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زندهمانی ،رشد و غلظت سرب نهال سپیدار ()Populus alba clone 44/9

در خاک آلوده به سرب

آزاده صالحی ،1مسعود طبری کوچکسرایی *2و انوشیروان شیروانی
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 9دانشآموخته دکتری جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس
 2استاد دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس
 3استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت9312/99/21 :؛ تاریخ پذیرش)9313/6/21 :

چکیده
پتانسیل گیاهپاالیی کلون  44/1سپیدار ( )Populus albaبه خاک آلوده به سرب (غلظتتهتای 9000 ،000 ،900 ،0
میلیگرم بر کیلوگرم) در یک آزمایش گلخانهای در قالب طرح کامالً تصادفی بررسی شتد در پایتان فصتل رویتش ،در
خاک آلوده به  9000میلیگرم بر کیلوگرم سرب ،زندهمانی ،طول ساقه و قطر یقۀ نهالها ،و در خاک آلوده بته  000و
 9000میلیگرم بر کیلوگرم سرب ،زیتودههای ریشه ،ساقه ،برگ و زیتودۀ کل نهتال و نیتن نستبت ریشته بته انتدام
هوایی در مقایسه با نهالهای شاهد کاهش یافت با افنایش غلظت سرب خاک ،غلظت سرب اندامهتای گیتاه افتنایش
یافت ،بهطوریکه بیشترین غلظت سترب ریشته ،ستاقه و بترگ (بتهترتیتب  10/03 ،292/33و  42/9میلتیگترم بتر
کیلوگرم) در غلظت  9000میلیگرم بر کیلوگرم سرب خاک مشاهده شد همچنتین ،در تمتام ستطوح تیمتار سترب،
بیشترین غلظت سرب به ریشه و کمترین آن به برگ تعلق داشت فاکتور انتقال سرب به انتدام هتوایی در ختاکهتای
آلوده به سرب (نسبت به شاهد) افنایش یافت و بیشترین آن ( 0/44و  )0/42بتهترتیتب در غلظتتهتای  900و 000
میلیگرم بر کیلوگرم مشاهده شد شاخصهای مقاومت اندامها (هوایی ،حداقل  30درصد؛ و ریشه ،حداقل  40درصد)
نشان داد که این کلون مقاومت بهنسبت خوبی حتی در مقابل بیشینۀ غلظت فلن سنگین سرب ( 9000میلتیگترم بتر
کیلوگرم) دارد نظر به زندهمانی رضایتبخش ،رویش مطلوب ،شاخص مقاومت بهنسبت خوب و بهبود تجمع سترب در
اندام هوایی میتوان گفت که این کلون توانایی پاالیش خاکهای آلوده به سرب تتا  9000میلتیگترم بتر کیلتوگرم را
دارد از اینرو ،در تحقیقات آتی گیاهپاالیی خاکهای آلوده به سرب (به ویژه در آزمایشهای عرصه و بتا غلظتتهتای
بیشتر سرب) این کلون میتواند مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد
واژههای کلیدی :آلودگی خاک ،سپیدار ،سرب ،شاخص مقاومت ،گیاهپاالیی
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مقدمه
خاک بهعنوان جنئتی از بیوستفر نقتش مهمتی در
تولیتتد غتتذا و پایتتداری محتتیا زیستتت دارد امتتروزه
آلودگی خاک با فلنات سنگین بهدلیل پایداری طوالنی
متتتدت فلتتتنات ستتتتنگین در ختتتاک و تتتت یرات
زیانبار بومشناختی تبدیل به بحرانی زیستتمحیطتی
شتتتتده استتتتت (علتتتتیزاده و همکتتتتاران9310 ،؛
)Bojarczuk and Kieliszewska-Rokicka, 2010
فلنات سنگین ،عناصر فلنی با وزن مخصوص بتیش از
 0گتتتترم بتتتتر ستتتتانتیمتتتتترمکعتتتتب هستتتتتند
( )Torresday et al., 2005آلتودگی بتومستازگان بتا
فلنات سنگین از طریق فرسایش طبیعتی ستن هتا و
فعالیتهای بشر از قبیل احتراق سوختهتای فستیلی،
استخراج معادن ،تصفیۀ سن هتای حتاوی فلتن ،دفتع
کنترلشتده و نشتدۀ پستابهتا ،استتفاده از کودهتای
شیمیایی ،آفتکشهتا ،حشترهکتشهتا و متواد رنگتی
صتورت متتیگیتترد ( ;Gaur and Adholeya, 2004
 )Abdullahi et al., 2009با توجه به اهمیتت فلتنات
سنگین در گیاه میتوان آنهتا را بته دو دستته تقستیم
کرد -9 :فلنات سنگین ضتروری (روی ،مت  ،منگنتن،
آهن و نیکل) کته بترای فراینتدهای متتابولیکی گیتاه
ضتتتروریانتتتد؛  -2فلتتتنات ستتتنگین غیرضتتتروری
(کادمیوم ،سرب و جیتوه) ( ;Taiz and Zeiger, 1998
)Sebastiani et al., 2004
سرب از مهمترین فلنات سنگین است که در منابع
آب ،خاک و هوا پتراکنش وستیعی دارد (ختداکرمی و
همکاران9333 ،؛ )Yang et al., 2000وجتود معتادن
متعدد و گستردۀ سرب و روی در کشور و بهرهبترداری
نادرست آنها یکی از منابع مهم گسترش آلتودگی ایتن
فلنات در خاک است (متشرعزاده و همکاران)9334 ،
خاک آلوده به سرب میتواند آسیبهایی را به رشتد و
نمو گیاه وارد سازد ( )McLaughlin, 2001حساسیت
گیاهتتان بتته فلتتن ستتنگین ستترب متفتتاوت استتت
()Arriagada et al., 2005؛ بتتا وجتتود ایتتن ،غلظتتت
 900-000میلیگرم بر کیلوگرم سرب در خاک بترای

