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چکیده
کشاورزي،فعالیتهايجملهازبشري در سالهاي اخیرگوناگونفعالیتهايازحاصلآالیندهموادبهخاکهاي زراعیآلودگی

بررسی به منظور در نتیجه استشدهبهداشتیواقتصاديمحیطی،زیستمشکالتایجادسببشهريفاضالبصنعتی و
اي در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي مطالعه، کروم و کادمیومهاي آلوده بهدر خاكتاج خروس سفید علف هرزعملکرد

هاي آزمایش شامل شاهد بدون . فاکتورشداجرابیرجند به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار 
دگی کروم گرم بر کیلوگرم، آلومیلی50گرم بر کیلوگرم، آلودگی کادمیوم با غلظت میلی25آلودگی، آلودگی کادمیوم با غلظت 

. بعد از سپري شدن طول دوره بودخاكگرم بر کیلوگرممیلی100گرم برکیلوگرم و آلودگی کروم با غلظت میلی50با غلظت
اثر نتایج تجزیه واریانس نشان داد که.شدگیري خروس اندازهتاجآذینگلوزن خشک ساقه، برگ و ، رشد رویشی گیاهان

به طور کلی با افزایش آلودگی در خاك، وزن .بود) p>01/0(دار معنیبر تمامی صفات مورد مطالعه آلودگی خاكتیمارهاي 
گیاه داشت.این خشک تاج خروس کاهش یافت و آلودگی خاك با عنصر کادمیوم تأثیر بیشتري بر کاهش زیست توده 

کروم، کادمیوم.، تحمل آلودگیهرز، علفواژگان کلیدي:

Study of yield of white pigweed (Amaranthus albus L.) in soils contaminated with heavy
metals
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Abstract
Pollution of agricultural soils emissions from human activities in recent years, including agriculture, industrial
and urban waste water causes problems like environmental, economic and health.  Therefore in order to study
the yield of White pigweed in contaminated soils to chromium (Cr) and cadmium (Cd), an experiment was

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


162

بیولوژي و اکولوژي علفهاي هرز ایرانهاي هرز ششمین همایش علوم علف
1394شهریور 12الی 10بیرجند، 

conducted in the in the Research greenhouse of  Birjand University in a factorial arrangement based on
randomized complete block design with three replications. Treatments of Cd include 0 (control), 25 and 50
mg/kg of soil, and for Cr concentration was 0, 50 and 100 mg/kg soil. After the period of vegetative growth, dry
weight of stem, leaf and panicle was measured. Results of analysis of variance showed that the effects of soil
contamination was significant on all traits (P<0.01), respectively. In general, by increasing pollution in the soil,
weed dry weight more decreased in soil contaminated with cadmium compared to Cr.
Key words: Weed, Tolerate pollution, Chromium, Cadmium.

مقدمه

ازآلی و فلزات سنگینغیرهايآالیندهانواعورود و انباشتآندنبالبهواخیرهايسالطیدرصنعتیهايفعالیتافزایش
ازیکیحاضردر حال. )2005همکاران، کند. (بورکا ومیتهدیدرابشرخاك، سالمتبه(Cd)و کادمیوم (Cr)کروم قبیل

به خاکهاي زراعیدرسنگینفلزاتغلظتتدریجیخاکها در کشاورزي پایدار، افزایشاساسی در بحث آلودگی هايچالش
شوند،نمیتجزیهمحیطدرو کادمیومسنگین از جمله کروم فلزات.باشدمیهاارگانیسممیکروتوسطآنهاتجزیهعدمسبب

کنندگی پایداري زیاد و پتانسیل مسموممی باشد. همه فلزات سنگین داراي محیطازآنهاکردنخارجبهنیازبنابراین
سانتیبرگرم5ازبیشچگالیبافلزاتازگروهیبهسنگینفلزات.)2007،باشند (ترکمن و سیمینلیهاي زنده میارگانیسم

امروزهکادمیوم یک آالینده فلزي سمی موجود در خاك می باشد که.)2002شوند (پراساد و استرزاکا، میاطالقمکعبمتر
باشد میافزایشبهو در محصوالت کشاورزي روزراعیخاکهايآن درغلظتفسفاته،شیمیاییکودهايبی رویهمصرفبا

