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ارزیابی توان نهالهای آکاسیا ویکتوریا ()Acacia victoriae
در جذب فلزهای سنگین سرب و روی
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9دانشیار گروه علوم جنگل ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ایالم
2دانشآموختۀ کارشناسی ارشد بیابانزدایی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه ایالم
(تاریخ دریافت9313/3/92 :؛ تاریخ پذیرش)9314/3/4 :

چکیده
بهمنظور بررسی اثر جذب فلزهای سنگین سرب و روی بر نهالهای سهماهۀ  Acacia victoriaeدر یک رکرک ککامال
تصادفی در سه تکرار با پنج غلظت از محلول نیترات سکرب  500 ،250 ،50 ،0و  9000میلکیگکرم بکر تیتکر و چهکار
غلظت از محلول سوتفات روی  250 ،50 ،0و  500میلیگرم بر تیتر نهالها تحت تیمار قرار گرفتند .سکس نمونکههکا
برداشت و برخی از صفتهای مورفوتوژی و مقدار تجمع سرب و روی در اندامهای مختلف قرائکت شکد .نتکایج ککاربرد
سطوک سرب نشان داد که برخی از صفتهای مورد بررسی تحت تأثیر سرب قرار گرفتند .عالئم مورفوتوژی اثکر سکرب
در نهالها با زرد شدن برگها ،تغییر رنگ ریشهها ،کاهش شادابی و زندهمکانی در غلظکت  9000میلکیگکرم بکر تیتکر
همراه بود و بیش از  00درصد ( 2592میلیگرم بر کیلوگرم) از مجموع سرب جذبشده در ریشههای اینگونه تجمکع
یافت .نتایج کاربرد روی نشان داد که بیشتر صفتهای بررسیشده تحت تأثیر روی قرار گرفتند .عالئم مورفوتوژی اثکر
روی در ایننهالها با کاهش قطر ریشه ،ارتفاع و زیتکوده گیکاه در غلظکت  500میلکیگکرم بکر تیتکر مالحظکه شکد و
حدود 20درصد روی ( 3043/2میلیگرم بر کیلوگرم) جذبشده در ریشههای اینگونه تجمع یافت .با توجه بهضکری
تجمع زیستی ،عامل انتقال و سیستم ریشهای قوی A. victoriae ،بهعنوان گونۀ تثبیتکنندۀ سرب و روی و براسکا
مقدار تجمع سرب در اندام هوایی گیاه در غلظت  9000میلیگرم بر تیتر میتوان بیان کرد ککه ایکنگیکاه خصوصکیت
بیشاندوزی دارد و پ از بررسیهای تکمیلی میتوان در فناوری گیاهپاالیی از آن استفاده کرد.
واژههای کلیدی :صفتهای مورفوتوژی  ،ضری تجمع زیستی ،عامل انتقال ،فراانباشتکننده،گیاهپاالیی.
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مقدمه و هدف
امروزه ،آتودگی منابع مختلف به فلزهکای سکنگین
یکی از مشکالت مهم زیست محیطی در سراسر جهان
محسوب می شود .بهمنظور کاهش آتودگی آالینده های
معدنی و فلزهکای سکنگین ،از روش هکای شکیمیایی و
فیزیکی استفاده میشکود وتکی متأسکفانه بیشکتر ایکن
روشها هزینه برنکد و سکب تخریک خکا و محکی
زیست میشوند ( .)Singh et al., 2012در سکالهکای
اخیر ،در زمینۀ فناوری گیکاهپکاالیی ،از گیاهکان سکبز و
ارتباط آنها با ریزجانداران خا بکرای ککاهش آتکودگی
منابع مختلف در محی استفاده میشود ،که ایکن روش
سازگار با محی زیست و مقکرون بکهصکرفه اسکت و بکه
نیروی متخصص نیاز ندارد و موجک اصکالک رویشکگاه،
رفع آتودگی محی  ،حفک فعاتیکت زیسکتی و سکاختار
فیزیککی خکا مکیشکود ( ;Mukhtar et al., 2010
 .)Singh et al., 2012تکککاکنون 400-450گونکککۀ
فراانباشتکننده شناخته شدهانکد ککه توانکایی زیکادی
برای رشد در خا های آتوده دارند و از خکانوادههکای:
ش بو ،غالت ،فرفیون،کاسنی ،نعناع و بقوالت هسکتند
).(Mahdavi et al., 2014