زندهمانی ،رشد و غلظت سرب نهال سپیدار در

اغلتتتب گیاهتتتان ستتتمی گتتتنارش شتتتده استتتت
(.)Kabata-Pendias, 2004
گیاه پاالیی 9روشی مؤ ر ،ارزان و سازگار با محیا
زیستت استت ( )Cunningham and Berti, 2000کته
برای حذف ،جابهجایی یا غیترفعتال کتردن فلتنات یتا
آالیندههای سمی از محیا زیست معرفی شتده استت
( ;Susarla et al., 2002; Rafati et al., 2011
 )He et al., 2013مشکل اصلی فناوری گیتاهپتاالیی،
مدت زمان به نسبت طوالنی این فرایند استت امتا در
اراضی با کتاربری بیشتهزراعتی یتا جتاییکته مقاصتد
مختلف از جمله ،تثبیت اراضی ،تولید چتوب ،ستوخت
و  ،رویش درختان انباشتکنندۀ فلنات سنگین مطرح
است ،این مشکل از اهمیتت کمتتری برختوردار استت
()McIntyre, 2003; Rockwood et al., 2004
تحقیقات نشان دادهاند که درختتان تندرشتد از قبیتل
صنوبرها و بیدها ،نه تنها بهدلیل تولید زیتتودۀ زیتاد،
سیستم ریشهای عمیتق و گستترده و جتذب زیتاد آب
( ،)Bitts´anszky et al., 2009بلکه بهدلیل مقاومت و
ظرفیت زیاد انباشت فلنی ،گنینههتای مطلتوبی بترای
گیاهپاالیی خاکهای آلوده به فلنات سنگین بتهشتمار
متتتیآینتتتد ( ;Pulford and Dickinson, 2005
)Utmazian et al., 2007
در فرایند گیاهپاالیی ،مقاومت گیاه به فلن ستنگین
و استقرار موفقیتآمیتن آن روی ختاک آلتوده ،عوامتل
مهم و اساسی برای پاالیش زیستی آالینده توسا گیاه
محسوب میشوند ( )Zalesny et al., 2005یک روش
برای ارزیابی مقاومت گیتاه بته فلتن ستنگین ،بررستی
مقدار زندهمتانی و رشتد گیتاه در ختاک آلتوده استت
()Hunt, 1978; Borghi et al., 2008
با وجود ت کید تحقیقات متعدد بر اهمیتت جتن
صنوبر در فرایند گیاهپاالیی ،اطالعتات کمتی در متورد
پتانسیل گیاهپاالیی کلونهای برتتر صتنوبرهای متورد
استفاده در کشور در خاکهای آلوده به فلنات سنگین

Phytoremediation
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بهویژه فلن سنگین سترب موجتود استت از تحقیقتات
انجامگرفته در این زمینه میتوان به بررستی پتانستیل
گیتاهپتاالیی ستپیدار یتا کبتوده ( )Populus albaدر
خاکهای آلوده به فلنات ستنگین (کتادمیوم ،کتروم و
نیکتتل) کتته توستتا علتتیزاده و همکتتاران ( )9310و
) Rafati et al. (2011اشاره کرد از طرف دیگر ،سرب
و ترکیبتتات آن اغلتتب آالینتتدههتتای مهتتم و رای ت  ،بتتا
پتانسیل تجمع زیستی تهدیدکننده در گیاهان گنارش
شتتدهانتتد ( )Cheremisinoff and Habib, 1982از
ایتتنرو ،در پتتژوهش حاضتتر ،بتته ارزیتتابی پتانستتیل
گیاهپاالیی کلون  44/1نهال ستپیدار ()Populus alba
در خاک آلوده به غلظتهای مختلف سرب بتر حستب
زنتتدهمتتانی ،رشتتد ،تولیتتد زیتتتوده و غلظتتت ستترب
اندامهای مختلف (ریشه ،ساقه و برگ) بترای استتفادۀ
بالقوه از این کلون در سیستمهای گیاهپتاالیی بتهطتور
ویژه در نظر گرفته شده است
مواد و روشها
در اواخر بهمن از خنانۀ مؤسسۀ تحقیقات جنگلها
و مراتع کشور ،از کلتون  44/1ستپیدار ( )P. albaکته
متداولتترین کلتون متورد استتفاده در جنگتلکتاری
مناطق خشک و نیمهخشک است (باقری و همکتاران،
 ،)9319قلمههتای چهتار جوانتهای بته طتول 93-22
سانتیمتر و قطر  9-9/0سانتیمتتر تهیته و تتا شتروع
آزمتتایش در ستتردخانه (دمتتای  4درجتتۀ سلستتیوس)
نگهداری شد سپ خاکی با مشخصات ارائتهشتده در
جدول  9تهیه و با غلظتهای مختلفی از نیترات سرب
( )Pb (NO3)2معتتادل صتتفر (شتتاهد) 000 ،900 ،و
 9000میلیگرم بر کیلوگرم آلتوده شتد بترای تیمتار
کردن خاک با فلن سنگین سرب از نمک نیترات سرب
استتفاده شتد (؛ Chen et al., 2005؛ Arriagada et
 )al., 2005از سوی دیگتر ،بتا نمونتهگیتری از ختاک
(رابطه )9
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اراضی اطراف معدن سرب و روی عمارت شتازند اراک،
غلظت سرب خاک  600میلیگرم بر کیلوگرم بهدست
آمد از این رو ،با توجه به ایتن پتیشزمینته در متورد
آلودگی خاک با فلن سترب در یتک منطقتۀ خشتک و
نیمهخشک ،حداکثر غلظت سرب بترای ایتن پتژوهش
 9000میلیگرم بر کیلوگرم لحاظ شتد همچنتین در
فرایند آلوده کردن خاک ،بتا افتنودن مقتادیر مناستب
کود اوره ،مقدار نیترات اضافهشده بته ختاک تصتحی
شد (رحمانیان و همکاران )9310 ،گلدانهتای هفتت
لیتری با خاک آمادهشده پر شدند و سپ تا رطوبتت
اشباع آبیاری و دو هفته رها شدند تا امکان برهمکنش
آالینده و خاک فراهم و شرایا آلودگی طبیعیتر باشد
(خداوردیلو و همایی)9336 ،
در اوایل فروردین قلمهها از سردخانه ختارج و 24
ساعت در ظرف پر از آب نگهداری شدند سپ در هر
گلدان یک قلمه (با دو جوانته بتاالتر از ستط ختاک)
کاشته شد گلدانها در گلخانه با دمای بین  90تا 20
درجۀ سلسیوس بهمدت یک دورۀ رویشتی (تتا اواختر
مهر) نگهداری شدند آبیاری گلدانها با آب شیر2-3 ،
بار در هفته با توجه به نیاز آبی گیاهان بتهطتور کتامالً
یکسان بترای تمتام گلتدانهتا انجتام گرفتت در کتل،
آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی بتا چهتار ستط
تیمار سرب در سه تکرار (چهار نهال حاصل از قلمه در
هر تکرار) صورت پذیرفت
در پایان فصل رویش ،درصد زندهمانی ،رشد ستاقه
(طول ساقه و قطر یقتۀ ستاقه) و نیتن تولیتد زیتتودۀ
اندامهای مختلف نهالها از طریق اندازهگیری وزن تتر
و خشک آنها تعیین شد ( )Borghi et al., 2008برای
اندازهگیری زندهمانی و رشد ساقه ،تمام نهالها بررسی
شدند درصتد زنتدهمتانی نهتالهتا براستاس رابطته 9
محاسبه شد

