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 آَه سیدريفًری ي شیمیایی یَا کىىدٌ کالتي  کلزيسیسبیماری 
 

2، ابزاَیم صداقتی2، ريح الٍ صابزی ریسٍ*1علی بزادر
 

 )ػح(ػقز ؽٙبعی ٌیبٞی دا٘ؾىذٜ وؾبٚرسی دا٘ؾٍبٜ ِٚی دا٘ؾدٛی وبرؽٙبعی ارؽذ ثیٕبری -1

 )ػح(ػقز پشؽىی دا٘ؾىذٜ وؾبٚرسی دا٘ؾٍبٜ ِٚی اعتبدیبر ٌزٜٚ ٌیبٜ -2
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 پشؽىی ػقز)ػح(، دا٘ؾىذٜ وؾبٚرسی، ٌزٜٚ ٌیبٜ دا٘ؾٍبٜ ِٚی -رفغٙدبٖ-وزٔبٖ

 09143526620تّفٗ تٕبط : 

 خالصٍ

ٞبی آٖ سرد ٚ عپظ عفیذ  ٚخٛد آیذ، ثزي بٜ ثٝوٙذ ٚ اٌز ثٝ ػّّی وٕجٛدی در ٔیشاٖ آٞٗ ٔٛرد ٘یبس ٌی ٌیبٜ آٞٗ ٔٛرد ٘یبس خٛد را اس عزیك خبن خذة ٔی

ٞبی آٞىی ٚ لّیبیی، تِٛیذ ٚ وبرآیی ٌیبٜ را در عزاعز  پبییٗ ثٛدٖ آٞٗ در دعتزط در خبن ٌزدد. ٔجتال ٔی "وّزٚعیظ"ؽٛ٘ذ ٚ ثٝ افغالح ٌیبٜ ثٝ ثیٕبری  ٔی

ٞبی لّیبیی،  ٞب ٚ اوغیذٞب در خبن ٞبی ٔحَّٛ آٞٗ ثٝ فٛرت فغفبت یتیىی اس ػُّ وٕجٛد آٞٗ ثزای خذة ثٝ ٌیبٜ، ایٗ اعت وٝ تزو وٙذ. د٘یب ٔحذٚد ٔی

ثٝ فٛرت  "ٞب والت"ٞب ٘یغت. ثٟتزیٗ راٜ ٔمبثّٝ ثب ایٗ وٕجٛد، افشایؼ  ا٘ذ ٚ ٌیبٜ لبدر ثٝ اعتفبدٜ اس آٖ ٞبی وؾبٚرسی در ایزاٖ تثجیت ؽذٜ ٔب٘ٙذ ثیؾتز خبن

در دعتزط ثٛدٖ آٞٗ ثزای  ٞب ٔغتمیٕبّ ثٝ ثزي، ثزای خذة آٞٗ ٔٛرد ٘یبس در ٌیبٜ اعت. ؽیذٖ ٔحَّٛ آٖوٛدٞبی ؽیٕیبیی والتٝ ثٝ سٔیٗ اعزاف ٌیبٜ ٚ یب پب

عیذرٚفٛرٞبی ٔیىزٚثی ٘یش ٘مؼ ٟٕٔی را در خذة آٞٗ  افشایؼ یبثذ. EDTA  ٚEDDHAی ٔقٙٛػی ٔب٘ٙذ  وٙٙذٜ تٛا٘ذ ثب ػٛأُ والت ٌیبٞبٖ ٔی

ٞب ٕٔىٗ اعت غّظت آٞٗ را در ریشٚعفز ثزای  ٞب، پبییٗ ثبؽذ، آٖ یذرٚفٛرٞب ٕٔىٗ اعت ثٝ دِیُ پبیذاری ثبالی آٖی ع ی ٌیبٜ دار٘ذ. ٕٞچٙیٗ تدشیٝ ٚعیّٝ ثٝ

 ی ثؼذی افشایؼ دٞٙذ. تدشیٝ

 ، عیذرٚفٛروٙٙذٜ وّزٚعیظ، والتآٞٗ، ياصگان کلیدی :  

 مقدمٍ

 ٞبی ٘یتزاتٝ ٚ عِٛفبتٝ در ٌیبٞبٖ ٘مؼ حیبتی دارد. اوغبیؼ ٚ وبٞؼ تزویت، فتٛعٙتشتٙفظ، آٞٗ ػٙقز ثغیبر ٔفیذی ثزای رؽذ ٘جبتبت اعت، سیزا وٝ در ػُٕ 

ٞبی آٖ سرد ٚ عپظ عفیذ  ٚخٛد آیذ، ثزي ٌیبٜ ثٝوٙذ ٚ اٌز ثٝ ػّّی وٕجٛدی در ٔیشاٖ آٞٗ ٔٛرد ٘یبس  ٘یبس خٛد را اس عزیك خبن خذة ٔی ٌیبٜ آٞٗ ٔٛرد

ٞبی ٔحَّٛ آٞٗ ثٝ  تزویتٌیبٜ، ایٗ اعت وٝ یىی اس ػُّ وٕجٛد آٞٗ ثزای خذة ثٝ   ٌزدد.  ٔیٔجتال "وّزٚعیظ"ؽٛ٘ذ ٚ ثٝ افغالح ٌیبٜ ثٝ ثیٕبری  ٔی

. ثٟتزیٗ راٜ ٘یغت ٞب ٚ ٌیبٜ لبدر ثٝ اعتفبدٜ اس آٖ ا٘ذ ایزاٖ تثجیت ؽذٜٞبی وؾبٚرسی در  ٔب٘ٙذ ثیؾتز خبن ٞبی لّیبیی، ٞب ٚ اوغیذٞب در خبن فٛرت فغفبت

ٞب ٔغتمیٕبّ ثٝ ثزي، ثزای خذة آٞٗ  ٔحَّٛ آٖثٝ فٛرت وٛدٞبی ؽیٕیبیی والتٝ ثٝ سٔیٗ اعزاف ٌیبٜ ٚ یب پبؽیذٖ  "ٞب والت"، افشایؼ ٔمبثّٝ ثب ایٗ وٕجٛد

ی  وٙٙذٜ تزیٗ ػٛأُ والت ثٝ ٔؼٙی چٍٙبَ خزچًٙ ٔؾتك ؽذٜ اعت، رایح« chela»وٙٙذٜ اس وّٕٝ ی یٛ٘ب٘ی  ػجبرت ػٛأُ والت ٔٛرد ٘یبس در ٌیبٜ اعت.

