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  در اثر آبیاري با آب آلوده به سرب و کادمیوم گیاه رازیانه غلظت عناصر سنگین دربررسی 
  2، شیما ایزدي فر*1هاجر مریخ پور

  استادیار گروه کشاورزي، علوم باغبانی، دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادي، اسدآباد 1

  ،پست الکترونیکی:نویسنده مسوول hajar.merrikhpour@gmail.com  
 دانشجوي تولیدات گیاهان داروئی، دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادي، اسدآباد 2

  
  

 چکیده
 نتیجه در و گیاهان براي آلودگی این از خطرات ناشی سرب و و کادمیوم جمله از سنگین فلزات از ناشی مساله آلودگی به توجه با 

 تغییر روندبررسی  هدف با حاضر پژوهشدر جامعه است  داروئی مهماز محصوالت  رازیانهبا توجه به بـه ایـن کـه و  هاانسان سالمت
کاربرد آب حاوي این فلزات با غلظت هاي متفاوت در گیاه رازیانه و تاثیر آن بر  از حاصل فلزات سنگین (کادمیوم و سرب) غلظت

میلی گرم بر لیتر  8و  4،1هاي آبیاري حاوي غلظت (آبتیمار  6تکرار و  3آزمایش در  عملکرد گیاه مورد بررسی قرار گرفته است.
 شد. استفاده شاهد عنوان تیمار به شرب از آب و تصورت گرفمیلی گرم بر لیتر سرب)  400و  150، 50کادمیوم و 

وزن  افزایش غلظت عناصر سرب و کادمیوم در آب آبیاري باعث کاهش معنی داري در میزاننتایج آنالیز خاك و گیاه نشان داد که 
با افزایش غلظت کادمیوم و سرب در آب مورد استفاده در آبیاري  همچنین مشاهده شد که شد. خشک گیاه نسبت به نمونه شاهد 

با افزایش داشته است. و به دنبال در گیاهان کشت شده در گلدان ها گلدان ها، غلظت کادمیوم و سرب در خاکهاي تحت کشت 
و ضریب انتقال سرب از خاك به گیاه به طور  82/5انتقال کادمیوم از خاك به گیاه به طور میانگین محاسبه فاکتور انتقال، ضریب 

  بدست آمده است، که بیان می کند کادمیوم نسبت به سرب بیشتر توسط گیاه جذب شده است. 42/0میانگین 
  

  

  ، فاکتور انتقالرازیانه، آبیاري، سرب، کادمیوم، کاهش رشدکلیدي:  کلمات
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  مقدمه
 این از .شودمی محسوب کشاورزي محصوالت تولید کننده محدود عوامل مهمترین از یکی خشک نیمه و خشک مناطق در آب کمبود

 آلودگی است. گرفته قرار توجه مورد مناطق این در صنعتی و شهري شده تصفیه فاضالبهاي نظیر متعارف غیر آب منابع از استفاده رو،
 باعث انسانی هاي فعالیتآبیاري و  طریق از سمی فلزات ورود. است گسترش حال در و جدي مشکل یک سنگین فلزات با آب ها
 از سنگین فلزات به گیاهان و هاآب آلودگی روي بر متعددي تحقیقات جهان سراسر در است. شده و گیاهان ها خاك بسیاري از آلودگی
 مختلف هاي گونه و ها شکل که دارد وجود واضحی شواهد سویی ازاست.  گرفته انجام منابع آلوده و با کیفیت پایین با آبیاري طریق

 رسیدن و غذایی زنجیره به سنگین فلزات ورود .دارند هم با زیادي بسیار تفاوت سنگین فلزات تحمل و تجمع جذب، توانایی در گیاهان
در  (Wilson and Temple, 2001). گذارد می جاي به زنده موجودات در فیزیولوژیکی و متابولیکی سوء اثرات بحرانی، هاي لظتغ به

برابر  20تا  اثرات سوء جذب کادمیوم توسط ریشه گیاه برخوردار می باشند.اهمیت ویژه اي  و سرب از کادمیوم میان فلزات سنگین،
کاهش و توقف رشد ریشه،  اثراتی از قبیلمحصوالت کشاورزي  توسط همچنین جذب کادمیومباشد. سایر فلزات سنگین میبیشتر از 