( × 900تعداد کل نهالهای کاشته شده  /تعداد نهالهای زنده مانده) = درصد زندهمانی
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برای تعیتین زیتتوده و غلظتت سترب انتدامهتای
مختلف ،بهازای هر سط تیمار سرب سه نهال بهطتور
تصادفی انتخاب شد شایان ذکر است که در نهالهایی
که هر دو جوانه باالی سط خاک قلمه ،دارای رویتش
شدند ،برای طول و قطتر یقته ،ستاقۀ بلنتدتتر و بترای
زیتتتوده ،هتتر دو ستتاقه انتتدازهگیتتری شتتد پتت از
شستوشوی نهال ،اندامهای مختلتف (ریشته ،ستاقه و
برگ) از هم جدا و وزن تر اندامهتا انتدازهگیتری شتد
تعداد برگهای هر نهال شتمارش و ستط بترگ سته
برگ کامالً توسعه یافته از باالترین قستمت هتر نهتال
( )Yang et al., 2007با استتفاده از Leaf Area Meter
(رابطه )2

تعیین شد .در ادامه ،برای تعیین وزن خشک و غلظت
سرب اندامهای مختلف نهتال بتهمتدت  43ستاعت در
دستگاه آون در دمتای  40درجتۀ سلستیوس خشتک
شدند ( )Bissonnette et al., 2010نسبتهای وزنتی
ریشه ،ساقه و برگ از نسبت زیتودۀ اندام متورد نظتر
به زیتودۀ کل نهال و سط ویژۀ برگ از نسبت سط
برگ به وزن خشک برگ متناظر محاسبه شد شاخص
مقاومتتت )TI( 9کتته در واقتتع معیتتاری بتترای ستتنجش
بردباری گیاه بته فلتن ستنگین استت ،بتر استاس وزن
خشک ریشه و اندام هوایی طبق رابطه  2تعیتین شتد
()Wilkins, 1978; Landberg and Greger, 2002

( × 900وزن خشک گیاه شاهد  /وزن خشک گیاه رشدیافته در خاک آلوده) = TI

برای تعیین غلظت سرب اندامهای گیاهی ،در ابتتدا
نمونههای خشک گیاهی هضم اسیدی شدند ،طوریکته
به 0/0گرم نمونه خشک گیاهی پودرشده 6 ،میلتیلیتتر
اسید سولفوریک ( )H2SO4غلیظ اضافه شتد و  0دقیقته
در دستگاه  )Hach Co., USA( Digesdahlدر دمتای
 440درجتتۀ ستتانتیگتتراد قتترار گرفتتت ستتپ ستته
میلیلیتر آب اکسیژنه ( 30 )H2O2درصد به آن اضتافه
شد و سه دقیقه حرارت داده شد آنگتاه ،نمونتههتا از
کاغذ صافی واتمن  42عبور داده شدند و با آب مقطتر
(رابطه )3
تجنیهوتحلیل دادههتا بتا نترمافتنار آمتاری SPSS

انجتتتام گرفتتتت در ابتتتتدا توستتتا آزمتتتونهتتتای
 Shapiro-Wilkو  Leveneنرمتتال بتتودن و همگنتتی
واریان دادهها بررسی شد سپ برای بررستی تت یر
ستتطوح مختلتتف تیمتتار ستترب بتتر مشخصتتههتتای

به حجم  00میلتیلیتتر رستیدند در نهایتت ،غلظتت
سرب نمونههای گیاهی با استتفاده از دستتگاه جتذب
اتمتتتتتتی متتتتتتدل ( )AA-670قرائتتتتتتت شتتتتتتد
()Pitchel and Bradway, 2008
فتتاکتور انتقتتال )TF( 2کتته در واقتتع نشتتاندهنتتده
توانایی گیاه در انتقتال فلتن ستنگین بته انتدام هتوایی
است ،براستاس غلظتت فلتن ستنگین در انتدام هتوایی
و ریشتتتته براستتتتاس رابطتتتته  3محاستتتتبه شتتتتد
()Zacchini et al., 2009
غلظت فلن در ریشه  /غلظت فلن در اندام هوایی = TF