ٞبی  در ثزرعی. (Knepper, 2003) ٞغتٙذEDTA  ٚ EDDHA( ethylene diamine tetra acetic acid، )1999ٜ در ارٚپب در عبَ اعتفبدٜ ؽذ

أالح ثٝ فٛرت آٞه ٚ غیزٜ در  سیزا ٔمذار سیبدی ،(1358،  ٞبی ایزاٖ خبن() ≈8pH)ٞبی ایزاٖ ٔبٞیت لّیبیی دار٘ذ خبنا٘دبْ ٌزفتٝ ٔؾخـ ؽذٜ اعت وٝ 

یىی اس  ، اعتفبدٜ وزد.ؽٛ٘ذ ٚ ثٝ راحتی خذة ٌیبٜ ٔی ٘ؾذٜٞب رعٛة  ای وٝ در ایٗ ٘ٛع خبن إِٙت ٚیضٜاس ٔیىزٚٞب ٔٛخٛد اعت ٚ اس ایٗ رٚ السْ اعت  آٖ

( اعت وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔبدٜ افّی EDDHA)Fe(III)، وٕپّىظ ؽٛد آٞٗ ٌیبٞبٖ در ایزاٖ اعتفبدٜ ٔی ٞبیی وٝ اس آٖ ثزای رفغ وٕجٛد ىزٚإِٙتٔیتزیٗ  ٔٙبعت

، در ٞبی لّیبیی ٘بپبیذار اعت ( وٝ در ٔحیظFe-EDTAایٗ ٔبدٜ ثزػىظ )رٚد.  ای ٚارداتی اعت، ثٝ ؽٕبر ٔی ، وٝ فزاٚردٜ"138عیىٛعتزیٗ "وٛد آٞٗ

پٛر  )ویبٖ آٞٗ ایٗ والت را ٘ذار٘ذثب دار ثٝ آعب٘ی تٛا٘بیی خبیٍشیٙی  ٞبی آٞه ٚ ٕٞچٙیٗ فّشٞبی ٔٛخٛد در خبن ؽٛد ٚ تدشیٝ ٕ٘ی ثٛدٜٞب پبیذار  ٌٛ٘ٝ ٔحیظ ایٗ

 .(1380راد، 

 آن در خاکي حاللیت آَه  میشان 

سٔیٗ ثؼذ اس اوغیضٖ، ی  . آٞٗ چٟبرٔیٗ ػٙقز پٛعتٝ(Chesworth and Luxmoore, 1991) درفذ اعت 5/3 ،ٔیبٍ٘یٗ غّظت آٞٗ در عغٛح خبن

حالِیت آٞٗ ؽذیذاّ  دِیُ پبییٗ ثٛدٖ حالِیت آٖ، رؽذ ٌیبٞبٖ را ٔحذٚد وزدٜ اعت. ٞب، وٕجٛد آٞٗ ثٝ ثٝ رغٓ فزاٚا٘ی آٞٗ در خبن عیّیظ ٚ آِٛٔیٙیْٛ اعت.

 ی دأٙٝ ثب pHدر  آٖ حالِیتوٕتزیٗ ، حبَ آ٘ىٝ یبثذ ٔی وبٞؼٞشار ثزاثز خبن،  pHثٝ اسای ٞز ٚاحذ افشایؼ در  +Fe3فؼبِیت خبن اعت.  pHٚاثغتٝ ثٝ 

درفذ  30، حذٚد ٞبی لّیبیی وٝ خبن ٞب ٘ؾبٖ دادٜ اعت . ثزرعیٞبی لّیبیی ٚ آٞىی اعت وٕجٛد آٞٗ ثشرٌتزیٗ ٔؾىُ در خبن ثٙبثزایٗ .اعت  5/8تب  4/7

  .(Vose, 1982)ثبؽٙذ  ٔیٔغتؼذ وٕجٛد آٞٗ  ٞبی وؾبٚرسی ٞبی سٔیٗ خبن ؽٛ٘ذ ٚ ثٙبثزایٗ ٞبی سٔیٗ را ؽبُٔ ٔی خبن

 فاکتًرَای محیطی مؤثز در جذب آَه

ا٘تمبَ آٖ  ٔحذٚد وزدٖ خذة آٞٗ ٚ اس عزیكوٝ  ،(Lucena, 2000) وزثٙبت خبن ٔی ثبؽٙذ ثبال ٚ ٕٞچٙیٗ غّظت ثبالی ثی  pH ،أُ افّی وٕجٛد آٞٗٛػ

ٔٛخت وٕجٛد آٞٗ  ا٘تمبَ آٞٗ اس آپٛپالعت ثٝ عیٕپالعت ٕٔب٘ؼت اس ٞب ٚ غیز فؼبَ وزدٖ آٞٗ داخُ ثزي ی عیّٝٚ یب ثٝ (Nikolic et al., 2000) ثٝ عبلٝ

، ٕٔىٗ اعت ٚلٛع وٕجٛد آٞٗ را افشایؼ دٞٙذ وزثٙبت خبن را افشایؼ ٔی وٝ غّظت ثی ٔب٘ٙذ رعٛثت ثبالی خبن ٚ فؾزدٜ عبسیػٛأّی  ؽٛ٘ذ. در خبن ٔی