سرب و روی از مهمترین فلزهای سکنگین هسکتند.
مقدار ربیعی سرب در خا  95میلیگرم بر کیلکوگرم
است ،وتی اینمقدار در خا های اسیدی غیرآتوده بکه
90-40و در خا های آتوده بهبیش از  900میلکیگکرم
بر کیلوگرم مکیرسکد (.)Sharma and Dubey, 2005
همچنین در برخی تحقیقهکا غلظکت آن 9000برابکر
ب کیش از حککد ربیعککی خککود گککزارش شککده اسککت
( .)Mukhtar et al., 2010ایکن عنصکر از نظکرزیسکتی
تجزیهناپذیر است و به تجمع در سیستمهکای زیسکتی
تمایککل دارد ،وتککی تککأثیر چنککدانی در واکککنشهککای
فیزیوتوژیکی گیاهان ندارد و بهعلت شباهت شکیمیایی
به عناصر ضروری ،امکان جذب آن در گیاه وجود دارد
( )Lin et al., 2009و همچنین تأثیرات نکامطلوبی بکر
جوانهزنی بذر ،رشد گیکاه و فراینکد فتوسکنتز دارد ککه
موج کاهش ارتفاع گیاه ،وزن تکر و خشک و توتیکد
زی توده ،جلکوگیری از سکنتز کلروفیکل ،مسکمومیت و
اخکتالل در سکوختوسکاز گیکاه ،ککاهش جکذب مکواد
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معدنی و عملککرد گیکاه ،افکت کیفیکت محصکولهکا و
کاهش فعاتیت های زیستی افزایندۀ حاصلخیزی خکا
میشود ( .)Golubev, 2011در مورد فلکز روی ،مقکدار
کل روی در خا ها  50میلیگرم بکر کیلکوگرم اسکت.
اینمقدار در خا آتوده بکهبکیش از 00میلکیگکرم بکر
کیلوگرم مکیرسکد .سکمیت ناشکی از روی معمکوال در
غلظتهکای بکاالتر از 900میلکیگکرم بکر کیلکوگرم در
برگهای گیاهان ظاهر میشود (.)Deng et al., 2007
اینعنصر عامل مهمی در تغذیه و فعاتیتهای آنزیمکی
گیاه است (بهدتیل تحر زیاد بهراحتی توسک ریشکۀ
گیاهان جذب می شود) ،همچنین در سکنتز پکروتئین،
فرایندهای کلروپالست و هورمونهای رشد گیاه تکأثیر
زیادی دارد ( .)Golubev, 2011روی نوعی ریکزمغکزی
ضروری برای رشدونمو گیاهان محسوب میشود ،وتکی
در غلظتهای زیاد در اثر جایگزینی با عناصر ضکروری
بر عملکرد و توتید مکواد غکذاییگیکاه اثکر منفکی دارد،
همچنین این فلز در خا هکای کمکی اسکیدی ککامال
محلول است و کاربرد بیش از حد کودهای فسکفاته در
کشککاورزی از عوامککل افککزایش آن در خککا اسککت
(.)Golubev, 2011; Tang et al., 2009
مطاتعکههکایگونکاگونی در مکورد اثرهکای آتکودگی
سرب و روی بر درختان مختلف صورت گرفتکه اسکت.
در تحقیقی دربارۀ مقدار جکذب سکرب و روی در حکرا
( )Avicennia marina L.مشکخص شکد ککه غلظکت
زیادی از این فلزها در دیوارۀ سلولهای ریشکه تجمکع
یافتنککد کککه سککب محککدود شککدن انتقککال سککرب
و روی بککککه انککککدامهککککای هککککوایی گیککککاه شککککد
( .)MacFarlane and Burchett, 2000مقکدار جکذب
سرب و روی در زبان گنجش (،)Fraxinus excelsior L.
اقاقیکککا ) ،(Robinia pseudoacacia L.صکککنوبر
( ،)Populus alba L.افککککرای شککککبهچنککککاری
 )Acerو توسککککککککا
pseudoplatanus
(L.
( )Alnus glutinosa L.مشخص کرد ککه ایکن فلزهکا
در اندام هوایی تجمع یافتند و صنوبر بیشکترین مقکدار
سککرب و روی را در بککرگهککای خککود انباشککت کککرد و
بیشترین نرخ رشد را در مقابل گونههای دیگکر داشکت
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( .)Mertens et al., 2004در تحقیقی در جنگکلهکای
مانگرو ( )Avicennia marina L.مقدار تجمع سرب و
روی مشخص کرد که روی در میوه و سرب در ریشههکا
تجمع یافتند و مقدار روی ( 3/20میلیگرم بر کیلوگرم)
بیش از سرب بود که دتیلی بر ریزمغکذی بکودن عنصکر
روی اسکت ( .)Qiu et al., 2011در تحقیقکی بکر روی
نهالهای یکساتۀ  Acacia victoriae L.به ایکن نتیجکه
رسیدند که این گیاه ی گونۀ فراانباشتکنندۀ سکرب
اسکت و بیشکترین تجمکع سکرب در ریشکههککا (3520
میلیگرم بکر کیلکوگرم) و کمتکرین آن در بکرگ هکای
( 350میلیگرم بر کیلوگرم) اینگونکه صکورت گرفکت
(.)Mahdavi et al., 2014

درختچکککۀ  A. victoriaeاز زیرتیکککرۀ بقکککوالت
( )Mimosoidaeاسککت،که بککهعنککوان تثبیککتکننککدۀ
شنهای روان و نیز برای توسعۀ فضای سبز برونشهری
و پوششی حفاظتی در ارراف مزارع اسکتفاده مکیشکود.
این گونه اهمیت ویژهای در روند اصالک خا هکا دارد و
با گره هکایی ککه در ریشکههکای خکود دارد ،موجک
تثبیت نیتروژن و در پی آن افزایش حاصکلخیزی خکا
میشود .علت انتخاب اینگونه ظرفیت زیاد در سازگاری
با شرای سکخت محیطکی بکهمنظکور کشکت و احیکای
آنهاست ( .)Mahdavi et al., 2014هدف از اینپژوهش
بررسکی مقاومکت نهکالهکای سکهماهکۀ A. victoriae
بهفلزهای سرب و روی ،تأثیر ایکن فلزهکا بکر برخکی از
صفت های مورفوتوژی ایکن گونکه ،مقکدار تجمکع ایکن
فلزها در اندامهایگیکاه و همچنکین بررسکی پتانسکیل
کاربرد اینگیاه در فناوری گیاهپاالیی است.
مواد و روشها
بکککذرهای گونکککۀ  A. victoriaeدرگلکککدانهکککای
پالسکککتیکی (بکککهارتفکککاع  20سکککانتیمتکککر و قطکککر
95سانتیمتر) با ظرفیت  2/5کیلکوگرم خکا خشک
مزرعه بهنسبت ( 9:9:2کود حیوانی خش شده ،شکن-
ماسه ،خا ) با بافت سیلت -تومی در همکۀ گلکدانهکا
کاشته شکدند .برخکی از خصوصکیتهکای شکیمیایی و
فیزیکی خا مورد اسکتفاده در جکدول  9ارائکه شکده
است .همچنین آبیاری گلدانها بکر مبنکای  30درصکد
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ظرفیت زراعی محاسکبهشکده ،صکورت گرفکت .بعکد از
گذشت سه ماه گلدانها به محکی انتقکال داده شکد و
پککانزده گلککدان در پککنج غلظککت  500 ،250 ،50 ،0و
 9000توس محلول نیترات سرب و دوازده گلدان در
چهککار غلظککت  250 ،50 ،0و  500توسکک محلککول
سککوتفات روی بککهصککورت ی ک رککرک کککامال تص کادفی
بهمدت  45روز تحت تیمار قرار گرفتند .ازآنجا که سن
تمکام گلکدانهکا یکسکان بکود (سکهماهکه) سکعی شککد
گلدانهکایی ککه کمتکرین اخکتالف بکین آنهکا از نظکر
ارتفککاع ،شککادابی ،تعککداد بککرگ و غیککره وجککود داشککت
بهمنظور اعمال تیمار انتخاب شوند .نمونه هکای شکاهد
(غلظت صفر) ری این مدت فق با آب آبیاری شکدند
و هیچ فلزی به آنهکا اضکافه نشکد .پک از پایکان دورۀ
اعمال تیمار ،تعدادی از صکفتهکای مورفوتکوژی گیکاه
مانند تعداد برگ ،ارتفاع ریشه ،ساقه و کل گیکاه ،قطکر
یقککککه (بککککا اسککککتفاده از کککککوتی دیجیتککککال
Digital, L lutron DC-515 Digital caliper Electronic