اندازهگیریشتده (زنتدهمتانی ،رشتد ،تولیتد زیتتوده،
شاخص مقاومت ،غلظتت سترب انتدامهتای گیتاهی و
فاکتور انتقال) از آزمون آنالین واریتان ( )ANOVAو
برای گروهبندی و مقایسۀ میانگینها از آزمتون دانکتن
در سط احتمال  0درصد ( )P >0/00استفاده شد

29

Tolerance Index
Translocation Factor

1
2
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جدول  -9برخی ویژگیهای فینیکی-شیمیایی خاک استفادهشده در آزمایش
ویژگیهای اندازهگیریشده
رس (درصد)
سیلت (درصد)
شن (درصد)
کالس بافت
pH

قابلیت هدایت الکتریکی ()dS/m
ظرفیت تبادل کاتیونی ()cmol/kg
کربن آلی (در صد)
نیتروژن کل (در صد)
فسفر قابل جذب ()mg/kg
پتاسیم تبادلی ()mg/kg
سرب کل ()mg/kg

نتایج
نتتتای نشتتان داد کتته تیمتتار 9000میلتتیگتترم بتتر
کیلوگرم سرب به کاهش زنتدهمتانی و رشتد نهتالهتا
منجر شد ،بتهطتوریکته در ایتن غلظتت ،کتاهش 41
درصدی زندهمانی و بهترتیب کاهش 90و  23درصدی
رشد قطری و طولی نهالها نسبت به نهالهای شتاهد
مشاهده شد این در حالی است که زنتدهمتانی و قطتر
یقه نهالهای تیمارشده با  900و  000میلتیگترم بتر
کیلوگرم سرب تفاوتی با نهالهای شتاهد نشتان نتداد
(شکل )9
زیتودۀ تر و خشک ریشه ،ساقه و برگ و زیتتوده
کل ،در نهالهای رشتدیافته در ختاک آلتوده بتهطتور
معنیداری تحت تا یر فلن سنگین سرب قترار گرفتت،
بتتهطتتوریکتته زیتتتودۀ کتتل نهتتالهتتا در تیمتتار 000
میلیگرم بتر کیلتوگرم 29 ،درصتد و در تیمتار 9000
میلیگرم بر کیلوگرم  36/0درصد نسبت بته زیتتوده
کل نهالهای شاهد کتاهش یافتت؛ امتا ،غلظتت 900
میلیگرم بر کیلوگرم سرب به کتاهش تولیتد زیتتوده
نهالها منجر نشتد (جتدول  )2بررستی تعتداد بترگ،
سط برگ و سط ویژۀ برگ نهالها نین نشان داد که
تنها مشخصۀ تعداد برگ تحت ت یر تیمار سترب قترار
گرفت (جدول )3

مقدار
91/3
34/2
46/0
لومی -شنی
4/4
0/10
94/3
0/40
0/96
90/3
900
24/00

نهتتالهتتای رشتتدیافته در ختتاک آلتتوده بتته 9000
میلیگرم بر کیلوگرم سرب تفاوتهتای معنتیداری در
تخصیص زیتودۀ اندامهای ریشته و بترگ نستبت بته
نهالهای شاهد نشان دادند ،طوریکه در نسبت وزنتی
ریشه ،کاهش و در نسبت وزنی برگ افنایش معنتیدار
نسبت به مقادیر متناظر نهالهای شاهد مشاهده شتد
با افنایش غلظت سرب در خاک ،نسبت ریشه به انتدام
هوایی نهالها کاهش یافت (جدول )3
محاسبۀ شتاخص مقاومتت ریشته و انتدام هتوایی
نهالها در سطوح مختلف تیمار سترب نشتان داد کته
کلتتون متتورد آزمتتایش ( ،)P. alba -44/1مقاومتتت
بهنسبت خوبی به فلن سنگین سترب دارد ،طتوریکته
حتی در برابر بیشینۀ غلظت سرب ،اندازۀ این شتاخص
در اندام هوایی حداقل  30درصتد و در ریشته حتداقل
 40درصد بوده است (جدول  ،4شکل )2
با افنایش غلظت فلن سرب خاک ،غلظت سترب در
اندام ریشه ،ساقه و برگ بتهطتور معنتیداری افتنایش
یافت (جدول  )4طتوریکته بیشتترین غلظتت سترب
ریشه ،ساقه و بترگ در غلظتت  9000میلتیگترم بتر
کیلوگرم سرب خاک بود (شتکل  )3در تمتام ستطوح
تیمارهای سرب ،بیشترین غلظت سترب بتهترتیتب در
اندام ریشه ،ساقه و برگ مشاهده شد (شکل )4

زندهمانی ،رشد و غلظت سرب نهال سپیدار در
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c
a

a

طول ساقه ()cm

1000

100

a

b

1000

0

سطوح سرب ()mg/kg

a

قطر ساقه ()mm

b

a

a

100

500

a

زنده مانی ()%

ab

500

b

a

a

b

1000

0

سطوح سرب ()mg/kg

100

500

0

سطوح سرب ()mg/kg

شکل  -9زندهمانی ( ،)aقطر ساقه ( )bو طول ساقۀ ( )cنهال سپیدار ()P. alba
رشدیافته در خاک آلوده به غلظتهای مختلف سرب (میانگین )SE ±
حروف انگلیسی متفاوت نشاندهندۀ تفاوت معنیدارآماری در سط احتمال  0درصد است

جدول  -2زیتودۀ ریشه ،ساقه و برگ نهال سپیدار ( )P. albaرشدیافته
در خاک آلوده به غلظتهای مختلف سرب (میانگین )SE±
سطوح مختلف سرب ()mg/kg