دِیُ افّی وٕجٛد آٞٗ در ٌیبٜ  ،ٞبی آٞىی اعت وٝ حالِیت پبییٗ آٞٗ در خبن ثب ایٗ حبَ پیؾٟٙبد ؽذٜ .(Gruber and Kosegarten, 2002) دٞٙذ
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ثٝ رؽذ ریؾٝ ٚاثغتٝ اعت ٚ رؽذ ٘بٔغّٛة آٖ  ،خذة آٞٗثٙبثزایٗ  .ثبؽذ ٔی حزوت آٞٗ اس آپٛپالعت ریؾٝ ثٝ عیٕپالعتثزاعبط دِیُ افّی ثّىٝ  ،٘یغت

 .(Kosegarten and Koyro, 2001) ٕٔىٗ اعت خذة آٞٗ را وبٞؼ دٞذ

 استزاتضی گیاٌ بزای جذب آَه

افالح وٙٙذٜ ریؾٝ،  ثذٖٚ ٞزٌٛ٘ٝ ػٛأُ .(Lindsay, 1984) اعت  M حذالُ غّظت ٔٛرد ٘یبس اس آٞٗ ٔحَّٛ در ٔحَّٛ خبن ثزای ٌیبٜ، حذٚد

ایٗ  .یبفتٝ اعتافشایؼ آٞٗ در دعتزط تٛعؼٝ ٞبیی ثزای  ٔىب٘یغٓ ،ٌیبٞبٖ در ،ٕٞیٗ ٔٙظٛر ثٝ ٘یش اتفبق افتذ. pH=5تٛا٘ذ حتی در  وٕجٛد آٞٗ ٔی

وٝ عت پیؾٟٙبد ؽذٜ ا. ای آٞٗ در ٌیبٜ ثغتٍی دارد ٚضؼیت تغذیٝ ٞبی اختقبفی ثٝ ٔىب٘یغٓ .اختقبفی ثبؽٙذتٛا٘ٙذ اختقبفی ٚ غیز ٞب ٔی ٔىب٘یغٓ

 NO ، اتیّٗ یب ٘ظیز غّظت آٞٗ فّٛئٓ، عیٍٙبَ رؽذی عبلٝ، اوغیٗ ، ثٝ ریؾٝ  ٞبی عبلٝ عیٍٙبَاس عزیك  ،تٛا٘ذ ٔی ٞب وٕجٛد آٞٗ در ریؾٝ ٞبی وٙتزِی ٚاوٙؼ

 .(Murgia et al., 2002) خبیٍشیٗ ؽٛد

 اختصاصی َای غیز مکاویسم

 Carbonاعیذٞبی آِی ٚ دیٍز ثب٘ذٞبی ثیبٖ  ،(وبتیٖٛ>آ٘یٖٛٞبی اعیذی ) دعتزط، تغذیٝثزای افشایؼ آٞٗ در اختقبفی  ٞبی غیز ٔىب٘یغٓ

fhotosynthetically ایی  ، فزْ تغذیٝٚ   ،آ٘یٖٛ ٔؤثز ٞغتٙذ وبتیٖٛ/ٞبی افّی وٝ در تؼبدَ خذة  ٔغذی وٙٙذ. ٞب را خذة ٔی اس ریؾٝ را

 ،ا٘دبْ ٌزفتٝ ثز اعبط ٔغبِؼبت ی ٘یش در تغییزات رؽذی ریؾٝ در ریشٚعفز ٔؤثز ٞغتٙذ.ٞبی ص٘ٛتیپ تفبٚت .ثبؽٙذ ایی فغفز در ٌیبٜ ٔی ٚ ٚضؼیت تغذیٝ پتبعیٓ

عیذرٚفٛرٞب ٚ اوغیٗ  خذة آٞٗ را ثب تِٛیذ ،خبثیعٛر ا٘ت ثٝخٕؼیت ٔیىزٚثی،  ،وٕجٛد آٞٗ ػّت ثٝ لزٔشؽجذر  ی تزؽحبت ریؾٝ در اثز وٝ ٜ اعتؽذ ٔؾخـ

ىٗ اعت ثٝ ٕٔعیذرٚفٛرٞب  ی ٕٞچٙیٗ تدشیٝ ٌیبٜ داؽتٝ ثبؽٙذ. ی ٚعیّٝ ثٝاعت ٘مؼ ٟٕٔی را در خذة آٞٗ ٔیىزٚثی ٕٔىٗ عیذرٚفٛرٞبی  ا٘ذ. افشایؼ دادٜ

 .(Jin et al., 2006) ثؼذی افشایؼ دٞٙذ ی ٞب ٕٔىٗ اعت غّظت آٞٗ را در ریشٚعفز ثزای تدشیٝ پبییٗ ثبؽذ، آٖ ،ٞب دِیُ پبیذاری ثبالی آٖ

 َای اختصاصی مکاویسم

 . I  ٚIIاعتزاتضی  ؛ا٘ذ ختّف را ثزای خذة آٞٗ ایدبد وزدٌٜیبٞبٖ دٚ ٘ٛع اعتزاتضی ٔ

 یبثٙذ. تزط ٘بؽی اس وٕجٛد آٞٗ افشایؼ ٔیثؼذ اس اع ،ِپٝٞبی ته  ٚعیّٝ ٌزأیٙٝ ثٝ IIٞبی ته ِپٝ ٚ دٚ ِپٝ ٚ اعتزاتضی  ٚعیّٝ غیز ٌزأیٙٝ ثٝ Iتضی ااعتز

ؽٛ٘ذ، ػالٜٚ ثز  یِٛٛصیىی ٚ ٔٛرفِٛٛصیىی ٔتحُٕ ٔیتغییزات فیش ،Iاعتزاتضی  در اثزٞب  ریؾٝ .ذوٙ احیبء ٔی ،ٞب خٟت خذة ریؾٝ +Fe2را ثٝ  +I ، Fe3اعتزاتضی 

ٔىب٘یغٓ  ؽٛ٘ذ. خبیٍشیٗ ٔی ،لجُ اس ایدبد ػالئٓ لبثُ ٔؾبٞذٜ وٕجٛد آٞٗ ،ٞبی وٕجٛد آٞٗ ٚاوٙؼٔؾخـ ؽذٜ اعت وٝ  یبثذ. افشایؼ ٔی +Fe3آٖ احیبء 