95سانتیمتری بکا دقکت  0/09بکر حسک میلکیمتکر
محاسبه شد) ،وزن تر و خش اندامهای مختلف گیکاه
9
( ،)Liu et al., 2008شککاخص ارزش تحمککل گیککاه
(نسککککبت رککککول ریشککککۀ تیمککککار بککککه شککککاهد)
( )Maldonado et al., 2011و شکاخص انکدازۀ مهکار
رشد گیاه( 2وزن مادۀ خش شاهد منهکای وزن مکادۀ
خشک تیمککار تقسککیم بککر وزن مککادۀ خشک شککاهد)
3
( ،)Mahdavi et al., 2014ضککری تجمکع زیسککتی
(مقدار غلظت فلکز در انکدام هکا (هکوایی و زیرزمینکی)
نسککبت بککه مقککدار غلظککت فلککز واردۀ بککه خککا )
4
( ،)Maldonado et al., 2011ضککری غنککیسککازی
(مقدار فلز وارد شده به خا نسبت بکه مقکدار تجمکع
فلز در انکدامهکای هکوایی) ( ،)Zu et al., 2004عامکل
انتقال( 5مقکدار غلظکت فلکز در انکدام هکوایی (بکرگ و
ساقه) نسبت بکه مقکدار غلظکت فلکز موجکود در انکدام
زیرزمینککی گیککاه اسککت) (،)Mahdavi et al., 2014
1

)Tolerance Index (TI
)Grade of Growth Inhibition (GGI
3
)Bio Concentration Factor (BCF
4
)Enrichment Coefficient (EC
5
)Translocation Factor (TF
2
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عالوهبر این ،نسبتهکای غلظکت ایکن فلزهکا (سکرب و
روی) ،ساقه به ریشه ) (S /Rبرگ بکه ریشکه ) (L/Rو
بککرگ بککه سککاقه ) (L/Sمحاسککبه شککد تککا توانککایی
 A. victoriaeدر انتقال فلزها بکه انکدامهکای مختلکف
بررسی شود .شاخص جذب( 9حاصل ضرب مقکدار وزن
مککادۀ خشکک در غلظککت عنصککر در انککدام هککوایی)
انککدازهگیککری شککد .پ ک از برداشککت ،بککرگ ،سککاقه و
ریشه های گیاه از هکم جکدا و شسکته شکدند و بعکد از
اندازهگیری وزن تر ،نمونهها در دمای 00درجه بهمدت
 42ساعت در آون قرار گرفتند تا خش شوند ،سکس
با ترازوی دیجیتال با دقت  0/009اندازهگیری شکدند.
در مرحلۀ بعد 0/9گرم از نمونه های پودرشده هر اندام،
بهنسکبت  2:2:9بکا اسکید نیتریک  35درصکد ،اسکید
سوتفوری غلی و اسکید پرکلریکدری هضکم شکدند
( .)Moreira et al., 2011در نهایکت ،غلظکت سکرب و
روی با دسکتگاه جکذب اتکم مکدل CTA-2000 AAS
قرائت شد .تجزیۀ آماری صفتهای اندازهگیریشده بکا
اسککتفاده از نککرمافککزارآمککاری  SPSSانجککام گرفککت.
آزمککونهککای تجزیککۀ واریککان یکطرفککه  ANOVAو
مقایسۀ میانگینها بکهروش  LSDدر سکط  5درصکد
صککورت گرفککت و رسککم نمودارهککا هککم بککا اسککتفاده از
نرمافزار  Excelانجام گرفت.
نتایج
نتایج تجزیهوتحلیل واریانس و چگوونگی ااسو
نهالها به فلز سرب

نتایج آزمون تجزیکهوتحلیکل واریکان فلکز سکرب
مشخص کرد که صفتهای رول سکاقه ،ارتفکاع گیکاه،
قطر یقه ،تعداد برگ ،شاخص اندازۀ مهکار رشکد گیکاه،
وزن تر برگ ،ساقه و ککل ،وزن خشک سکاقه و ککل،
مقدار جذب در اندامها ،عامل انتقال ،شکاخص جکذب،
ضککری تجمککع زیسککتی (زیرزمینککی و هککوایی) و
غنککیسککازی در سککط احتمککال  5درصککد ((P<0.05
معنککیدار بککود (جککدولهککای  2و  .)3نتککایج مقایسککۀ
میککانگینهککای صککفتهککای ارزیککابیشککدۀ فلککز سککرب
)Uptake Index (UI

1

(جدولهای  4و  )5نشان داد که ارتفکاع ککل گیکاه در
سه غلظت  500 ،250و  9000میلکیگکرم بکر تیتکر و
رول ساقه در غلظتهای  500و  9000میلیگکرم بکر
تیتر اختالف معنیداری با شکاهد دارنکد (افکزایش 25
درصد در غلظت  500میلیگکرم بکر تیتکر ،نسکبت بکه
شاهد) که نشاندهندۀ تکأثیر نیتکرات سکرب در رشکد
گیاه است .وتی در رول ریشۀ اینگونه در هکیچ ککدام
از غلظت ها اختالف معنکیداری دیکده نشکد .بنکابراین
افزایش غلظت سرب بر ارتفاع کل مؤثر بود .قطکر یقکه
در غلظت های  500 ،250و  9000میلیگرم بکر تیتکر
اختالف معنیداری با شاهد داشتند و با افزایش غلظت
سرب ،قطر یقه افکزایش یافکت (افکزایش 20درصکد در
غلظت  500میلکیگکرم بکر تیتکر ،نسکبت بکه شکاهد).
متوسکک تعککداد بککرگهککای گیککاه در غلظککت 9000
میلیگرم بر تیتر اختالف معنیداری دارد ،بهروری که
در این غلظت تعداد برگها کاهش چشمگیری داشت.
وزن تکککر بکککرگ در تیمارهکککای  500 ،250و 9000
میلیگرم بر تیتر و وزن تکر سکاقه و ککل در دو سکط
 250و  500میلیگرم بر تیتر اخکتالف معنکیداری بکا
شاهد داشتند ،وتکی وزن تکر ریشکه در هکیچ ککدام از
سطوک اختالف معنیداری بکا شکاهد نداشکتند .نتکایج
بهدستآمده از وزن خش ساقه ،ریشه و کل با نتکایج
حاصل از وزن تر ساقه ،ریشه و ککل مطابقکت داشکت،
بکککهرکککوریککککه وزن خشککک سکککاقه و ککککل در
غلظتهای 250،و  500میلکیگکرم بکر تیتکر اخکتالف
معنیداری با شاهد داشتند (با افزایش غلظت بر مقدار
وزن خش آنها افزوده شد .افزایش 20درصد وزن تکر
کککل و  15درصککد وزن خش ک کککل در غلظککت 500
میلیگرم بر تیتر نسبت به شاهد ،وتی در وزن خشک
ریشه اختالف معنیداری با شاهد دیده نشکد .شکاخص
تحمککل (بککر مبنککای رککول ریشککه شککاهد و تیمککار) در
غلظت های مختلف سرب اختالف معنیداری با شکاهد
نداشتند ،درصورتیکه شاخص اندازۀ مهکار رشکد گیکاه
(نشککاندهنککدۀ شککدت تککنش وارد بککر گیککاه) در همککۀ
غلظتهای سرب اختالف معنیداری با شاهد داشکتند.
کاهش شاخص تحمل و افزایش شکاخص انکدازۀ مهکار