چوب پنبه ایی شدن و صدمه دیدن ساختار داخلی و خارجی ریشه، کاهش هدایت هیدرولیکی آب در ریشه، تداخل با جذب و انتقال 
هاي آنزیمی و به ویژه ل به قهوه اي و اختالل در فعالیترنگ قرمز مایایجاد طبیعی عناصر غذایی، کاهش میزان کلروفیل، کلروز برگ و 

  . )Alloway, 1990( را بدنبال خواهد داشتهاي دخیل در فتوسنتز آنزیم
 در سرب. شودیم محسوب محیط در آالینده سنگین فلز ترین رایج دارد وجود دنیا سراسری طبیع منابع دری مختلف اشکال که به سرب

 فعالیتي رو بر و گرددیم  DNA سنتز و فتوسنتز کاهش و ساقه و ریشه رشد ،توقف ها برگ ،کلروز میتوز در اختالل باعث گیاهان
 خطرات ایجاد باعثی غذای چرخه به شدن وارد با بلکه است، گذار اثر گیاهان رشدي رو بر تنها نه سرب .است گذار تاثیری آنزیمي ها
   .گرددیم نیز حیوانات و انساني برا

جذب روي وکادمیوم را  )1385محمدي و همکاران (است.  گرفته صورت جذب عناصر سنگین توسط گیاهان روي بر متعددي مطالعات
مقدار کادمیوم در غده تربچه نیز افزایش معنی دار نشان  ،د با افزایش سطوح کادمیوم در خاكدر تربچه و شاهی بررسی و مشاهده کردن

  .در مورد روي معنی دار نبود اما این افزایش سطح، ،داد
تواند به دلیل اثرات منفی کاهش وزن تر وخشک گیاه اسفناج را با افزایش غلظت کادمیوم گزارش کردند که می )،2009( پریداتاالتام و 

نتایج مشابهی را در کاهو گزارش  )،2008. منساه و همکاران (پالست باشدوکادمیوم برروي مکانیسم تولید انرژي در میتوکندري و کلر
  کاهش جذب آب توسط گیاه باشد.تواند ناشی از کردند. کاهش رشد برگ، می

از مهمترین و و  ) Apiaceaeیا Umbelliferaeگیاهی علفی، معطر و چند ساله از خانواده چتریان ( )Foeniculum vulgare Lرازیانه (
قسمت مورد استفاده رازیانه، ریشه، برگ و میوه آن است ولی معموال کلیه  .(Zargari, 2004) باشدمی ایرانگیاهان دارویی قدیمی ترین 

رام بخش)، آرازیانه از قدیم به عنوان فعال کننده مراکز عصبی مغزي ( .(Hornok, 1992) قسمت هاي آن مورد استفاده قرار می گیرد
قاعدگی، ضد سرفه، شیر افزائی، اشتها آور و محرك بکار می رود. رازیانه به صورت سبزي یک ماده غذایی بسیار مفید، تسکین دردهاي 

  .(Javidtash, 1989)سهل الهضم، آرام کننده معده و روده و ملین است 
 محصوالت آلــوده شــدن و در جامعه است  داروئی مهماز محصوالت  رازیانهبا توجه به مطالب ذکـر شـده و بـا عنایـت بـه ایـن کـه 

 فلزات غلظت تغییر روند ،مطالعه یـن اسـاس در ایـنمی باشد، بر اترین راه ورود عناصـر سـنگین بـه بدن انسان  اصلی و داروئی غذایی
ثیر آن بر عملکرد گیاه مورد آب حاوي این فلزات با غلظت هاي متفاوت در گیاه رازیانه و تا کاربرد از حاصل سنگین (کادمیوم و سرب)

 بررسی قرار گرفته است.
  

  
  هامواد و روش
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 کامالً طرح قالب درآزمایشی در گیاه رازیانه، سرب  و تجمع کادمیومآب حاوي عناصر سنگین بر عملکرد و ه منظور بررسی اثر کاربرد ب
  انجام گرفت.تکرار  3با  تصادفی

 400و  150، 50میلی گرم بر لیتر کادمیوم و  8و  4،1هاي (آب آبیاري حاوي غلظت شامل تیمار 6 با و گلدانی صورت به پژوهش این
 از همچنین آزمایش، این در .شد انجامدانشگاه سید جمال الدین اسدآبادي میلی گرم بر لیتر سرب) در گلخانه و آزمایشگاه باغبانی 

