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چکیده

کروم قبیلازن آلی و فلزات سنگیغیرهايآالیندهانواعورود و انباشتواخیرهايسالطیدرصنعتیهايفعالیتافزایش
(Cr) و کادمیوم(Cd)ارتفاع و شاخص سبزینگی علف بررسی در نتیجه به منظور ؛ کندمیتهدیدرابشرخاك، سالمتبه
به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با سه ايمطالعه، کروم و کادمیومهاي آلوده بهدر خاكسلمه تره هرز 
. فاکتورهاي آزمایش شامل شاهد بدون آلودگی، آلودگی اجرا شددر گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي بیرجندتکرار

50گرم بر کیلوگرم، آلودگی کروم با غلظتمیلی50آلودگی کادمیوم با غلظت گرم بر کیلوگرم، میلی25کادمیوم با غلظت 
در ابتداي مرحله گلدهی، شاخص کلروفیل بودخاكگرم بر کیلوگرممیلی100گرم برکیلوگرم و آلودگی کروم با غلظت میلی

ن داد که اثر تیمارهاي آلودگی خاك بر نتایج تجزیه واریانس نشاگیري شد. برگ و در مرحله رسیدگی بذور ارتفاع بوته اندازه
این تأثیرپذیري گردید.ترهسلمهو ارتفاع برگشاخص سبزینگیو باعث کاهش بود) p>01/0(دار صفات مورد مطالعه معنی

به شاخص سبزینگی و ارتفاع گیاه ،کادمیومر بود به طوري که در غلظت باالي تحضور کادمیوم در خاك بیشصفات هنگام
.نددرصد نسبت به شاهد کاهش یافت17/85و 72/53ترتیب 

کادمیم، کرم، شاخص سبزینگی، فلزات سنگینواژه هاي کلیدي:

Influence height and SPAD index of leaf Chenopodium album L. in contaminated soil
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Abstract
Increasing industrial activities in recent years and the entry and accumulation of non-organic pollutants and
heavy metals to the soil such as chromium (Cr) and cadmium (Cd), lead to threatening of human health; so in
order to determine the height and SPAD index of Common lambsquarters in contaminated soils with Cr and Cd,
an experiment was conducted based on a factorial randomized complete block design with three replications in
the research greenhouse of Birjand University. Treatments include Cd concentration: 0 (control), 25 and 50
mg/kg of soil and Cr concentration was 0, 50 and 100 mg/kg soil. Leaf chlorophyll index and seed maturity,
plant height was measured at the beginning of the flowering stage. Results of analysis of variance showed that
soil contamination had significant effect on traits (P<0.01) and reduced leaf SPAD index and height. This plant
was more influenced by increasing of soil Cd concentration because SPAD index and plant height reduced 53.72
and 85.17 % compared to control respectively.
Key words: Cr, Cd, SPAD index, heavy metals.

مقدمه

مختلفیانواعشاملکهاستشدهزیستمحیطواردبشرزیادي توسطخطرناكهايآالیندهتاکنون،صنعتیانقالبآغازاز
آلودگیدارند؛گیاهوحیوانانسان،برايزیاديبهداشتیومحیطیخطرات زیستوبودهسنگینفلزاتوآلیترکیباتاز

صنعتی،هايزبالهتراوشاتصنعتی،تشعشعاتمعادن،حفاريمانندبشريهايدلیل فعالیتبهاغلبسنگینفلزاتباخاك
. )2006ناکیمنتو و همکاران، آفت کش هاست (ازاستفادهوکوددهیکشاورزي،هايزمیندرفاضالبلجنازاستفاده

داردآنیونیهايگونهبهبستگیآنسمیتنتیجهدروگیاهمتابولیکیهايفعالیتوفیزیولوژيدرکرومآلودگیت اهمی
در)1998(سامانتري و همکاران، دهدرا افزایشگیاهانرشدتواندمیکرومپایینهايغلظت). 2005(شانکر و همکاران، 

انواعبهابتاليخطراتاست، سبب افزایشسمیشدتبهگیاهانوحیواناتبراي انسان،کرومباالترهايغلظتکهحالی
دوامبودهغیرضروريعناصر). کادمیوم یکی از2007(زانک و همکاران، گردد میغیرهوژنتیکیهايها، ناهنجاريسرطان

). 2006شود (میشرا و همکاران، ساقه میوریشهرشدکاهشوکلروزبرگها،شدنايلولهو سببداردباالییبیولوژیکی
رشد گیرچشمکاهشبه صورتکادمیومیسمیتعالیموحشی،ارزندر) بیان کردند که 1391شمالی و همکاران (رشید
بهسمیتعالیمخرفه،وخاکشیردرشد. دیدهآلودگیبااليسطوحدرتربیشکهبودنکروزمواردبرخیدروکلروزبوته،

ظهوربوتهرشدکاهشصورتبهتنهاسمیتعالیمترهسلمهدرامابودهابرگشدنزردعملکرد ومقدارکاهشصورت
در نتیجه هدف از این آزمایش بررسی اثرات عناصر سنگین .نشددیدهگیاهایندرنکروزوکلروزازعالیمیو هیچنمود

باشد.موجود در خاك بر خصوصیات رشدي علف هرز سلمه تره می

مواد و روش ها

به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي آزمایشاین
گرم بر کیلوگرم، میلی25فاکتورهاي آزمایش شامل شاهد بدون آلودگی، آلودگی کادمیوم با غلظت دانشگاه بیرجند انجام شد. 
گرم برکیلوگرم و آلودگی کروم با غلظت میلی50گرم بر کیلوگرم، آلودگی کروم با غلظت میلی50آلودگی کادمیوم با غلظت 