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال هفتم ،شمارۀ  ،2تابستان  ،9314صفحۀ  915تا 202

رشد گیاه در غلظت باالی سکرب نشکاندهنکدۀ تکأثیر
منفی سرب در مقدار مقاومت اینگونه اسکت (جکدول
 .)4مقدار جذب سکرب در ریشکه و سکاقههکا در تمکام
تیمارهای  500 ،250 ،50و  9000میلیگرم بر تیتر و
مقککدار جککذب بککرگ در غلظککتهککای  500و 9000
میلیگرم بر تیتر با تیمکار شکاهد اخکتالف معنکیداری
داشتند .نسبت غلظت بکرگ و سکاقه بکه ریشکۀ سکرب
( )S/R, L/Rبا افزایش غلظت سرب کاهش یافت ،وتی
نسبت غلظت بکرگ بکه سکاقه ( )L/Sافکزایش یافکت و
اختالف معنی داری بین تیمارهای مختلکف در نسکبت
غلظککت ( )L/S, L/Rوجککود نداشککت .ضککری تجمککع
زیستی (مقدار جذب در اندام ها بهمقدار محلکول وارده
شده به خا ) نشان میدهد که در همه غلظتها ایکن
ضری بزرگتر از ی است (میکانگین ضکری تجمکع
زیستی ریشه 5/3 :و میکانگین ضکری تجمکع زیسکتی
اندام هوایی( 3/9 :بکدون بعکد)) .عامکل انتقکال (مقکدار
انتقال آالینده از ریشه به اندام هوایی) در همکه تیمارهکا
کوچ تر از ی است (میانگین آن 0/52 ،میلیگرم بکر
کیلوگرم) که نشاندهندۀ تجمع سرب در ریشههای این
گونه است .ضری غنیسازی (مقدار فلکز وارد شکده بکه
خا نسبت به مقدار تجمع فلز در اندام های هوایی) بکا
افزایش غلظت آالینده افزایش یافت و در همکۀ تیمارهکا
اختالف معنیداری با یکدیگر داشت که نشان مکیدهکد
با افزایش غلظت سرب ،مقدار آن در انکدامهکای هکوایی
افزایش یافته است .شاخص جکذب (حاصکلضکرب وزن
مادۀ خش در مقکدار غلظکت عنصکر در انکدام هکوایی)
نشاندهندۀ تأثیر مقدار جذب سکرب بکر زیتکودۀ گیکاه
اسککت کککه در تیمککار  50میلککیگککرم بککر تیتککر اخککتالف
معنیداری با دیگر تیمارها دارد (جدول .)5
نتایج تجزیهوتحلیل واریانس و چگوونگی ااسو
نهالها به فلز روی

در نتایج آزمون تجزیهوتحلیکل واریکان فلکز روی
مشخص شد که ارتفاع ساقه ،ریشه و کل گیاه ،وزن تر
و خش گیاه ،قطر یقکه ،تعکداد بکرگ ،ارزش تحمکل،
شاخص اندازۀ مهار رشد گیاه ،مقدار جذب در اندامهکا،

911

عامل انتقال ،شاخص جکذب ،ضکری تجمکع زیسکتی
(زیرزمینی و هوایی) و غنیسازی در سط احتمکال 5
درصد ( (P<0.05معنیدارند (جدولهای  3و  .)0نتایج
مقایسۀ میانگینهای صفتهکای ارزیکابیشکده روی در
(جدولهای  2و  )1نشان میدهد که تمام صفتهکای
مورفوتوژی مورد بررسی در غلظت  500میلیگکرم بکر
تیتککر بککا دیگ کر تیمارهککا اخککتالف معنککیداری دارن کد.
بنابراین ،غلظت  500میلکیگکرم بکر تیتکر روی تکأثیر
منفی بر رشد ،عملکرد و زی تودۀ گیاه داشته اسکت .از
ررفی کاهش شاخص تحمل و افزایش شاخص انکدازه
مهار رشد گیاه در غلظت زیاد روی نشاندهنکدۀ تکأثیر
منفی روی در مقدار مقاومت این گونکه اسکت (جکدول
 .)2مقدار جذب روی در برگ ،ساقه و ریشههکا در هکر
سه غلظت اختالف معنیداری با شاهد دارنکد .بررسکی
نسبت غلظت روی ساقه بکه ریشکه ،بکرگ بکه ریشکه و
ساقه به برگ گیاه ( )S/R, L/R, L/Sنشان میدهد که
با افزایش غلظت روی مقدار انتقال کاهش یافته اسکت
و اختالف معنیداری بین نسبتهکای ( )S/R, L/Rدر
تیمار ( 500(mg/lوجود دارد .ضری تجمع زیستی در
همه غلظتها بزرگتر از ی اسکت (میکانگین ضکری
تجمع زیستی ریشه 3/03 :و میکانگین ضکری تجمکع
زیستی اندام هوایی( 2/42 :بدون بعد)) و ضری تجمکع
زیستی ریشه در تمام تیمارها اخکتالف معنکیداری بکا
هم دارند .همچنین عامکل انتقکال در تمکام غلظکتهکا
کوچ تر از ی است (میانگین آن 0/49 ،میلیگرم بر
کیلوگرم) که نشاندهنکدۀ تجمکع روی در ریشکههکای
این گونه است و در غلظکت  500میلکیگکرم بکر تیتکر
اخککتالف معنککیداری بککا دیگ کر تیمارهککا دارد .ضککری
غنیسازی درتمام تیمارها اختالف معنکیداری بکا هکم
دارند که نشاندهندۀ افزایش تجمع روی در اندامهکای
هوایی با افزایش غلظت فلکز در خکا اسکت .شکاخص
جذب در غلظت  500میلیگرم بر تیتر ککاهش یافکت
که نشکاندهنکدۀ تکأثیر منفکی مقکدار جکذب روی بکر
زیتودۀ گیاه است (جدول .)1

ارزیابی توان نهالهای آکاسیا ویکتوریا در...