ٚ  PHحغبعیت وٕتزی در ثزاثز  ،خذة آٞٗ IIٔىب٘یغٓ اعتزاتضی  .ٔؤثزتز در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذٜ اعت Iثزای خذة آٞٗ اس ٔىب٘یغٓ اعتزاتضی  IIاعتزاتضی 

. ا٘ذ ثیؾتزی یبفتٝ عبسٌبریدر ٔحیظ ٞبی آٞىی  ،IIٌیبٞبٖ ثب اعتزاتضی   خذة آٞٗ دارد. IIوزثٙبت خبن ٘غجت ثٝ ٔىب٘یغٓ اعتزاتضی  ی ثیغّظت ثبال

عٛر ٔؤثز تزویجبت  دار٘ذ ٚ ثٝ Fe(III)ثب  والتٛرٞبیی ٞغتٙذ وٝ پیٛعتٍی ثبالییٚالغ  درؽٛد وٝ  ، ؽبُٔ آساد وزدٖ فیتٛعیذرٚفٛرٞبیی ٔیIIٔىب٘یغٓ اعتزاتضی 

Fe(III)  غیزآِی ٔحَّٛ، تؾىیُ فیتٛعیذرٚفٛرٞبیFe(III) یٙٛاعیذٞبی غیز پزٚتٛ٘ی ٔب٘ٙذ فیتٛعیذرٚفٛرٞب ثٝ ػٙٛاٖ آٔ .ٕ٘بیٙذ را ٔیmugineic  ٚ

avenic ٜٔتیٛ٘یٗ ثٝ ػٙٛاٖ یىی اس فیتٛعیذرٚفٛرٞبی پیؾزٚ پیؾٟٙبد ؽذٜ اعت. خذة فیتٛعیذرٚفٛرٞبی  ا٘ذ. ٔؾخـ ؽذFe(III) ٝاس عزیك یه ، ثٝ ریؾ

ثزاثز  20ٕٔىٗ اعت تب تحت ؽزایظ وٕجٛد آٞٗ تٛعیذرٚفٛرٞب ا٘تؾبر فی ؽٛد. ٞب لزار دارد ا٘دبْ ٔی ختقبفی وٝ در غؾبی پالعٕبیی ریؾٝا ی ا٘تمبَ دٞٙذٜ

ٞب خبیٍشیٗ  در ٘ٛاحی ٘ٛن ریؾٝ ،Fe(III)ٞبی فیتٛعیذرٚفٛر  ٛعیذرٚفٛرٞب ٚ ٕٞچٙیٗ خذة وٕپّىظپیؾٟٙبد ؽذٜ اعت وٝ ا٘تؾبر فیت افشایؼ یبثذ، ٚ

 .(Curie and Briat, 2003)  ؽٛد ٔی

 آَه در گیاَان  کمبًد

عیظ ثب ٚزوّ .(Kosegarten et al., 1998) ثبؽذ ٔیٞب  ثزي یرؽذ وٓٚ  ٞبی خٛاٖ ، سردی ثزيوٕجٛد آٞٗ ی ٞبی لبثُ ٔؾبٞذٜ ٘ؾب٘ٝ تزیٗ ٔؾخـاس 

ٞب در یه  سردی ثزي ؽٛد. ، ایدبد ٔیٞغتٙذ ٞبی وّزٚفیُ ِٔٛىَٛ ٞبی پیؼ ٔبدٜوٝ ،  Protochlorophyllide  ٚ δ- aminolevulinic وبٞؼ ثیٛعٙتش

، در دٞذ رخ ٔیٞب  رٌجزي ثیٗ ی ٘بحیٝدر وّزٚعیظ  .(Wallace, 1982) ثٝ آٞٗ ارتجبط دادٜ ؽذ 1843در عبَ  Griesثزای اِٚیٗ ثبر تٛعظ  ،ٔحیظ آٞىی

 ,.Jiménez et al) ذٞب لزار ٌزفتٝ ثبؽ ٞبی دچبر وٕجٛد آٞٗ، آٞٗ تزخیحبً در رٌجزي ٔب٘ٙذ. احتٕبَ دادٜ ٔی ؽٛد وٝ در ثزي ٞب عجش ثبلی ٔی جزيوٝ رٌ حبِی

2009).  

 ی گیاَان کىىدٌ در تغذیٍ عًامل کالت

، فٙؼت وبغذ، ی آة، ؽیٕی وؾبٚرسی ٞب، تقفیٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ در ؽٛیٙذٜ ،وٙٙذٜ تؼزیف ؽذٜ اعت ثزای ػٛأُ والتٔختّف  وبرثزدٞبیی اس ا عیف ٌغتزدٜ

وٓ آٞٗ در ٔحیظ آٞىی، دِیُ حالِیت ٝ ث .ٌیز٘ذ ٜ لزار ٔیٔٛرد اعتفبد ٞبی ٞغتٝ ای ذایی ٚ در رفغ آِٛدٌی اس ٘یزٌٚبٜػىبعی، اِىتزٚ٘یه، پشؽىی، ٔٛاد غ

ٔقٙٛػی، تزویجبت  ی وٙٙذٜ لجُ اس اختزاع ػٛأُ والت ؽٛ٘ذ. اعتفبدٜ ٔی ،لبثُ دعتزط ثزای ٌیبٜ فزْی ٔقٙٛػی ثزای حفظ آٞٗ در یه  وٙٙذٜ ػٛأُ والت

لذٔت اعتفبدٜ اس  .(Reed and Haas, 1924) ٌزفتٙذ ّیبیی ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٔیٞبی ل ثزای افشایؼ حالِیت آٞٗ در ٔحَّٛ ،آِی ٔب٘ٙذ عیتزات ٚ تبرتبرات