زیتوده ()g

اندام
ریشه
ساقه
برگ
زیتودۀ
کل

تر
خشک
تر
خشک
تر
خشک
تر
خشک

0

900

000

9000

99/32 ± 0/404a
6/09 ±0/366a
1/40 ±0/432a
4/44 ±0/346a
92/04 ±0/662a
0/14 ±0/346a
33/60 ±9/01a
96/40 ±0/409a

90/46 ±0/016a
0/34 ±0/620a
90/03 ±0/442a
0/34 ±0/033a
92/03 ±0/040a
6/29 ±0/324a
33/62 ±9/93a
96/14 ±9/04a

4/03 ±0/630b
4/00 ±0/004b
1/03 ±0/301ab
4/91 ±0/263ab
90/99 ±0/309b
4/13 ±0/390b
26/23 ± 9/22b
93/23 ±0/492b

4/33 ±0/326c
2/03 ±0/403c
4/03 ±0/414b
3/34 ±0/361b
1/46 ±0/400b
4/61 ±0/490b
29/14 ±9/04c
90/69 ±0/302c

P-value
)(ANOVA

*0/000
*0/000
*0/000
*0/000
*0/000
*0/000
*0/000
*0/000

 -حروف انگلیسی متفاوت در هر سطر نشاندهندۀ اختالف معنیدار آماری است؛ * :معنیداری در سط احتمال  0درصد است

جدول  -3تعداد برگ ،سط برگ ،سط ویژه برگ و نسبتهای وزنی ریشه ،ساقه و برگ نهال سپیدار ()P. alba
رشدیافته در خاک آلوده به غلظتهای مختلف سرب (میانگین )SE ±
مشخصه

سطوح مختلف سرب ()mg/kg

P-value
)(ANOVA

0

900

000

9000

تعداد برگ

39/40 ±9/22ab

33/03±9/29a

21/03± 0/31b

26/33± 9/36c

*0/000

سط برگ ()cm2

24/63 ±9/36

26/94 ± 2/21

20/39 ± 9/30

24/14 ± 9/21

0/362 ns

سط ویژۀ برگ )(m2/g

0/0941 ± 0/0099
0/360 ± 0/093a
0/233 ± 0/093
0/306 ± 0/096b
0/063± 0/0393a

0/0949 ± 0/0090
0/390 ± 0/026a
0/394 ± 0/024
0/340 ± 0/020b
0/464± 0/093ab

0/0902 ± 0/0093
0/303 ± 0/023a
0/394 ± 0/096
0/343 ± 0/024b
0/443± 0/096bc

0/0946 ± 0/0094
0/231 ± 0/030b
0/396 ± 0/020
0/444 ± 0/021a
0/322± 0/020c

0/323 ns
*0/000
0/936 ns
*0/009
*0/009

نسبت وزنی ریشه
نسبت وزنی ساقه
نسبت وزنی برگ
نسبت ریشه به اندام هوایی

 -حروف انگلیسی متفاوت در هر سطر نشاندهندۀ اختالف معنیدار آماری است؛  :nsنبود اختالف معنیدار؛ * :معنیداری در سط احتمال  0درصد
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جدول  -4نتای تجنیۀ واریان

( )ANOVAت یر تیمار سرب بر شاخص مقاومت ،غلظت سرب و فاکتور انتقال نهال سپیدار

شاخص مقاومت

مشخصه
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غلظت سرب ()mg/kg

فاکتور انتقال

ریشه

اندام هوایی

ریشه

ساقه

برگ

F

60/44

94/92

9103/04

344/63

336/34

94/99

P-value

*0/000

*0/000

*0/000

*0/000

*0/000

*0/000

* معنیداری در سط احتمال  0درصد

b

a

a

1000

شاخص مقاومت ریشه()%

b

100

a

شاخص مقاومت اندام هوایی()%

a

b

500

a

b

c

1000

0

500

0

100

سطوح سرب ()mg/kg

سطوح سرب ()mg/kg

شکل  -2شاخص مقاومت ریشه ( )aو اندام هوایی ( )bنهال سپیدار ()P. alba
رشدیافته در خاک آلوده به غلظتهای مختلف سرب (میانگین )SE ±
حروف انگلیسی متفاوت نشاندهندۀ تفاوت معنیدار آماری درسط احتمال  0درصد است

فرقی نکرد ،اما همواره بیشتر از آن در نهال شاهد بتود
(جدول  ،4شکل )0

برای توانایی نهال سپیدار در انتقال و تجمع سترب
در اندام هوایی ،فاکتور انتقال ( )TFارزیابی شتد ایتن
مقادیر در سطوح مختلف تیمار سرب به لحاظ آمتاری
c

a

سطوح سرب ()mg/kg

غلظت سرب برگ ()mg/kg

d

c
d

سطوح سرب ()mg/kg

غلظت سرب ساقه ()mg/kg

c

b

a

b

c
d

سطوح سرب ()mg/kg

شکل  -3غلظت سرب ریشه ( ،)aساقه ( )bو برگ ( )cنهال سپیدار ()P. alba
رشدیافته در خاک آلوده به غلظتهای مختلف سرب (میانگین )SE ±
حروف انگلیسی متفاوت نشاندهندۀ تفاوت معنیدار آماری در سط احتمال  0درصد است

غلظت سرب ریشه ()mg/kg

b

b
a

a

زندهمانی ،رشد و غلظت سرب نهال سپیدار در
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برگ

a

ساقه

ریشه

غلظت
سرب ()mg/kg

a
b
b
c

a

c

b
c

1000

500

b b

100

a

0

سطوح سرب ()mg/kg

شکل  -4مقایسۀ غلظت سرب اندامهای مختلف نهال سپیدار ()P. alba
رشدیافته در خاک آلوده به غلظتهای مختلف سرب (میانگین )SE ±
حروف انگلیسی متفاوت نشاندهندۀ تفاوت معنیدار آماری در سط احتمال  0درصد در هر سط تیمار سرب است

a

a

a

1000

500

100

قاکتور انتقال

b

0

سطوح سرب ()mg/kg
شکل  -0فاکتور انتقال یا تجمع سرب در اندام هوایی نهال سپیدار ()P. alba
رشد یافته در خاک آلوده به غلظتهای مختلف سرب (میانگین )SE ±
حروف انگلیسی متفاوت نشاندهندۀ تفاوت معنیدار آماری درسط احتمال  0درصد است