جدول  -9برخی مشخصههای فیزیکی و شیمیایی خا
بافت خا
ر
5

(درصد)

سیلت

شن

54

49

جدول  -2تجزیۀ واریان
منابع درجۀ
تغییرات آزادی
تیمار
خطا

4
90

سدیم
)(mg/kg
92

پتاسیم
)(mg/kg
42

مورد استفاده

کربن آتی
(درصد)

نیتروژن کل
(درصد)

EC
)(dS/m

pH

9/44

0/934

3/51

0/2

صفتهای مورفوتوژی99ارزیابیشده در بررسی مقدار جذب سرب توس

نهالهای سهماهۀ Acacia victoriae

میانگین مربعات
RL
32/3ns
92/13

LN
D
PL
SL
*
*
**
9512/23 0/439 950/4
**52/23
320/43
0/000 92/13
90/40

LMW
*9/440
0/334

SMW
**0/320
0/002

RMW
0/054ns
0/059

TMW
**4/25
0/02

LDW
0/925ns
0/902

SDW
*0/943
0/039

TDW RDW
0/053* 0/095ns
0/91
0/092

TI
9000/4 ns
442/5

GGI
** 0/014
0/093

** معنیداری در سط احتمال  9درصد *،معنیداری در سط احتمال  5درصد ns ،غیرمعنیدار

جدول  -3تجزیۀ واریان
منابع
تغییرات

درجۀ
آزادی

تیمار
خطا

4
90

مقدار جذب ،2نسبت انتقال ،ضرای جذب و عامل انتقال سرب توس

نهالهای سهماهۀ Acacia victoriae

میانگین مربعات
Leaf
**09030/1
9303/4

Stem
**204509/1
2053

Root
**2101324/9
24920/4

S/R
**0/009
0/002

L/R
**0/020
0/009

L/S
**0/91
0/092

TF
**0/905
0/004

UI
**9490243/03
992202/2

EC
**0/031
0/009

)BCF(root
**09/52
0/31

)BCF(air
**24/23
0/22

200

** معنیداری در سط احتمال  9درصد
 9و  -2رول ریشه ( ،)RLارتفاع گیاه ( ،)SLرول کل گیاه ( ،)PLقطر یقه ( ،)Dتعداد برگ (، )LNوزن تر برگ ( ،)LMWوزنتر ساقه ( ،)SMWوزن تکر ریشکه ( ،)RMWوزنتکر ککل ( ،)TMWوزن خشک بکرگ ( ،)LDWوزن
خش ساقه ( ،)SDWوزن خش ریشه ( ،)RDWوزن خش کل ( ،)TDWارزش تحمل ( ،)TIشاخص اندازۀ مهار رشد گیاه ( ،)GGIجذب برگ ( ،)Leafجذب ساقه ( ،)Stemجذب ریشه ( ،)Rootنسکبت غلظکت سکاقه بکه ریشکه
( ،)S/Rنسبت غلظت برگ به ریشه ( ،)L/Rنسبت غلظت برگ به ساقه ( ،)L/Sعامل انتقال ( ،)TFشاخص جذب ( ،)UIضری غنیسازی ( ،)ECضری تجمع زیستی ریشه ( )BCF rootو ضری تجمع زیستی ساقه (.)BCF air
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جدول  -4مقایسۀ میانگینهای صفتهای مورفوتوژی 9ارزیابیشده در بررسی مقدار جذب سرب در نهالهای سهماهۀ ( Acacia victoriaeتیمارها برحس )mg/l

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال هفتم ،شمارۀ  ،2تابستان  ،9314صفحۀ  915تا 202

تیمار
شاهد
50
250
500
9000
وجود ی

صفتهای ارزیابیشده
)SL(cm
22 ±2/3a
29 ±9ab
20/3 ±5/5ac
20/0 ±3/5cd
39/0 ±9/95cde
حرف مشتر

)PL(cm
42 ±9a
30 ±2/3ab
53 ±5/2c
50 ±4/3cd
52 ±9/0ce

)D(cm
9/24 ±0/9a
9/5 ±0/25ab
2/9 ±0/3c
2/2 ±0/93cd
9/0 ±0/92cde

LN
43/0 ±29/5a
95 ±93/0ab
53/3 ±93ac
52/0 ±32/3acd
4/3 ±5/2be

)LMW(gr
9/2 ±0/45a
9/92 ±0/10ab
2/99 ±0/52c
2/03 ±0/45cd
0/40 ±0/49e

)SMW(gr
0/2 ±0/42a
0/42 ±0/21ab
9/5 ±0/92c
9/3 ±0/94cd
9/9 ±0/33ace

)(gr

TMW
2/35±9/04a
9/25 ±9/4ab
4/91 ±0/02c
4/90 ±0/33cd
9/29 ±0/24abe

)(gr

SDW
0/33 ±0/22a
0/32 ±0/94ab
0/05 ±0/34c
0/00 ±0/94cd
0/51 ±0/94cde

)(gr

TDW
9/03 ±0/55a
0/13 ±0/33ab
9/1 ±0/29c
9/11 ±0/40cd
9/92 ±0/41abe

GGI
0 ±0a
0/24 ±0/93b
-0/24 ±0/94c
-0/90 ±0/04cd
0/03 ±0/93cde

نشانۀ عدم اختالف معنیدار بین تیمارها است (در سط  5درصد)

جدول  -5مقایسۀ میانگینهای مقدار جذب ،2نسبت انتقال ،ضرای جذب و عامل انتقال سرب در نهالهای سهماهۀ ( Acacia victoriaeتیمارها برحس )mg/l
تیمار
شاهد
50
250
500
9000
وجود ی

عوامل ارزیابی شده
Leaf
923 ±2/2a
921 ±52/2a
399 ±35/3b
312 ±30/5c
حرف مشتر

Stem
243 ±52/5a
344 ±50/0b
550 ±34/5c
335 ±35/5d

Root
391 ±22/0a
9092 ±32/0b
9005 ±202/5c
2592 ±432/4d

S/R
0/31 ±0/00ab
0/34 ±0/00abc
0/39 ±0/03abc
0/20 ±0/03bc

L/R
0/2 ±0/09a
0/91 ±0/03a
0/90 ±0/02a
0/93 ±0/04a

L/S
0/53 ±0/9a
0/50 ±0/2a
0/53 ±0/00a
0/51 ±0/03a

TF
0/51 ±0/000ab
0/53 ±0/02abc
0/54 ±0/033ab
0/43 ±0/033bc

UI
350/1 ±941/3a
121/2 ±342/1b
9022/2 ±433/0c
9229/4 ±452/3bc

EC
0/05 ±0a
0/93 ±0b
0/29 ±0/035c
0/22 ±0/033d

)BCF (root
92/2 ±9/00a
4/03 ±0/25bc
3/2 ±0/05bcd
2/5 ±0/45cd

)BCF (air
0/4 ±9/9a
2/9 ±0/95bc
9/04 ±0/24bcd
9/04 ±0/03cd

نشانۀ عدم اختالف معنیدار بین تیمارها است (در سط  5درصد).