فلزات سنگین مورد آزمایش از نمک فلز کلرید کادمیوم و براي آلودگی مصنوعی خاك بهبود.خاكگرم بر کیلوگرممیلی100
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کلرید کروم بر اساس غلظتهاي معرفی شده (این غلظت ها بر اساس غلظت بحرانی دو فلز کادمیوم و کروم در محدوده غلظت 
به و به صورت بحرانی و در خارج از محدوده بحرانی انتخاب شده اند)، استفاده و میزان آن به ازاء هر کیلوگرم خاك محاس

هاي با در این تحقیق از گلدانمحلول به خاك گلدانها اضافه و کامال مخلوط شد تا آلودگی نقاط مختلف آن همگن گردد. 
موجودطبیعیشرایطشبیهتا حدي سنگینعناصربهآلودگی خاكشرایطاینکهبرايکیلوگرم خاك استفاده شد.4ظرفیت 
مدت دو هفته در این شرایط بهومرطوبمزرعهرطوبت ظرفیتحدتاشدهتیمارهايونهنمگردد، خاكآلودههايدر زمین
بوته در هر گلدان 5شت شدند و پس از اطمینان از درصد سبز مناسب به تعداد کسلمه ترهبذور علف هرز .شدندنگهداري

وزنی، در حد ظرفیت زراعی نگه داشته شد. ها به صورت از طریق آبیاري گلداندر طول دوره رشد، رطوبت خاكتنک شد. 
به وسیله برگ سبزینگیشاخص گلدهی،در ابتداي مرحله ها خارج نگردد. اي انجام شد که آب از ته گلدانآبیاري به گونه

شدند.گیري اندازهپس از کاشت) روز60مرحله رسیدگی بذور (نیز درارتفاع گیري شد. اندازه، 1سنج دستیدستگاه کلروفیل
و مقایسه میانگین داده ها از طریق SAS Ver.8.0آنالیز واریانس داده ها بر اساس طرح آزمایشی مربوطه توسط نرم افزار 

انجام شد.)FLSD(آزمون حداقل اختالف معنی دار محافظت شده

نتایج و بحث
).1) گردید (جدولp>01/0(دار مطالعه معنینتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارهاي آلودگی خاك بر صفات مورد 

به طوري که کلروفیل برگ سلمه تره کاهش یافت، شاخصنتایج تجزیه واریانس نشان داد که با افزایش میزان آلودگی خاك
مار آلودگی با تیداريتفاوت معنیکه از نظر آماريمشاهده شد) 47/65شاخص سبزینگی برگ در تیمار شاهد (بیشترین

گرم در میلی50کادمیوم با غلظت گرم در کیلوگرم خاك نداشت اما کمترین آن در تیمار آلودگی میلی50کروم در غلظت 
).1همچنین آلودگی خاك با کادمیوم باعث کاهش بیشتر شاخص سبزینگی در گیاه گردید (شکلبود)3/30(کیلوگرم خاك

ساختارریختگیهمبهوکلروفیلسنتزمهاربهمنجرکادمیومسمیتکه گزارش کردند)1989(لوتیج وکالرکسون
-آنزیموکلروفیلوبودهکادمیوم حساسبهفتوسنتزنیز گزارش کردند که)1997(استویانوا و تیچاکالواگردد.کلروپالست می

کاهش دانه،زنیجوانهمهاربهتواندمینیزگیاهدرتجمع کروم. هستندکادمیوممهماهدافازCo2تثبیت دردخیلهاي
سببتواندهمچنین، میشود.منجرگیاهاندراکسیداتیوتنشو القاياکسیدانآنتیهايآنزیمافزایشرنگیزه،محتواي

شود گیاهاندرپراکسیدازآسکوربیکفعالیت کاهشوغشالیپیدهايغشا، پراکسیداسیونفراساختاروکلروپالستتغییر
. )2005(پندا و چادهاري، 

1- Minolta SPAD-502

ترههرز سلمهعلفشاخص سبزینگی و ارتفاعتجزیه واریانس -1جدول
درجه آزادي)MSمیانگین مربعات    (

df
منابع تغییرات

S.O.V
ارتفاع

Height

شاخص کلروفیل برگ
SPAD

8.72 ns10.65 ns2بلوك
آلودگی خاك4** 661.6** 243.75

خطا7.422.658
**, nsدرصد. 1داري در سطح احتمال داري، معنی: به ترتیب عدم معنی
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) و مترسانتی89/25بیشترین ارتفاع بوته در تیمار شاه بدون آلودگی (.نیز تحت تأثیر آلودگی خاك قرار گرفتارتفاع بوته
در زمان آلودگی خاك با مشاهده شد.) مترسانتی84/3گرم در کیلوگرم خاك کادمیوم (میلی50کمترین آن در زمان وجود 

درصد کاهش یافت ولی 74/47و 66/27گرم کروم، وزن خشک ساقه تاج خروس نسبت به شاهد میلی100و 50هاي غلظت
و کاهش ارتفاع در زمان درصد بود17/85و 47/75گرم کادمیوم، این کاهش به ترتیب میلی50و 25هنگام آلودگی خاك با 

در کادمیوم راکاربردنتیجهدرساقهطولیرشدکاهش) 2009آیدینالپ و مارینوا ().2شکل(حضور عنصر کادمیوم بیشتر بود
درارتفاعوریشهطولکاهشباعثکادمیومتجمعکهکردندبیاننیز )2010همکاران (ومیهالسکو.کردندگزارشیونجه 
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