بحث
یکی از مشخصههای اولیه و مهم ارزیابی کتارایی و
گیاه در بستترهای آلتوده بته فلتنات ستنگین بررستی
درصد زندهمانی است ()Tanvir and Siddiqui, 2010
نتای این تحقیق در مورد نهالهای ستپیدار در ستطوح
مختلف تیمتار سترب نشتان داد کته دامنته زنتدهمتانی
بتتین 40تتتا  900درصتتد بتتود ،طتتوریکتته نهتتالهتتای

تیمارشده با  9000میلیگرم بر کیلوگرم سرب کمترین
زندهمانی را داشتند (شکل  )9-aدر یافتههای مطالعتات
پیشین درصتدهای مختلفتی از زنتدهمتانی صتنوبرهای
رشدیافته در خاکهای آلوده به فلنات سنگین مشتاهده
شتتده استتت بتترای مثتتال زنتتدهمتتانی  900درصتتد
 P. deltoidesدر ختتاک آلتتوده بتته کتتادمیوم ()Cd
( ،)Tanvir and Siddiqui, 2010زنتتدهمتتانی0-30
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 P.و
درصتتتتتتتدی کلتتتتتتتونهتتتتتتتای alba
 P. nigraرشتتتتدیافته در ختتتتاک آلتتتتوده بتتتته
مت ( )Cuو روی (Castiglione et al., 2009; ( )Zn
 )Gamalero et al., 2012و زنتدهمتانی  2/0درصتدی
گونههایی از جتن صتنوبر در ختاک آلتوده بته روی
( )Schnoor, 2000گتتنارش شتتده استتت بتتا توجتته
بتتته تنتتتوع ژنتیکتتتی گستتتتردۀ جتتتن صتتتنوبر
( ،)Aravanopoulos et al., 1999متغیتر بتودن نتر
زندهمانی کلونها و گونههتای مختلتف ایتن جتن را
میتوان انتظار داشت
رشد ساقه (رشتد قطتری و طتولی) در نهتالهتای
سپیدار تیمار شده بتا  9000میلتیگترم بتر کیلتوگرم
سرب بهطور معنیداری نسبت به تیمار شتاهد کمتتر
بود (شکل  )9-b، cهمچنین کاهش معنیدار زیتودۀ
انتتدامهتتای مختلتتف و زیتتتودۀ کتتل در نهتتالهتتای
تیمارشده با  000و  9000میلیگرم بر کیلوگرم سرب
در مقایسه با نهالهای شاهد مشاهده شد (جتدول )2
طوریکه در نهالهتای رشتدیافته در ختاک آلتوده بتا
 9000میلیگرم بر کیلتوگرم سترب ،زیتتودۀ خشتک
برگ ،ساقه ،ریشه و زیتتودۀ کتل بتهترتیتب ،30 ،29
 04/0و  36/0درصد نسبت به مقادیر متناظر نهالهای
شاهد کاهش یافت در واقع بیشترین ( 90-20گرم) و
کمترین ( 3/0-92گرم) مقادیر زیتتودۀ خشتک کتل
نهالها بهترتیب متعلق به تیمار شاهد و تیمتار 9000
میلیگرم بر کیلوگرم سترب بتود در پژوهشتی مشتابه
روی ایتتن گونتته بتتا فلتتن ستتنگین کتتادمیوم ،زیتتتودۀ
اندامهای مختلف در نهالهای تحت تنش فلن ستنگین
کاهش پیدا کرد )(Alizadeh et al., 2012
در پژوهش حاضتر ،مشخصتههتای ستط بترگ و
سط ویژۀ برگ تحتت تت یر ستطوح مختلتف تیمتار
سرب قرار نگرفتند (جدول  )3در واقع ،کاهش رشد و
تولید زیتوده ،یکی از پاسخهای مهم گیاه به تنش فلن
ستتتنگین استتتت ( ;Adriaensen et al., 2003
 )Taka`cs et al., 2005; Gu et al., 2007اما از آنجا
که رشد و تولید زیتودۀ گیاه در ختاک آلتوده ارتبتا
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مستتتقیم بتتا مقاومتتت گیتتاه بتته فلتتن ستتنگین دارد
( ،)Borghi et al., 2008پاستخهتای رشتد گیاهتان در
بسترهای آلوده به فلنات سنگین متفاوت است در همین
زمینته درجتات متفتاوتی از رشتد و مقاومتت گونتههتای