 9و  -2رول ریشه ( ،)RLارتفاع گیاه ( ،)SLرول کل گیاه ( ،)PLقطر یقه ( ،)Dتعداد برگ (، )LNوزن تر برگ ( ،)LMWوزنتر ساقه ( ،)SMWوزن تر ریشه ( ،)RMWوزنتر کل ( ،)TMWوزن خش برگ ( ،)LDWوزن
خش ساقه ( ،)SDWوزن خش ریشه ( ،)RDWوزن خش کل ( ،)TDWارزش تحمل ( ،)TIشاخص اندازۀ مهار رشد گیاه ( ،)GGIجذب برگ ( ،)Leafجذب ساقه ( ،)Stemجذب ریشه ( ،)Rootنسبت غلظت ساقه به ریشه
( ،)S/Rنسبت غلظت برگ به ریشه ( ،)L/Rنسبت غلظت برگ به ساقه ( ،)L/Sعامل انتقال ( ،)TFشاخص جذب ( ،)UIضری غنیسازی ( ،)ECضری تجمع زیستی ریشه ( )BCF rootو ضری تجمع زیستی ساقه (.)BCF air

ارزیابی توان نهالهای آکاسیا ویکتوریا در...

جدول  -3تجزیۀ واریان
منابع درجۀ
تغییرات آزادی
تیمار
خطا

3
2

صفتهای مورفوتوژی 9ارزیابیشده در بررسی مقدار جذب روی توس

نهالهای سهماهۀ Acacia victoriae

میانگین مربعات
RL
**995
90/5

SL
**922/92
92

PL
**403
34/05

D
*0/39
0/900

LN
**9954
942

LMW
*9/93
0/235

SMW
*9/02
0/223

RMW
*0/12
0/993

LDW
**0/1
0/012

TMW
**1/33
0/41

SDW
**9/05
0/943

RDW
*0/31
0/925

TDW
**0/22
0/52

TI
**9000/2
55/30

GGI
**0/001
0/009

** معنیداری در سط احتمال  9درصد* ،معنیداری در سط احتمال  5درصد

جدول  -0تجزیۀ واریان
منابع
تغییرات

درجۀ
آزادی

تیمار
خطا

3
2

مقدار جذب ،2نسبت انتقال ،ضرای جذب و عامل انتقال روی توس

نهالهای سهماهۀ Acacia victoriae

میانگین مربعات
Leaf
**33030/00
544/95

Stem
**955029/9
4235/03

Root
**5505313/11
43024/93

S/R
**0/051
0/003

L/R
**0/022
0/009

L/S
**0/392
0/020

TF
**0/935
0/004

UI
**4453251/93
939205/12

EC
**0/29
0/00

)BCF(root
**1/29
0/024

)BCF(air
**49/9
0/033

202

**معنیداری در سط احتمال  9درصد
9و  - 2رول ریشه ( ،)RLارتفاع گیاه ( ،)SLرول کل گیاه ( ،)PLقطر یقه ( ،)Dتعداد برگ (، )LNوزن تر برگ ( ،)LMWوزنتر ساقه ( ،)SMWوزن تر ریشکه ( ،)RMWوزنتکر ککل ( ،)TMWوزن خشک بکرگ ( ،)LDWوزن
خش ساقه ( ،)SDWوزن خش ریشه ( ،)RDWوزن خش کل ( ،)TDWارزش تحمل ( ،)TIشاخص اندازۀ مهار رشد گیاه ( ،)GGIجذب برگ ( ،)Leafجذب ساقه ( ،)Stemجذب ریشه ( ،)Rootنسکبت غلظکت سکاقه بکه ریشکه
( ،)S/Rنسبت غلظت برگ به ریشه ( ،)L/Rنسبت غلظت برگ به ساقه ( ،)L/Sعامل انتقال ( ،)TFشاخص جذب ( ،)UIضری غنیسازی ( ،)ECضری تجمع زیستی ریشه ( )BCF rootو ضری تجمع زیستی ساقه (.)BCF air
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جدول  -2مقایسۀ میانگینهای صفتهای مورفوتوژی ارزیابیشده در بررسی مقدار جذب روی در نهالهای سهماهۀ ( Acacia victoriaeتیمارها برحس )mg/l
صفتهای ارزیابیشده

تیمار
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)(cm

)(cm

RL

)(cm

SL

34 ±3/5a

)(mm

PL

00±3/9

a

a

a

32 ±2/3

a

40±4/3

a

a

a

a

D

)(gr

LN

a

a

LMW

شاهد
50
250
500

40 ±2/3a

49 ±2

29 ±9

3/3 ±0/2

920 ±1/2

23 ±3/3b

20 ±4/3b

53 ±0/2b

2/3 ±0/4b

900 ±90/9b

وجود ی

حرف مشتر

نشانۀ عدم اختالف معنیدار بین تیمارها است (در سط  5درصد)

a

33 ±2

3/3 ±0/4

02 ±0

943 ±92/5
a

3/5 ±0/3

a

a

3/5 ±0/3

a

935 ±3

a

SMW

3/2 ±0/3

a

3/0 ±0/4

a

)(gr

3/5 ±0/5

a

)(gr

RMW

a

3/9±0/5

a

3/4 ±0/3

a

)(gr

)(gr

TMW

a

LDW

a

1/2 ±0/2

a

90/3 ±0/0

2/9 ±0/4

b

SDW

a

9/1 ±0/3

ab

)(gr

a

)(gr

9/10 ±0/2

a

a

a

2/3 ±0/3

RDW

9/3 ±0/3

)(gr

9/2 ±0/5
a

3/1 ±0/3

3/3 ±0/3

3/3 ±0/3

99/9 ±0/2

2/2 ±0/3

2/4 ±0/2

2/5 ±0/3b

2/3 ±0/4b

2/3 ±0/2b

0/9 ±0/4c

9 ±0/3b

9/9 ±0/4b

0/1 ±0/9b

GGI

TI

a

5/5 ±0/9

a

2 ±0/5

TMW

a

a

a

)(%

a

0±0

900±0

a

992 ±0/1

3/2 ±9/2
3/3 ±0/3

a

990/0 ±0/4

3 ±0/4b

03/3 ±90/3b

a

-0/02 ±0/04

a

-0/04 ±0/02

0/02 ±0/09b

جدول  -1مقایسۀ میانگینهای مقدار جذب ،نسبت انتقال ،ضرای جذب و عامل انتقال روی در نهالهای سهماهۀ ( Acacia victoriaeتیمارها برحس )mg/l
تیمار
Leaf
شاهد
a

250
وجود ی

a

25/5 ±0/4

933 ±20/0b
c

251/0 ±33/2

حرف مشتر

Root

-

-

50
500

Stem

c

a

923 ±90/3

243/2 ±23b
532/9 ±923/3

S/R

439/2 ±05/3

0/3 ±0/9

241/5 ±999/1b

0/21 ±0/09a

c

b

3043/2 ±313/9

L/R

a

0/90 ±0/03

نشانۀ عدم اختالف معنیدار بین تیمارها است (در سط  5درصد)