ٚ  (Jacobson, 1951) ثزای اِٚیٗ ثبر اعتفبدٜ ؽذ FeEDTAوٝ  سٔب٘یٌزدد،  ثز ٔی 1950ی ٌیبٞبٖ ثٝ عبَ  ی ٔقٙٛػی در تغذیٝ وٙٙذٜ ػٛأُ والت
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EDDHA  ٌزدیذعٙتش (Kroll et al., 1957). EDTA،  دارد، در  ٍ٘ٝ ٔی٘شدیه ثٝ حبِت خٙثی خبن، یؼٙی حذ ٔتٛعظ آٞٗ را ثٝ ؽىُ ٔحَّٛ در

ٞب در  یی آٖآ( ثزای ثیبٖ وبرlog K) ٞب ی پبیذاری والتٞب ثبثت دارد. ٍ٘ٝ ٔی 4-9 یؼٙی PHای اس  ٌغتزدٜر٘ح فزْ ٔحَّٛ در  ثٝآٞٗ را  ،EDDHAوٝ  حبِی

 داری فّشات وٕپّىظ ؽذٜ:  ٍ٘ٝ

 

[M]+[L]<=>[ML] 

[ML]/[M]*[L] 
 = Mّظت فّش غ 

= L غّظت ِیٍب٘ذ 

= ML غّظت والت 

ثٙبثزایٗ یه  .فّشات آساد اعتتبثغ ثبثت پبیذاری ٚ غّظت  ،ِیٍب٘ذ –ٔختّف فّش  ٞبی ٞبی پبیذاری ثز اعبط تؼبدَ تزٔٛدیٙبٔیىی ٞغتٙذ ٚ تٛسیغ وٕپّىظ ثبثت

 ، ٞزچٙذ ثبثت پبیذاریثبؽذ غّٛة ٔیٔ، FeEDTA خبی ثٝ CaEDTA در ٔمبثُ غّظت پبییٗ آٞٗ ٔحَّٛ، ثزای تؾىیُ +Ca2 یٔحیظ آٞىی ثب غّظت ثبال

(logK = 11.6 )CaEDTA ( وٕتز اسlogk = 26.5 )FeEDTA .یؼ ثیٙی غّظت ػٙبفز وٓ ٔقزف لبدر ثٝ پ ،آٞىی ٞبی ثبثت پبیذاری در خبن اعت

وٙٙذٜ ٕٔىٗ اعت در تِٛیذ فّشات در ٔحَّٛ خبن اثز  ُٔ والتی ػٙبفز، رٚ٘ذ ػٛا ثب فزآیٙذٞبی پبییٗ ٔجبدِٝ یٞبی در خبن ؽذٜ در ٔحَّٛ خبن ٘یغت. والت

 .(Nowack, 2002) ثٍذارد

  ی گیاٌ َای آَه بٍ يسیلٍ استفادٌ اس کالت

 خٟت ، IIوٝ در ٌیبٞبٖ ثب اعتزاتضی  ؽٛد، در حبِی والت ا٘دبْ ٔیپبؽؼ پظ اس +Fe3 ٚ خذة وٙٙذ را احیبء ٔی +Fe3، والت  Iٌیبٞبٖ ثب ٔىب٘یغٓ اعتزاتضی 

ٞبی ثب پبیذاری وٕتز ٕٔىٗ اعت ٔحتٛای آٞٗ  حبَ والت ثب ایٗ ٘یغتٙذ.FeEDDHA  ٞبی لٛی ٔب٘ٙذ ٛعیذرٚفٛرٞبی آٞٗ، لبدر ثٝ اعتفبدٜ اس والتتخذة فی

 ٞب تؾىیُ دٞٙذ. ی ریؾٝ را ثزای خذة ثٝ ٚعیّٝ Fe( III) -عیذرٚفٛرعیذرٚفٛرٞب ٕٔىٗ اعت وٕپّىظ فیتٛفیتٛت را ثؼذ اس پبؽؼ افشایؼ دٞٙذ ٚ عالپآپٛ

ٞب ثٝ خٛثی لبدر ثٝ  ثزي یبثذ، ٕٔىٗ اعت وٓ ؽٛد. ٞبی آٞٗ افشایؼ ٔی سٔب٘ی وٝ پبیذاری والت ،Iاعتزاتضی ٌیبٞبٖ ثب ٞبی آٞٗ در  آٞٗ اس والت ءاحیب ٔیشاٖ

 ،ؽذّت ٘ٛر ثب ، ثّىٝیبثذ ی وٕجٛد آٞٗ افشایؼ ٕ٘ی ثٝ ٚعیّٝ ،ٞبی آٞٗ پبؽیذٜ ؽذٜ ٞب ثزای احیبی والت ٗ پبؽیذٜ ؽذٜ ٞغتٙذ. تٛا٘بیی ثزيٞٞبی آ احیبی والت

ب٘ی وٝ ِیٍب٘ذ تب سٔایٗ فزایٙذ ٕٔىٗ اعت  ؽٛ٘ذ. آساد ٔی ،ٔٛخٛد در خبنآٞٗ یب دیٍز ػٙبفز  ثب وٕپّىظ یِیٍب٘ذٞب ،ٞب ثؼذ اس پبؽؼ والت .یبثذ افشایؼ ٔی

اس عزیك ٔغیزٞبی  ،اعتفبدٜ ٘ؾذٜٞبی عبِٓ ٚ  والتثٝ احتٕبَ سیبد ٕٔىٗ اعت  فزاٞٓ آٚرد. ٔٛاد غذایی را ثزای ٌیبٜ ؽٛد، ٔی خذة، آثؾٛیی یب تدشیٝ سیغتی

 ،فّش -EDTAخذة وٕپّىظ  .(Lucena, 2003) ی ٌیبٜ خذة ؽٛ٘ذ ٝ ٚعیّٝی ریؾٝ ٚ عبلٝ ث ٞبی پٛعتٝ تزیٗ ثبفت بثی، حتی ثب ؽىغت داخّیغیز ا٘تخ