  . شد استفاده شاهد تیمار عنوان به شرب آب
مورد  رازیانه کشت براي کیلوگرمی 10 گلدانهاي در مذکور خاك .شد تأمین لومی شن بافت با کشاورزي مزارع از نیاز مورد خاك

 سدیم هیپوکلرید محلول در دقیقه 10 مدت به ابتدا شد. بذرها تهیه اصفهان بذر پاکان شرکت از رازیانه گیاه بذر استفاده قرار گرفت.
   شدند. کشتگلدان ها  در مقطر آب با شستشو از پس و گردید عفونی ضد درصد 10

. هر گلدان نیز مقداري نمونه تهیه شد سطحی ، به همراه گیاه از خاكشدند اشتردب گیاه رازیانه از گلدان ها طی مراحل رشد پس از
 وزن سپس .شدند خشک در آون گراد سانتی درجه 60دماي  در و شستشو شدند مقطر آب با آزمایشگاه به انتقال از گیاه پس هاينمونه

  .شد گیري اندازه رشد پارامترهاي از یکی عنوان به ها آن خشک
 غلیظ نیتریک اسید از لیتر میلی2 با و منتقل آزمایش لوله داخل به ي گیاه رازیانهها نمونه از گرم 2/0 هضم نمونه هاي گیاه مقدار براي

 در و شده اضافه هیدروژن پراکسید لیتر میلی 2ها  نمونه از یک هر به بافتی هضم تکمیل منظور به ساعت 24 از پس. گردید مخلوط
عصاره بدست آمده بعد از  آخر مرحله در شود. رنگ بی و شفاف نهایت در تا شد داده حرارت دقیقه 20 مدت به درجه 70 ماري بن

اندازه  جذب اتمی دستگاه وسیله به هانمونه در سرب و کادمیوم شد. غلظت رسانده لیتر میلی 25 حجم به مقطر آببوسیله  صاف شدن
  .(Rowell, 1994) گیري شد

 هاينمونه هضم براي عبور داده شدند. متري میلی 2 الک پس از هوا خشک شدن از نیز برداشت شده از گلدان ها خاك هاينمونه
 اسید چهار از لیتر میلی 15 مخلوط آن به سپس شد، ریخته دار درب اتیلنی پلی هايظرف درون در خاك هاينمونه از گرم 2 خاك،

 درجه 80 دماي در ساعت 12 مدت به هافالسک. شد اضافه هیدروفلوریدریک اسید و پرکلریک اسید نیتریک، اسید کلریدریک،
 وسیله به آنها در سنگین فلزات غلظت و صاف شده هانمونه فوق، زمان گذشت از بعد شد، داده قرار ماري بن حمام در سانتیگراد

   .(Rowell, 1994) شد گیري اندازه اتمی جذب دستگاه
و شاخص انتقال براي تعیین انتقال  گرفت قرار آنالیز مورد آماري آزمونهاي با SPSS 20 افزار نرم از استفاده با آمده بدست هايداده

  :(Xue et al., 2011)عناصر از خاك به گیاه مطابق فرمول زیر محاسبه گردید 
      

انتقال  فاکتور =  
غلظت عنصر در گیاه
غلظت عنصر در خاك

 

  نتایج
افزایش غلظت عناصر  که داد نشان نتایج. است شده آورده 1 جدول در بررسی مورد تیمارهاي تعیین وزن خشک گیاه رازیانه در  نتایج

سرب و کادمیوم در آب آبیاري باعث کاهش معنی داري در میزان وزن خشک گیاه نسبت به نمونه شاهد (آبیاري شده با آب شرب) 
شده است، که این روند کاهشی با افزایش غلظت هر دو عنصر بیشتر شده است. نتایج مقایسات آماري تفاوت معنی داري بین تیمارهاي 

  سرب در کاهش وزن خشک گیاه نشان نداد. کادمیوم و
 

  ) وزن خشک گیاه رازیانه در تیمارهاي آبیاري شده (شاهد، حاوي کادمیوم و حاوي سرب)1جدول (
  سرب (میلی گرم در لیتر)  کادمیوم (میلی گرم در لیتر)  شاهد  
    1  4  8  50  150  400  
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  15/3  49/4  68/5  66/3  02/4  38/5  03/9  وزن خشک رازیانه (گرم)
  
برداشت شده از خاك تحت کشت  خاك مورد آزمایش قبل از کشت گلدانی و در نمونه هاي در سنگین عناصر غلظت گیرياندازه تایجن

می دهد که با افزایش غلظت کادمیوم و سرب در آب مورد استفاده در  نشان نتایج .است شده آورده 2 جدول تیمارهاي مورد مطالعه در
میلی  50و  1کادمیوم و سرب در خاکهاي تحت کشت افزایش داشته است. افزایش غلظت در مورد غلظت هاي آبیاري گلدان ها، غلظت 

  گرم در لیتر کادمیوم و سرب معنی دار نبوده است.
    