عوامل ارزیابیشده
TF
L/S

a

0/2 ±0/03

0/91 ±0/025a
b

0/02 ±0/02

a

0/31 ±0/95

-

a

0/5 ±0/92

0/30 ±0/01a

0/42 ±0/03a

a

b

0/52 ±0/22

UI

0/23 ±0/02

a

9304/2 ±202/0

2320/2 ±430/9b
b

2321/2 ±531

a

EC

)BCF (root

)BCF (air

-

-

-

0/02 ±0/09

0/2 ±0/023b
c

0/93 ±0/02

a

2/3 ±9/5

3/4 ±0/4b
c

3/9 ±0/05

a

4/2 ±0/95

9/33 ±0/29b
b

9/3 ±0/90
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بحث
اثر فلزهای سرب و روی بر تولید زیتودة نهالها

کاهش رشد ،واکنش دامنۀ گسکترده ای از گیاهکان
در خککا هککای مملککو از فلزهککای سککنگین اسککت .ایککن
کاهش رشد در گیاهان میتواند سب کاهش زیتکودۀ
ریشه شود که بکا شکدت یکافتن آن ،مجمکوع زیتکودۀ
توتیدی در گیاه کم میشود .اینککاهش رشکد ممککن
است بهدتیل سمیت فلز ،تضاد با مکواد مغکذی گیکاه و
جلککککوگیری از نفککککو ریشککککه در خککککا باشککککد
( .)Begonia et al., 1998نتایج پژوهش حاضکر نشکان
داد که زیتوده گونۀ  A. victoriaeبهعنکوان شکاخص
عملکرد رشد ،در غلظکتهکای کمتکر (قبکل از غلظکت
 9000میلیگرم بر تیتر سرب و  500میلیگرم بر تیتر
روی) نه تنها کاهش نداشت ،بلکه این فلزهای سنگین
تأثیر مثبتی در روند رشد نهال ها نسبت به نمونههکای
شاهد داشتند .این تحری رشد ممکن است بکهدتیکل
مقاومت زیاد این گونه در مقابل غلظت های بکه نسکبت
زیاد سرب و روی باشد یکا اینککه نیتکروژن موجکود در
نم سرب سب افزایش رشد زیتودۀ گیاه شده است
(.)Begonia et al., 1998; Mahdavi et al., 2014
مطاتعههای مختلفی همچون ;)Begonia et al. (1998
)Kadukova et al. (2008); Mahdavi et al. (2014

گزارش دادند که سط پایین سرب ،سب رشد و توتید
زیتودۀ بیشکتر نسکبت بکه شکاهد در گیاهکان مختلکف
میشود .وتی غلظت زیاد سرب در این گونکه اثکر منفکی
در زیتودۀ خش کل گیکاه داشکت ککه بکا یافتکههکای
) Maldonado et al. (2011و Mahdavi et al.
) (2014همخککوانی دارد .همچنککین کککاهش زیتککودۀ
خشککککککک ککککککککل گیکککککککاه در غلظکککککککت
زیککاد روی بککا یافتککههککای ) Judith et al. (1977و
) Sagardoy et al. (2009سازگار است.
اثر فلزهای سرب و روی بور ویگیوی هوای ردود
طولی و ریشة نهالها

مهار رشد ریشه یکی از آثکار اوتیکۀ سکمیت سکرب
است ( ،)Mahdavi et al., 2014وتی نتایج نشان داد که

ارزیابی توان نهالهای آکاسیا ویکتوریا در...

سرب تأثیر معنیداری در ارتفاع ریشه نداشکت ککه همسکو
بکا یافتکههکای )Roongtanakia and Chairoj (2001
است .رول ریشه در غلظت زیاد روی کاهش یافت ککه
بککا نتیجککۀ تحقیککق )Brown and Wilkins (1985
همخوانی دارد .از ررفی ایکن ککاهش رکول ریشکه بکا
کاهش ارتفاع کل گیاه همراه بکود .ککاهش رکول ککل
گیکککککاه در غلظکککککت زیکککککاد روی بکککککا نتکککککایج
;)Judith et al. (1977); Sagardoy et al. (2009
) Tang et al. (2009و همچنین در غلظت زیاد سرب با نتایج
;)Mahdavi et al. (2014); Maldonado et al. (2011
) Mukhtar et al. (2010همخوانی دارد .ایکن ککاهش

ارتفاع کل ممکن است بهدتیل ککاهش رشکد ریشکه و
کاهش انتقال آب و مواد مغذی به بخکشهکای هکوایی
باشد ( .)Mahdavi et al., 2014همچنکین در غلظکت
به نسبت زیاد سرب افزایش ارتفاع ساقه مالحظکه شکد
که با یافتۀ ) Wang et al. (2011همسو است.
سمیت فلزهای سورب و روی بورای نهوال هوای
آکاسیا

روی مادهای ضروری برای گیاهان اسکت و آسکتانه
سمیت آن براسا گونههای گیاهی ،زمان قرار گرفتن
در معرض تنش با روی و ترکی های مکواد مغکذی در
محکی رشکد متفکاوت اسکت (.(Soares et al., 2001
براسا نظر محققکان ،اوتکین نشکانۀ سکمیت روی در
بیشککتر گیاهککان ،زرد شککدن بککرگهککای جککوان اسککت
)(Fontes and Cox, 1995؛ وتی نتکایج ایکن پکژوهش
نشان داد که این نشانه از سکمیت روی در بکرگهکای
این گونه دیده نشد؛ همچنین آسکی جکدی بکهگیکاه
وارد نشد؛ بنابراین این گونکه ظرفیکت تحمکل غلظکت
زیککادتر روی را دارد تککا مقککدار جککذب واقعککی در آن
مشخص شود .وتی عالئم مورفوتوژی اثر روی با کاهش
قطر ریشه ،ارتفاع و کاهش  55درصکدی وزن خشک
زیتودۀ کل گیاه در غلظت  500میلیگرم بر تیتکر در
مقایسه با نهالهای شاهد مالحظه شد که با یافتههای
) Marchiol et al. (2004مطابقککت دارد .در نهایککت
کاهش شاخص ارزش تحمل گیاه بکا نتکایج تحقیقکات

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال هفتم ،شمارۀ  ،2تابستان  ،9314صفحۀ  959تا 934