ٌشارػ ؽذٜ  5/0 - 2%ی  ، در ٔحذٚدٜٞبی آٞٗ در خبن وبرثزد والت .(Bell et al., 2003) ٞب ٘یش تحت تأثیز لزار ٌیزد ی ِٔٛىَٛ ٝ ٚعیّٕٝٔىٗ اعت ث

ی خبوی، اعتفبدٜ اس  ثز خالف اعتفبدٜ .(Chaney 2007) یبثذ ٌزدیذٜ ٚ ثٝ عبلٝ ا٘تمبَ ٔیخذة FCR ی  ٚعیّٝٝ ث ،ؽذٜ ءاس آٞٗ احیب 1%اعت. حذٚد 

ثبػث  ،ٞبی اعیذی ٞب ثب اعپزی ثزيپبؽی  ٔحَّٛ .(Álvarez-Fernández et al., 2004) ؽٛد اػٕبَ ٔیثب والت آٞٗ  در ٔمبیغٝ آٞٗغیز آِی ٔحَّٛ 

 .(Kosegarten et al., 2001)ٌذارد ، اثز ٔیٞب ّزٚس آٞٗ ؽذٜ ٚ در ٔٙبثغ آٞٗ ثزيو

 کىىدٌ در خاک  َای عًامل کالت ياکىش

ٗ ٙذ حالِیت آٞ٘تٛا ٞب ٔی ٗ اس ٔحَّٛ خبن وٕپّىظ ؽٛد یب آٖثب ػٛأُ آٞیب ِیٍب٘ذٞبی آساد،  FCRاس عزیك تٛا٘ذ  ٔی ،ٞب ٞیذرِٚیش آٞٗ پظ اس پبؽؼ والت

ؽٛد ٚ  ٘بٔیذٜ ٔی« Fe(III)، «Ligand-Promoted dissolutionا٘حالَ اوغیذٞبی اس فبس خبٔذ خبن افشایؼ دٞٙذ. ،وزدٖ  را اس عزیك ا٘حالَ یب پزٚتٛ٘ٝ

EDTA ٜاس ، حالِیت آٞٗ را عزیؼتز وٕپّىظ ٘ؾذEDTA ٖٛوٕپّىظ فّشات تٛعظ ِیٍب٘ذٞبی آساد تحت  دٞذ. افشایؼ ٔیٞبی فّشی،  وٕپّىظ ؽذٜ ثب ی

ر فبس د ٞبخذة ِیٍب٘ذ ٌیزد. ، لزار ٔیذ ثٝ خبن، ٔمذار ٔبدٜ آِی، تجبدَ وّغیٓ ٚ خذة ِیٍب٘ٛخبن، ٚضؼیت اوغیذاتی PHپبیذاری والت،  ػٛأّی چٖٛ:تأثیز 

در خبن ثیؾتز اس  EDTA، ٞبا٘ٛاع ِیٍب٘ذ ٔیبٖ اس ٌیزد. بن ٚ ثبفت خبن تحت تأثیز لزار ٔیغّظت خ سٔبٖ، ،PHوٙٙذٜ،  خبٔذ، تٛعظ ٘ٛع ػٛأُ والت

EDDHA ٕٞچٙیٗ؛ٌیزد ٚ  ش وٕپّىظ ؽذٜ، تحت تأثیز لزار ٔیٞب ٘یش تٛعظ فّ خذة والت ؽٛد. خذة ٔی FeEDTA ثیؾتز اس CaEDTA دؽٛ خذة ٔی 

 ٚZnEDTA ٗٔیشاٖ خذة را دارد وٕتزی. FeEDDHA ثبثت تفىیه ثزای  .پبییٗ اعتٞبی آٞىی  خقٛؿ در خبنٝ ث ،زیٗ والت اعت ٚ خذة آٖپبیذارت

 ؛EDTA چٟبر ٌزٜٚ وزثٛوغیّیه اس

,K3=6.92*10-7,K2=2.14*10-3 ,K1=1.02*10-2 K4=5.5*10-11  ی دأٙٝ . ثٙبثزایٗ در یهٞغتٙذ PH ٞبی وؾبٚرسی اس خبن، EDTA  آساد یب

ثٝ فٛرت Fe(III) اوغیذٞبی  در EDTAخذة ٔٙفی دارد.  ی خبن راثغٝ PHثب  EDTAفّشی در یه فزْ آ٘یٛ٘ی ٞغتٙذ ٚ خذة EDTA ٞبی  ٌٛ٘ٝ

 ِیٍب٘ذٞبی سیز اعت؛

 .(Nowack and Sigg, 1996) ا٘ذ تؾىیُ ؽذٜ ،PH ثبالی ٞغتٝ ای در ٔمبدیز وٕپّىظ تهیه ٚ  PHیه وٕپّىظ دٚ ٞغتٝ ای وٝ در ٔمبدیز پبییٗ 
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 تأثیز کالت َا ريی جذب عىاصز

 ؛(Lucena, 2003) ؽذٜ اعت اثزات سراػی یه والت، ثز اعبط چٟبر فبوتٛر سیز تؼزیف

 .ٌیبٜثزای خذة ٔحَّٛ در خبن ٚ والت آٞٗ ٔٛخٛد  تٛا٘بیی حفظ آٞٗ در فزْ (1

 .در والت ؽٛ٘ذFe ٞبی ٔحَّٛ دیٍز ٘جبیذ خبیٍشیٗ  ٞبی دیٍز، یؼٙی وبتیٖٛ تٕبیُ وٓ ثزای وبتیٖٛ (2

 .ٜ ثٝ اعتفبدٜ اس آٞٗ وٕپّىظ ؽذٜبیی ٌیبتٛا٘ (3

 .( خذة پبییٗ ثٝ خبن ٚ ٔمبٚٔت در ثزاثز تدشی4ٝ

ثیٗ خبن ٚ ٌیبٜ ، ػٙبفز وٕپّىظ ؽذٜ راثزای ٌیبٜ فزاٞٓ  راثظ تٛا٘ٙذ ثٝ عبیز ػٙبفز وٕپّىظ ؽٛ٘ذ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ یه ِیٍب٘ذٞبی آساد ٔی ،ٞب پظ اس پبؽؼ والت

اثزات ِیٍب٘ذٞب رٚی خذة ػٙبفز دیٍز ثٝ ٘ذرت ٔٛرد ثزرعی لزار  أب خذة آٞٗ، ثٝ ؽذت ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفتٝ اعت،اٌزچٝ اثزات والت آٞٗ در  وٙٙذ.