 از کشت گلدانی (شاهد) و بعد قبلمطالعه مورد  هاي خاك در کادمیوم و سرب ) غلظت2جدول (
  کادمیوم (میلی گرم در لیتر)تیمار آبیاري شده با آب حاوي   شاهد  
    1  4  8  

  کادمیوم در خاك گلدان 
  (میلی گرم بر کیلوگرم)

3/1  1/1  3/2  8/6  

  تیمار آبیاري شده با آب حاوي سرب (میلی گرم در لیتر)  شاهد  
    50  150  400  

  سرب در خاك گلدان
  (میلی گرم بر کیلوگرم)

8/46  3/47  4/98  8/274  

  
با محاسبه نشان می دهد. تیمارهاي مورد مطالعه  در کادمیوم و سرب را در اندام هوایی گیاه رازیانه  غلظت گیرياندازه نتایج 3جدول 

 42/0 از خاك به گیاه به طور میانگین سربضریب انتقال و  82/5فاکتور انتقال، ضریب انتقال کادمیوم از خاك به گیاه به طور میانگین 
  یوم نسبت به سرب بیشتر توسط گیاه جذب شده است.بدست آمده است، که بیان می کند کادم

  
 اندام هوایی گیاه رازیانه در تیمارهاي مورد مطالعه در کادمیوم و سرب ) غلظت3جدول (

  تیمار آبیاري شده با آب حاوي کادمیوم (میلی گرم در لیتر)  شاهد  
    1  4  8  

   گیاه رازیانهکادمیوم در 
  گرم بر گرم) میکرو(

2/7  8/6  5/13  6/38  

  تیمار آبیاري شده با آب حاوي سرب (میلی گرم در لیتر)  شاهد  
    50  150  400  

  گیاه رازیانهسرب در 
  گرم بر گرم) یکرو(م

7/18  4/18  75  6/112  

  
  بحث و نتیجه گیري

 عناصر مقدار افزایش با .شد خاك درکادمیوم و سرب  عناصر مقدار افزایش موجب آبیاري هاي آلوده به عناصر سنگین در آب کاربرد
 اغلب در ،عناصر سنگین در خاك کم تحرك هستنداز آنجا که . یافت افزایش نیز رازیانه توسط عناصر این جذب خاك، در سنگین

د، انتقال کادمیوم از خاك به ان عناصر مختلف به یک اندازه جذب گیاه نشده. یابند منطقه سطحی خاك و در عمق نفوذ ریشه تجمع می
   خیلی بیشتر از سرب صورت گرفته است.گیاه 

بیان داشتند که بین مقدار عناصر سنگین در آب آبیاري، تجمع این عناصر در خاك و مقدار این عناصر در  (1992) سیالنپا و جانسون
شده بود، نشان داده در مطالعه اي که بر روي آبیاري گیاه برنج با پساب حاوي عناصر سنگین انجام  .ارتباط مستقیمی وجود دارد گیاه
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بیان همچنین  .از عناصر نیکل، سرب و کادمیوم را جذب نمودند قابل توجهیمقدار  هاي مختلف گیاه آبیاري شده با پساب اندام شد که
  .(Mireles, 2004) عناصر بوده استاین عناصر در گیاه برنج کمتر از سایر  که به دلیل تحرك کم عنصر سرب، تجمع شده

 قابلیت علت به کادمیوم و بود کادمیوم از کمتر برابر 10 گیاهان به  خاك از سرب انتقال شاخص که ه شدداد نشان گريدر مطالعه دی
  .(Wang et al., 2006) دارد سرب به نسبت بیشتري انتقال شاخص بیشتر تحرك

 و آبیاري امر در آلوده آب مصرف عدم آلودگی، گسترش از جلوگیري همچنین و شده ایجاد آلودگی رفع براي حاصل، نتایج به توجه با
  .شود می توصیه محیط در رهاسازي از قبل صنعتی پساب تصفیه امر در بیشتر اهتمام همچنین
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