کهاستهاي محیطیهآالیندمهمترینازیکیوزمینکرهرويفراوانعنصرهفتمیننیز کروم ). 2011(حیدري و سارانی، 
محیطیفازهايهمۀدرکرومطبیعی طوربه). 2005(پندا و چادهاري، شودمیرهاخاكبهصنعتیوسیعفرآیندهايطی

یابدمیتجمعخاكذراتباشدهباندبه صورتکهاستخاكآنعمدهمنبعاماشود،میهوا یافتوآبخاك،شامل
گیاهان هواییوزمینیزیرهاياندامبیومس) بیان کردند که میزان1391عموئی و همکاران (.)2005(شانکر و همکاران، 

بیومسمیزاناثربهبا توجهکهیافتهکاهشدر خاك،سرب و کادمیومآلودگیافزایشباذرتووحشیخروستاجپنبه،گاو
نرخکهگیاهانییافت. کاهشهاي آلودهخاكدرفلزاتگونهاینجذبکارآییفلزات سنگین،کلیجذبمیزانبرگیاه

، همکارانوهستند (یهبردبارتراحتمال گیاهانیطوربهاست،ترکمخاكدرآلودگیغلظتافزایشباهاآنعملکردکاهش
آلودگی خاك درنتیجه هدف از این آزمایش، بررسی عملکرد و اجزاي عملکرد علف هرز تاج خروس سفید در شرایط ).1997

.باشدمیاز قبیل کروم و کادمیومعناصر سنگینبه

هامواد و روش 

به صورت آزمایش فاکتوریل گلدانی در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی و با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی تحقیق،این
25شاهد بدون آلودگی، آلودگی کادمیوم با غلظت شامل هاي آزمایش دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند انجام شد. فاکتور 

گرم برکیلوگرم و میلی50گرم بر کیلوگرم، آلودگی کروم با غلظت میلی50غلظت گرم بر کیلوگرم، آلودگی کادمیوم بامیلی
براي آلودگی مصنوعی خاك به فلزات سنگین مورد آزمایش از بود.خاكگرم بر کیلوگرممیلی100آلودگی کروم با غلظت 

اساس غلظت بحرانی دو فلز کادمیوم نمک فلز کلرید کادمیوم و کلرید کروم بر اساس غلظتهاي معرفی شده (این غلظت ها بر
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و کروم در محدوده غلظت بحرانی و در خارج از محدوده بحرانی انتخاب شده اند)، استفاده و میزان آن به ازاء هر کیلوگرم 
برايخاك محاسبه و به صورت محلول به خاك گلدانها اضافه و کامال مخلوط شد تا آلودگی نقاط مختلف آن همگن گردد. 

هاينمونهگردد، خاكآلودههايدر زمینموجودطبیعیشرایطشبیهتا حدي سنگینعناصربهآلودگی خاكرایطشاینکه
در این تحقیق از .شدندمدت دو هفته در این شرایط نگهداريبهومرطوبمزرعهرطوبت ظرفیتحدتاشدهتیمار

در عمق یک سانتیمتري کاشت شدند و تاج خروس سفیدکیلوگرم خاك استفاده شد. بذور علف هرز 4هاي با ظرفیت گلدان
از طریق در طول دوره رشد، رطوبت خاكبوته در هر گلدان تنک شد. 5پس از اطمینان از درصد سبز مناسب به تعداد 

ها خارج اي انجام شد که آب از ته گلدانر حد ظرفیت زراعی نگه داشته شد. آبیاري به گونهها به صورت وزنی، دآبیاري گلدان
اندام هاي هوایی برداشت و به بخشهاي مختلف یرگ، ساقه و گل ،نگردد. بعد از سپري شدن طول دوره رشد رویشی گیاهان

آنالیز واریانس .گراد قرار داده شددرجه سانتی70ساعت در آون با دماي 48هاي تفکیک شده، به مدت نمونهشدند.تفکیک
مقایسه میانگین داده ها از طریق آزمون حداقل وSAS Ver.8.0ها بر اساس طرح آزمایشی مربوطه توسط نرم افزار داده