مختلف صنوبر در ختاکهتای آلتوده بته فلتنات ستنگین
گتنارش شتده استت از جملتهBorghi et al. (2008) ،
نشتتتان دادنتتتد کتتته رشتتتد و مقاومتتتت صتتتنوبر
 P. × Canadensisبتته فلتتن م ت بیشتتتر از صتتنوبر
 P. albaاستت ) Lingua et al. (2008نیتن گتنارش
کردند که در نهالهای  P. albaحضتور  Znدر ختاک،
تمام مشخصههای رشد را کاهش داد اما رونتد کتاهش
در نهتتالهتتای  P. nigraکمتتتر بتتود همچنتتین،
) Gu et al. (2007نشان دادند کته پاستخهتای رشتد
چهار گونه صتنوبر بته غلظتتهتای مختلتف کتادمیوم
متفاوت است بهطورکلی ،پاسخهای متفاوت گونهها به
خاکهای آلوده ممکن است مت ر از شترایا متفتاوت
رویش ،ویژگیهای خاک ،سن ،وضتعیت فینیولتوژیکی
گیتتاه و حساستتیتهتتای کلتتونی و گونتتهای باشتتد
()Lingua et al., 2008
کاهش رشد و تولید زیتودۀ گیاهان در بستترهای
آلوده میتواند تحتت تت یر عوامتل متعتددی صتورت
گیترد در بررستی ) ،Borghi et al. (2008تتداخل در
جذب عناصر غتذایی متورد نیتاز گیتاه و فعالیتتهتای
فتوسنتنی از دالیل کاهش زیتودۀ اندامهتای گیتاهی
گتتنارش شتتده استتت همچنتتین شتتریعت و همکتتاران
( )9331بیان کردند که کاهش رشد شدید نهتالهتای
اکالیپتوس در حضور یونهای کادمیوم در خاک ،ناشی
از اختالل متابولیسم کلی سلولها است نتای تحقیتق
) Toppi and Gabbrielli (1999نین نشان داد کته در
حضور یون کادمیوم ،مقدار پراکسیداستیون چربتیهتا
بهعلت افتنایش مقتدار پراکستید هیتدروژن در ستلول
افنایش مییابد که این وضعیت موجب بترهم ختوردن
تعادل آبی و تغذیهای سلول و در نتیجته کتاهش وزن
گیتتاه متتیشتتود در تحقیتتق پارسادوستتت و همکتتاران
( )9336عنوان شد که کاهش سنتن کلروفیتل و رشتد
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گیاه ناشی از سمیت سرب در خاک به این دلیل است
که سترب بستیاری از جنبتههتای رفتتار متابولیستمی
کلسیم را تقلید کرده و در نتیجه از فعالیت بستیاری از
آننیمها جلوگیری میکند
در مباحث گیاهپاالیی ،شاخص مقاومت گیتاه ()TI
یکی از عوامل مهم بررسی گیاه در بستر آلوده بته فلتن
ستتنگین استتت ()Umebese and Motajo, 2008
) Landberg and Greger (2002شاخص مقاومتت را
بتتترای کلتتتونهتتتای حستتتاس بتتته فلتتتن ستتتنگین
(مثتتل  90-30 ،)Salix viminalisدرصتتد و بتترای
کلونهای مقاوم به فلن سنگین 40-30 ،درصد گنارش
کردنتد در بررستی ) Borghi et al. (2008نیتن بترای
مقاومت شایان توجه صنوبر  P. × canadensisبه فلن
م  TI ،اندام هتوایی و ریشته بتهترتیتب  13و 44/2
درصد ،و بترای مقاومتت  P. albaبته مت  TI ،انتدام
هوایی و ریشه بهترتیب 42/4 ،و  26/3درصد گتنارش
شتتد بنتتابراین ،بتتا توجتته بتته شتتاخصهتتای مقاومتتت
بهدستآمده در این پتژوهش (شتکل  )2بترای کلتون
 44/1سپیدار ( )P. albaنستبت بته سترب ( TIانتدام
هتتوایی حتتداقل  30درصتتد و  TIریشتته حتتداقل 40
درصتتد) ،متتیتتتوان گفتتت ایتتن کلتتون دارای مقاومتتت
بهنستبت ختوبی حتتی در برابتر بیشتینۀ غلظتت فلتن