اثزات والت آٞٗ در خذة ٔٛاد ىی اس ثیؾتزیٗ ٔغبِؼبت ا٘دبْ ٌزفتٝ، در خقٛؿ ی خقٛؿ در عغٛح ٔٛرد اعتفبدٜ ثزای افالح وٕجٛد ٔٛاد ٔغذی.ٝ ، ثا٘ذ ٌزفتٝ

وٝ ایٗ تأثیز ثٝ ػّّت ثٟجٛد تغذیٝ آٞٗ  ثز ایٗ اعت تقٛر ،یبثذ ، وبٞؼ ٔیFeEDDHA پظ اس وبرثزدMn غّظت  ٘تبیح ٘ؾبٖ دادٜ اعت: وٝ ،ثبؽذ ٔیٔغذی 

در  دٞذ. فغفز را در وتبٖ افشایؼ ٔی ٔیشاٖ دٞذ، أّب وبٞؼ ٔی Ca ,Mg ,Kرا ثٝ ٔیشاٖ وٕتز اس  Znغّظت  ،FeEDDHA ٕٞچٙیٗ .ثبؽذ ٔیدر ٌیبٞبٖ 

ٚ ٔتؼبلجبً خذة  ٞب در خبن Niٚ یب  Cu ,Zn ,Cd ,Pbٔثُ ِیٍب٘ذٞب ثزای افشایؼ حالِیت فّشات عٍٙیٗ در اغّت ٔٛارد،  ،Phytoremediation بِؼبتٔغ

ثٝ خٟت وٕجٛد ٔٛاد غذایی  ٝحبَ، ٔیشاٖ اعتفبدٜ اس ِیٍب٘ذٞب در ایٗ ٔغبِؼبت، ثیؾتز اس آٖ ٔمذاری اعت و ا٘ذ. ثب ایٗ اعتفبدٜ لزار ٌزفتٝ آٟ٘ب تٛعظ ٌیبٞبٖ ٔٛرد

 در حبِی وٝ ٔغبِؼبت ،رٚد ثٝ وبر ٔی ٞبی لّیبیی ٚ آٞىی خبنثزای افغالح وٕجٛد آٞٗ ػٕذتبً  .ثبؽذ ا٘ذ، ٔی ٝ اغّت ثب فّشات عٍٙیٗ آِٛدٜ ؽذٜٞبیی و ٚ خبن

phytoremediation، ِیٍب٘ذ   ؽٛد. ٞبی آٞىی ٔی ٞب، ٔحذٚد ثٝ ٔحیظ تبیح آٖٗ اعتفبدٜ اس ٘ثٙبثزای ،ؽٛد ٞبیی ثب اعیذیتٝ ٔتٛعظ ا٘دبْ ٔی ثیؾتز در خبن

 ؽذٜ اعت ٔؾخـٞبی آِٛدٜ،  خذة ٚ آثؾٛیی فّشات عٍٙیٗ اس خبناعت وٝ ثزای افشایؼ حالِیت،  Phytoremediation، EDTA رایح در ٔغبِؼبت

(Meers et al., 2005). ٖٞب  بلٝٞب ثٝ ع ٞب در ا٘تمبَ اس ریؾٝ دٞٙذ، أب تأثیز آٖ افشایؼ ٔی ثٝ ریؾٝرا ٞب  اٌزچٝ ِیٍب٘ذٞب حالِیت فّشات عٍٙیٗ ٚ خذة آ

 .(Ghasemi‐Fasaei et al., 2002) عٛر لبثُ تٛخٟی وٕتز اعت ثٝ

 سیدريفًر

 ٖٛیؽذٜ ٚ ثب  ذیوٕجٛد آٞٗ، تِٛ ظیٞغتٙذ وٝ تحت ؽزا )داِتٖٛ 1000 تب ٠00 ( وٓ یِٔٛىِٛ ٚسٖ ثب یتیظزف عٝ آٞٗ ی وٙٙذٜوالت ٔٛاد ذرٚفٛرٞبیع

 دٝیدر ٘ت ٌزدد، یٚ خذة ٔ ییؽٙبعب یعٛر اختقبف ثٝ یعَّٛ ثبوتز یدر غؾب ز٘ذٜیٌ یٞبٗ یی پزٚتئ ٝ ٚعیّٝوٕپّىظ ث ٗی. ادٞٙذ یٔ ُیآٞٗ، وٕپّىظ تؾى

 در ٞٛاسی ثی ٚ ٞٛاسی ٞبیٔیىزٚارٌب٘یغٓ اغّت ٘بٔغبػذ اعت. ٕبرٌزیث یوٝ ثزا وٙذ یرا فزاٞٓ ٔ یغیٚ ٔح وٙذ یخبرج ٔ یخبوش ٕبرٌزیآٞٗ را اس دعتزط ث

 ثیِٛٛصیىی وٙتزَ در ٌیبٜ، رؽذ افشایؼ ضٕٗ عیذرٚفٛرٞب. اعت عَّٛ ثزای آٞٗ تأٔیٗ ٔٛاد ایٗ افّی ٘مؼ ٕ٘بیٙذ، یٔ عیذرٚفٛر تِٛیذ آٞٗ وٕجٛد ؽزایظ