.انجام شد(FLSD1)دار محافظت شده اختالف معنی

نتایج و بحث
.)1(جدول) گردیدp>01/0(دار آلودگی خاك بر تمامی صفات معنینتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارهاي 

) و کمترین آن در گرم507/0بدون آلودگی (نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین وزن خشک ساقه در تیمار شاهد 
و 50هاي در زمان آلودگی خاك با غلظت) مشاهده شد. گرم009/0گرم در کیلوگرم خاك کادمیوم (میلی50زمان حضور 

هنگام آلودگی ولیدرصد کاهش یافت 57/59و 70/49گرم کروم، وزن خشک ساقه تاج خروس نسبت به شاهد میلی100
شمالی و همکاران رشید.)2(جدولبوددرصد 22/98و 83/97به ترتیب این کاهش گرم کادمیوم، میلی50و 25خاك با 

ترینکموشاهدتیماردرراترین عملکردبیشخرفه و سلمه تره، وحشی، خاکشیر،گزارش کردند که در ارزن)1391(
و 50غلظتآلودگی خاك دروزن خشک برگ نیز با مشاهده شد. میلی گرم کادمیوم بر کیلوگرم 100تیمار درراعملکرد

نسبت به درصد36/97و 78/96، 51/50، 73/47به ترتیبکادمیوم در خاك،گرممیلی50و 25کروم وگرممیلی100
وزن ).2(جدولودبدار نکادمیوم این تفاوت معنیدو سطحکروم و همچنین دو سطح غلظتاما بین ندکاهش یافتشاهد

داري مشاهده نشد ولی بین سطوح آلودگی خاك هیچ تفاوت معنیخشک برگ نیز تحت تأثیر آلودگی خاك قرار گرفت.
صفر گرم کادمیوم (میلی50) و کمترین آن در تیمار آلودگی خاك با گرم178/1بیشترین وزن خشک برگ در تیمار شاهد (

1 - Fisher protected least significant difference

عملکرد و اجزاي عملکرد تاج خروس سفیدتجزیه واریانس -1جدول
درجه آزادي)MSمیانگین مربعات    (

df
منابع تغییرات

S.O.V وزن خشک گل آذین
Panicle dry weight

وزن خشک برگ
Leaf dry weight

وزن خشک ساقه
Stem dry weight

0.022 ns0.008 ns0.003 ns2بلوك
0.697 **0.230 **0.127 آلودگی خاك4**

خطا0.0610.0250.0428
**, nsدرصد. 1داري در سطح احتمال داري، معنی: به ترتیب عدم معنی
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کادمیومحضوراست کهدلیلاینبه) بیان کردند که کاهش عملکرد2004هجدس و همکاران ().2مشاهده شد (جدول)گرم
افزایشبهمنجرکهگرددمیتحریک پراکسیداسیون لیپیدها و تجزیه کلروفیل در گیاهموجبگیاهیهايبافتدروندر

Reactive Oxygenاکسیژن (پذیرواکنشهايگونهتولید Species.می شود (

عملکرد ورشدکاهشبه طور کلی آلودگی خاك با کادمیوم تأثیر بیشتري بر کاهش عملکرد علف هرز تاج خروس داشت. 
همکاران،و(دودکاغذاییجذب موادازممانعتوآبیکمپتانسیلدلیلبهاحتماالًکادمیومیآلودگیتنششرایطدرگیاهان
واست (ایونمریستمیهايسلولدرساختمان میکروتوبولزدنهمبرواکسایشیشرایطایجادهمچنین) و1996

.)2000همکاران،
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تیمار(گرم در بوته)میانگین

وزن خشک ساقهوزن خشک برگوزن خشک گل آذین
1.178 a0.683 a0.507 aشاهد بدون آلودگی
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داري ندارند.درصد تفاوت معنی5در سطح احتمال FLSDهایی که داراي حروف مشترك هستند به روش آزمون ستون
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