سنگین سرب است
غلظتتت ستترب ریشتته ،ستتاقه و بتترگ در نهتتالهتتای
رشدیافته در خاک آلوده بتهطتور معنتیداری نستبت بته
نهالهای شاهد افنایش یافت ،طوریکه بیشترین غلظتت
سرب ریشه ،ساقه و برگ در غلظت  9000میلیگترم بتر
کیلوگرم سرب خاک مشاهده شتد (شتکل  )3از طترف
دیگر ،بیشترین غلظت سترب در ریشته بتود (شتکل ،)4
طوریکه غلظت سرب ریشه  2/2و  0برابر غلظت سترب
ساقه و برگ بود
تجمع بیشتر سرب در ریشه نسبت به اندامهای دیگر
در مطالعتتتات کمتتتالپتتتور و همکتتتاران ( )9312روی
Baum et al. (2006) ،Eucalyptus camaldulensis
روی Borišev et al. (2009) ،Salix × dasyclados

زندهمانی ،رشد و غلظت سرب نهال سپیدار در

روی ،Salix alba

S. matsudana ،S. nigra

و ) Bissonnette et al. (2010روی  S. viminalisو
 Populus × generosaنیتتن گتتنارش شتتده استتت
) Pulford and Dickinson (2005نین بیان کردند که
سرب نسبت به دیگر فلنات ستنگین بیشتتر در ریشته
گیاه تجمع پیدا میکند در واقع ،تثبیت و تجمتع فلتن
سنگین در ریشه و ممانعت انتقال آن به انتدام هتوایی
که ممکن است به دلیل سکوستره شدن آالیندۀ فلنی
در واکوئلها و سلولهای ریشه باشد ،از ستازوکارهایی
است که برخی گیاهان برای مقابله بتا ستمیت فلتنات
سنگین بهکار میبرند ،زیرا بدین وسیله اندامهایی کته
در متابولیسم گیاه نقش دارند از آستیب فلتن ستنگین
حفتتظ متتیشتتوند (کمتتالپتتور و همکتتاران9312 ،؛
)Sankar Ganesh et al., 2006
در تحقیق حاضتر ،در تمتام ستطوح تیمتار سترب،
غلظت سرب ساقه بیشتر از برگ بود (شکل  )4بر پایۀ
این نتای  Arriagada et al. (2005) ،با بررستی نهتال
 Eucalyptus globulusرشدیافته در ختاک آلتوده بته
سرب و ) Mrnka et al. (2012بتا بررستی نهتالهتای
 S. albaو  P. nigraرشتتدیافته در ختتاک آلتتوده بتته
فلنات سنگین (اغلب کادمیوم ،سرب و روی) دریافتنتد
که تجمع سرب در انتدام ستاقه بیشتتر از بترگ بتود
بهطور کلی ،تجمع بیشتر فلن سنگین در ستاقه نستبت
به برگ از دو نظر حائن اهمیتت استت )9 :تجمتع فلتن
سنگین در اندامی از گیاه است که از نظر متابولیسم و
سوختوستاز از اهمیتت کمتتری برختوردار استت؛ در
نتیجه آسیب واردشده به مشخصههای فینیولوژی گیاه
کمتتر خواهتد بتود ()Leep and Dickinson, 1998؛
 )2از طرف دیگر تجمع فلن سنگین در ساقه در فرایند
استتتخراج گیتتاهی از اهمیتتت زیتتادی برختتوردار استتت
()Arriagada et al., 2005
از آنجاکه گیاه بیشانباشتهگر سرب گیاهی است کته
توانایی تجمع بیش از  9000میلیگرم بر کیلوگرم سترب
در اندام هتوایی ختود را دارد (،)Yanqun et al., 2004
با توجه به غلظت سرب در اندام هتوایی ،کلتون متورد
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بررسی سپیدار را نمیتوان جنء گیاهان بیشانباشتهگر
سرب محسوب کرد با این حتال ،بتا توجته بته اینکته
غلظت فلن سنگین سرب بهطور معمول در اندام هوایی
گیاهتتتان  0میلتتتیگتتترم بتتتر کیلتتتوگرم استتتت
( ،)Yanqun et al., 2004نهتتالهتتای  P. albaدر
غلظت  9000میلتیگترم بتر کیلتوگرم سترب توانستتند
حدود 934/0میلی گرم بر کیلتوگرم سترب را کته 24/0
برابر مقدار معمتولی در گیاهتان استت ،در انتدام هتوایی
(ستتاقه و بتترگ) ختتود ذخیتتره کننتتد البتتته ،در فراینتتد
استخراج گیاهی عالوه بر گیاهان بیشانباشتهگر ،گیاهتان
غیر بیشانباشتهگر ولی با تولید زیتودۀ زیاد و مقتاوم بته
فلنات سنگین نین میتوانند مورد توجه باشند (کمتالپتور
و همکاران9312 ،؛ )Fischerova et al., 2006
در کل ،با توجه به نتای تحقیق پیش رو متیتتوان
اظهار داشت که ،نظر به رویش مطلوب ،زندهمانی قابل
قبول و شاخص مقاومت بهنسبت خوب همراه با بهبود
تجمتع سترب در انتدام هتوایی کلتون P. alba 44/1
رشدیافته در خاک آلوده به سرب ،این کلتون توانتایی
پتتاالیش ختتاک آلتتوده بتته ستترب (تتتا غلظتتت 9000
میلیگرم بر کیلوگرم) را دارد از این رو ،در تحقیقتات
آتی گیاه پاالیی خاکهای آلوده به سترب بتهویتژه در
آزمایشهای عرصه با غلظتهتای بیشتتر سترب ،ایتن
کلون به عنوان یک گونۀ پیشتنهادی متیتوانتد متورد
توجتته محققتتان قتترار گیتترد شتتایان ذکتتر استتت کتته
گیاهپاالیی خاکهای آلوده روشتی مفیتد و بتا منایتای

ختتاص استتت لتتیکن ،از یتتک ستتو ،ایتتن روشِ زدودن
آلودگی خاک ،فرآینتدی تتدریجی استت و بته کشتت
گیاهان در طی سالیان زیاد نیتاز دارد از ستوی دیگتر،
ختتاکهتتای آلتتوده ،بتتومستتازگان پیچیتتدهایانتتد کتته
پیشبینیهای کلی بترای اصتالح آنهتا دشتوار استت،
طوریکه دیگر فاکتورها ،مانند شرایا محیطی ،اجنای
خاک و جامعۀ میکروبی خاک کته بتهطتور مثبتت یتا
منفی میتوانند فرایند گیاه پاالیی را تحت تت یر قترار
دهند ،نین باید بررسی شوند
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Abstract
Phytoremediation potential of Populus alba clone 44/9 to Pb-contaminated soil
(concentrations of 0, 100, 500, 1000 mg Pb kg-1 soil) was investigated in greenhouse as
completely randomized design. The results indicated that at the end of growing season, in the
soil polluted with 1000 mg Pb kg-1, survival, stem length and stem collar diameter, and in the
soil polluted with 500 and 1000 mg Pb kg-1, root/shoot ratio, biomass of organs (root, stem
and leaf) and total biomass were significantly decreased in comparison with control. With
increasing the Pb concentration of soil, Pb concentration of plant organs also increased
whereas the highest Pb concentration of root, stem and leaf (212.38, 95.03 and 42.1,
respectively) was observed in 1000 mg Pb kg-1. In all Pb concentrations the greatest and the
lowest values allocated to root and leaf, respectively. Translocation factor increased in Pbpolluted soils (compared with control) and the greatest value (0.74 and 0.72) was observed in
100 and 500 mg Pb kg-1. Tolerance indices of shoot (min. 80%) and root (min. 45%) revealed
that this clone has a relatively good tolerance even to maximum concentration of Pb heavy
metal (1000 mg kg-1). Regarding to satisfactory survival, desirable growth, relatively good
tolerance index and suitable Pb accumulation in seedling organs, it is concluded that this
clone has a high phytoremediation potential to Pb-contaminated soil (till 1000 mg Pb kg-1).
So, in further investigations for phytoremediation of Pb-contaminated soils (especially in field
trials and with higher Pb concentration) this clone can be considered by researchers.
Keywords: Lead (Pb), Phytoremediation, Populus alba, Soil pollution, Tolerance index.
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