) Mahdavi et al. (2014); Wang et al. (2011و
افکککزایش شکککاخص مهکککار رشکککد گیکککاه بکککا نتیجکککۀ
) Mahdavi et al. (2014همخوانی دارد .عالئم سمیت
سرب در غلظت  9000میلیگرم بر تیتر بکا زرد شکدن
برگ ها و ریشه هکا ،ککاهش زی تکودۀ خشک  ،ککاهش
ارتفاع گیاه و کم شدن شکادابی و زنکدهمکانی مشکاهده
شد .اتبته با توجه بهسن کم نهالها ،در صکورت ادامکۀ
تیمار سرب در غلظت زیاد امکان داشت تمامی نهالها
از بین بروند؛ چکون مقکدار زنکدهمکانی ککل در پکانزده
گلدان  25درصد بود.
اتانسیل جذب و انتقال فلزهای سورب و روی در
نهالهای آکاسیا

ریشه نخستین اندامی است ککه بکا عناصکر سکمی
تما دارد و بهرکور معمکول مقکدار تجمکع فلزهکا در
ریشککههککای گیککاه بیش کتر از انککدامهککای هککوایی اسککت
) .(Maldonado et al., 2011ایککن عمککل در واقککع
محافظت بخشهای هوایی گیاه در برابر سمیت ناشی از
این فلزها در غلظتهای زیاد است و همچنکین بیشکتر
گیاهان تجمعکنندۀ فلزهای سنگین توانکایی کمکی در
انتقال آالینکده از ریشکه بکه انکدامهکای هکوایی دارنکد
) .(Sharma and Dubey, 2005براسکا نتکایج ایکن
پژوهش مشخص شد که ضری تجمکع زیسکتی انکدام
زیرزمینی و هوایی فلز سکرب و روی در همکۀ تیمارهکا
بککزرگتککر از ی ک و عامککل انتقککال در تمککام تیمارهککا
کوچ تر از ی است (جدولهکای  5و  .)1بکر اسکا
نتایج تحقیقات ،گونکه ای ککه ضکری تجمکع زیسکتی
ریشۀ آن بزرگ تر از ی و عامل انتقکال کوچک تکر از
یکک باشککد ،بککرای تثبیککت گیککاهی مناسکک اسککت
) .(Zacchini et al., 2009از ررفی ،مقدار تجمع روی
در ریشککه  ،3043/2سککاقه  532/9و بککرگهککا 251/03
میلیگرم بر کیلوگرم بود که در تیمار  500میلکیگکرم
بر تیتر اتفاق افتاد .در واقع مقدار جذب روی در بافکت
ریشه شش برابکر سکاقه و دوازده برابکر بکرگ هکا بکود.
همچنککین بیشککترین مقککدار تجمککع سککرب در ریشککه
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 ،2592در ساقه  335و در برگها  312میلیگکرم بکر
کیلوگرم بود که در تیمار  900میلیگرم بر تیتر اتفکاق
افتاد .در واقع مقدار جذب سرب در ریشه چهکار برابکر
ساقه و هفت برابر برگ بود (زیاد بکودن مقکدار جکذب
روی نسبت به سرب ،ضروری بودن آن را مکیرسکاند)
(جدولهای  5و  )1با توجه به بیشترین جذب سرب و
روی در ریشهها نسبت به اندامهای هوایی ،ایکن گونکه
پتانسیل زیادی برای تثبیت گیاهی دارد ککه بکا نتکایج
تحقیقککات ;)MacFarlane and Burchett (2000
) Mahdavi et al. (2014); Qiu et al. (2011مطابقت
دارد .بر اسا یافتههای )Reeves and Baker (2000
گیاهانیکه توانکایی تجمکع بکیش از 0/9درصکد 9000
میلیگرم بر کیلوگرم سرب و  9درصکد  9000میلکی-
گرم بکر کیلکوگرم روی در انکدام هکوایی خکود داشکته
باشند ،گونۀ فراانباشتکننده محسوب میشوند .ربکق
نتایج مشخص شد که  A. victoriaeفراانباشکتکننکدۀ
سرب است .چون در غلظت  9000میلیگرم بکر تیتکر،
نهال های سکهماهکۀ آکاسکیا ویکتوریکا توانکایی تجمکع
 9050میلیگرم بر کیلوگرم سرب را در اندام هوایی از
خود نشان دادنکد .همچنکین نتکایج نشکان داد ککه بکا
افزایش غلظت آالینده ،ضری غنیسکازی در انکدامهکا
افزایش یافت که نشکاندهنکدۀ توانکایی تجمکع بیشکتر
سرب و روی در اندامهکای هکوایی بکا افکزایش غلظکت
فلزهککا در خککا اسککت و در تمککام تیمارهککا اخککتالف
معنککیداری بککا هککم دیککده شککد کککه بککا نتیجککۀ
) Assareh et al. (2008همخککوانی دارد .همچنککین
شاخص جذب قویترین معیار بکرای تعیکین پتانسکیل
پاالیش گیاه است .در هکر دو فلکز بکا افکزایش غلظکت
آالینده ،شاخص جذب کاهش یافت ککه نشکاندهنکدۀ
تأثیر فلزها در زی تودۀ گیاه است .در پایان ،با توجه به
تجمع زیاد روی و سرب در ریشهها ،سیستم ریشکه ای
قککوی و بردبککاری (ارزش ایککنگون که مقاومککت زیککاد در
خککککا هککککای شککککور و خشکسککککاتی اسککککت)،
 A. victoriaeپتانسیل تثبیت بکاالیی بکرای پاکسکازی
نواحی آتوده به اینفلزها را در منارق خش دارد .بکا
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توجه به اینکه مقدار انتقال اینفلزها بهبخکش هکوایی
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Abstract
In order to investigate the tolerance and impacts of lead and zinc absorption on Acacia
victoria three months old seedlings were exposed to Pb(NO3)2 (in five different
concentrations: 0, 50, 250, 500 and 1000 (mg/ L) and ZnSO4 (in 4 different concentrations: 0,
50, 250 and 500 (mg/L) for 45 days.Then, the samples were harvested and some
morphological attributes and bioaccumulations of Pb2+ and Zn2+ in different plant tissues were
assessed. Results for lead showed that some attributes were affected by lead. Morphological
symptoms of lead effects on the leaves were appeared with thin, yellow and brown spots on
the leaves in high concentration (1000 mg/L) and more than 70% of total accumulated lead
(2518 mg/kg) were accumulated root tissues. Results for zinc indicated that most of attributes
were affected by zinc. Morphological symptoms of zinc effects were observed with
decreasing in root diameter, height and biomass in high concentration (500 mg/L) and almost
80% of zinc (3046/2mg/kg) was accumulated in root tissues. With respect to bioaccumulation
factor, transfer factor and a strong root system, A. victoriae can be suggested as lead and zinc
stabilizing and according amount of accumulated lead in above ground parts in high
concentration (1000 mg/L) can be considered as lead hyperaccumulators species. Therefore,
A. victoriae can be used as a suitable species for remediation of lead and zinc contaminated
areas after complementary studies.
Keywords: Bioconcentration factor,
hytoremediation, Translocation factor.
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