a Sandy Loam Contaminated Soil
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Abstract
The plants which can be used to clean up the heavy metals contaminated soils but, for this reason may
take years or even decades, because of this chemical and biological treatment uses for phytoremediation.
In this study, the potential of corn (hybrid KSC. 704) for accumulation of lead was conducted as an
experiment using a completely randomized design with three replications in a greenhouse experiment
in a sandy loam soil contaminated with Pb. Citric acid and EDTA were used at concentrations level 0,
0.5 and 1 mmol kg-1 soil and poultry manure extract 0, 0.5 and 1 g kg-1 soil. The results showed that the
effect of chelating agents on the shoots and roots Pb concentration, shoots absorption Pb and biological
concentration factor (BCF) was (p <0.05) significant. With increasing chelators concentration shoots
dry weight nonsignificantly decreased. The results showed that application of 0.5 and 1 mmol kg-1 soil
concentrations of EDTA were significantly increased Pb concentration in corn shoots 164 and 260 (%)
(significant for 1 mmol kg-1 of EDTA) times more than the control, respectively. Application of 1 mmol
kg-1 soil citric acid and 1 g kg-1 soil poultry manure extract were increased Pb concentration in corn
shoots 122 and 116 (%) times more than the control, respectively. Application of 1 mmol kg-1 soil EDTA
and citric acid significantly increased bioconcentration factor 145 and 140 (%) times more than the
control, respectively. Application of 1 mmol kg-1 soil EDTA significantly increased translocation factor
207 (%) times more than the control. Since inordinate use of chelators can make more Pb availibility in
soil without increasing plant uptake, therefore application of more concentration level not recommend.
Keywords: Citric acid, EDTA, Heavy metal, Phytoremediation, Poultry manure extract
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