 Fusarium ٕبرٌزیاس لبرذ ث یٟٔٓ در ثبسدار٘ذٌ غٓیٔىب٘ هیثٝ ػٙٛاٖ  ییبیلّ یٞب ثبر در خبن ٗیاِٚ یثزا تیتزو ٗیا ٔؤثز٘ذ ٘یش ٌیبٞی سایثیٕبری ػٛأُ

oxysporum (.1391 آثبد، وبظٓیٕیاثزاٞؽذ ) بٖیث 

 تجشیٍ بیًلًصیکی

 Kari)ا٘ذاسٜ ٌیزی ؽذٜ اعت 0.6 ثب اٚج غّظت 0.1µM-0.01 حذٚد EDTAغّظت  ٞب ٔمبْٚ اعت، ٚ در رٚدخب٘ٝ٘غجتبً  EDTA ،سیغتی ی در ثزاثز تدشیٝ

and Giger, 1995). در ٔٛرد  ٍ٘زا٘ی سیغت ٔحیغیEDTA ، ٗثٝ تٛا٘بیی افشایؼ حالِیت فّشات عٍٙیPb ,Cd ٗرٚ، پتب٘غیُ  ارتجبط دادٜ ؽذٜ اعت، اس ای

 ، أب در ثزاثز تدشیٝ ٘ٛریوٕتزی ٚخٛد دارد ثغیبراعالػبت ، EDDHA  ی درٔٛرد تدشیٝ بثذ.ی ٞبی سیز سٔیٙی ثب ایٗ فّشات عٍٙیٗ افشایؼ ٔی آِٛدٌی آة

اعتفبدٜ اس  ،EDDHA لیٕت ثبالی .(Jiang et al., 2003)ثٛدٜ ا٘ذ ذ تِٛیذ، دارای ٘بخبِقیتٛخٝ ثٝ فزایٙ  ثب FeEDDHA ٚ وٛدٞبی تدبری اس ٘بپبیذار ثٛدٜ

وٝ ٔٛادی ثب ٚسٖ ِٔٛىِٛی وٓ ٞغتٙذ ٚ تحت وٕجٛد عیذرٚفٛرٞب  ،اس دیذٌبٜ سیغت ٔحیغیأب  ٔحذٚد وزدٜ اعت. ثبال،ارسػ  دارایآٖ را فمظ ثزای ٔحقٛالت 

ثب داؽتٗ لبثّیت  تٟٙب ثب تأٔیٗ وٕجٛد ػٙبفز ٔختّف اس لجیُ آٞٗ ٚ رٚی ثزای ٌیبٜ، ثّىٝ ٘ٝ ؽٛ٘ذ، تِٛیذ ٔی ٔختّف سیغتی ی ٔٛخٛدات آٞٗ ثٝ ٚعیّٝ

وٙٙذٜ تدشیٝ پذیز ٔغّٛة  اعتفبدٜ اس ػٛأُ والتدر تٛخیٝ  ذٙتٛا٘ ٔی، EDDHAثغیبر پبئیٗ در ٔمبیغٝ ثب ٚ لیٕت ، EDTAی ثبال در ٔمبیغٝ ثب پذیز تدشیٝ

 .ذٙثبؽ

 َدف اس ایه تحقیق 

ثب ٛا٘ذ ت در دعتزط ثٛدٖ آٞٗ ثزای ٌیبٞبٖ ٔی وٙذ. ٌیبٜ را در عزاعز د٘یب ٔحذٚد ٔیٚ وبرآیی  یی، تِٛیذٞبی آٞىی ٚ لّیب پبییٗ ثٛدٖ آٞٗ در دعتزط در خبن

ٚ تٛا٘بیی آٖ در افشایؼ حالِیت فّشات   EDTA٘ظز وزدٖ اس حبَ، فزف افشایؼ یبثذ. ثب ایٗ EDTA  ٚEDDHAٔب٘ٙذ  ٔقٙٛػی ی وٙٙذٜ ػٛأُ والت

را ٔحذٚد  ی آٖٜ ، اعتفبدEDDHAوٝ لیٕت ثبالی  حبِی ٞبی سیزسٔیٙی افشایؼ دادٜ اعت، در ٞب ثٝ آة ؽٛیی آٖ ٍ٘زا٘ی را ثزای آة ،ٞب ٔضز در خبنعٍٙیٗ 

ؽٛ٘ذ، ثّىٝ  ٔی ٞب افشایؼ حالِیت فّشات عٍٙیٗ ٔضز در خبنتٟٙب ثبػث ػذْ  ؽٛ٘ذ، ٘ٝ ٔختّف تِٛیذ ٔی ٔٛخٛداتٞبی عیذرٚفٛری وٝ تٛعظ  أب والت .عبسد ٔی

حتی فّشات دیٍزی ٕٞچٖٛ رٚی ٚ غیزٜ ثزای  ٞبی آٞٗ ٚ ٞب ثٝ ػٙٛاٖ یىی اس ثٟتزیٗ تأٔیٗ وٙٙذٜ ٘یش، آٖ EDDHAٞب در ٔمبیغٝ ثب  چٙذاٖ ثبالی آٖ لیٕت ٘ٝ

 وٙذ. ٌیبٜ ٔؼزفی ٔی
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 مىابع 

 Fusarium لبرذ  ٝیعٛدٚٔٛ٘بط فّٛرعٙت ػّ یٞبٝ یخذا یغتیآ٘تبٌٛ٘ زیتأث. 1391. ع ٔمذْ، یخب٘یٟٔذف. ٚ  ،ی. خٕبِح ،یرٚحب٘. س آثبد، وبظٓ یٕیاثزاٞ

oxysporumf. sp. ciceris .55-64. ففحٝ زاٖیا حجٛثبت یٞب پضٚٞؼ یٝ ی٘ؾز. 

 .189، ؿ 1358، ؽٟزیٛر ٔبٜ 240ؽٕبرٜ  ٔؤعغٝ تحمیمبت خبن ٚ آة، چبح دْٚ، .ٞبی ایزاٖ، ٚسارت وؾبٚرسی ٚ ػٕزاٖ رٚعتبیی خبن
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