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تغييرات بيوژئوشيميايي مس در ريزوسفر گياهان غدهاي کشت شده در يک خاک آهکي آلوده به مس
3

عليرضا گلستاني فرد ،3حسين ميرسيدحسيني ،*2آمال آرين ،3پيمان عباس زاده دهجي ،9مهدي تفويضي
 .1محقق گروه بيوژئوشيمي و اکولوژي ريزوسفر ،دانشکده خاکشناسي و جنگل ،دانشگاه بوکو ،اتريش
 .2دانشيار ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه تهران ،کرج
 .3دکتري علوم باغباني و مدرس دانشگاه بوکو ،اتريش
 .4استاديار ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه وليعصر رفسنجان
 .5دانشآموخته کارشناسي ارشد ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه تهران ،کرج
(تاريخ دريافت -1315 /12 /25 :تاريخ بازنگري -1316 /6 /24 :تاريخ تصويب)1316 /7 /22 :

چکيده
فعاليت ريشهها و فرآيندهاي ريزوسفري بر حالليت و زيستفراهمي فلزات سنگين در ريزوسفر اثر گذاشته و نقش تعيين
کنندهاي بر سرنوشت عناصر شيميايي در اکوسيستمهاي خاکي دارند .به منظور بررسي تغييرات بيوژئوشيميايي مس در
يک خاک آلوده به مس ( 55/5ميلي گرم در کيلوگرم) ،يک آزمايش کشت گلداني به مدت  45روز با  3رقم ترب (سفيد،
قرمز ،سياه) و  2رقم شلغم ( )N-135,N-180بهصورت طرح پايه کامالً تصادفي با چهار تکرار انجام شد .در خاتمه مقدار
مس در شاخساره نمونههاي گياه اندازهگيري و همچنين شکلهاي شيميايي مس در خاکهاي ريزوسفري و
غيرريزوسفري پس از جداسازي و به روشهاي دنبالهاي و تکمرحلهاي با  0/005 DTPAموالر NH4NO3 ،يک موالر و
 Ca(NO3)2پنج ميليموالر اندازهگيري شد .غلظت مس در شاخساره ارقام مختلف بين  66/4تا  75/4ميليگرم در
کيلوگرم متغير بود .ميزان مس تبادلي و محلول خاک ريزوسفري در ارقام مختلف دو گياه افزايش معنيداري را نشان داد
( ،)p<0.05در حاليکه بخشهاي کربناته و نيز مس همراه با مواد آلي کاهش معنيداري را داشت که نشاندهنده افزايش
تحرک مس در ريزوسفر است .مقدار مس عصارهگيري شده با نيترات آمونيوم و نيترات کلسيم در ريزوسفر تمامي ارقام،
افزايش معنيداري را در مقايسه با خاک غيرريزوسفري نشان داد ( .)p<0.05ارقام مختلف شلغم بر خالف ارقام ترب
افزايش معنيداري در  pHخاک ريزوسفري ايجاد کردند ( )p<0.05افزايش معنيدار در ميزان کربن آلي محلول خاک
ريزوسفري در مقايسه با خاک غيرريزوسفري در ارقام مختلف دو گياه نيز مشاهده شد .عليرغم افزايش فراهمي مس در
خاک ريزوسفرِي ،مقدار جذب کل مس در کليه ارقام ترب و شلغم کمتر از مقدار مس موجود در فاز تبادلي و محلول
خاک غيرريزوسفري بود .نتايج بيانگر نقش احتمالي کربن آلي محلول در کاهش جذب مس ميباشد.
واژههاي کليدي :ريزوسفر ،زيستفراهمي ،عصارهگيري دنبالهاي ،فرايندهاي بيوژئوشيميايي و مس

مقدمه

*

فلزات سنگين از مهمترين آاليندههاي زيستمحيطي موجود در
خاک هستند و سطوح سمي تعدادي از آنها مانند سرب،
کادميوم و مس ميتواند در مناطق طبيعي و کشاورزي به دليل
فعاليت بشر ايجاد شود ( .)Groppa et al., 2007در خاک ،فلزات
سنگين در شکلهاي شيميايي مختلفي وجود دارند و بهطورکلي
در واکنشها ،رفتار شيميايي و فيزيکي متفاوتي نشان ميدهند.
عالوه بر آن ،تحرک ،قابليت جذب و مقدار سميت آنها نيز
متفاوت است .فلزات سنگين در خاک بهصورت محلول ،تبادلي،
کمپلکس با مواد آلي ،پيوسته به اکسيدهاي آهن ،منگنز و
* نويسنده مسئولmirseyed@ut.ac.ir :

رسوب با کربناتها ،هيدروکسيدها و فسفاتها وجود دارند
( .)McBride, 1981; Sposito et al,, 1982روشهاي مختلفي
براي پاکسازي فلزات سنگين از خاک وجود دارد که عمده اين
روشها گران ،پيچيده و مخرب محيطزيست ميباشند .استفاده
از تکنيکهايي مانند گياهپااليي 1که در مقايسه با تکنيکهاي
ديگر داراي هزينه کمتر و دوستدار محيطزيست ميباشند،
اخيراً توسعه يافته است ( .)Shutcha et al., 2010فعاليت ريشه-
ها و فرآيندهاي ريزوسفري مرتبط ميتواند بهطور معنيداري بر
حالليت شيميايي و زيستفراهمي عناصر غذايي و آاليندهها در
ريزوسفر اثر گذاشته و بنابراين يک نقش کنترلي مهمي را بر
1. Phytoremediation
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سرنوشت عناصر شيميايي در اکوسيستمهاي خاکي بر عهده
داشته باشند .ريزوسفر بهطور معمول و عمومي بهعنوان خاک
احاطهکننده ريشهها در نظر گرفته ميشود که تحت تأثير
فعاليت ريشه قرار ميگيرد .در اطراف ريشهي جذبکننده ناحيه
1
اي ايجاد ميشود که در آن يونها نسبت به تودهي خاک تخليه
(مثل  )NPKو يا تجمع( 2مثل کلسيم) يافته و لذا منجر به
اصالح و تعديل تبادالت شيميايي بين اجزاي معدني خاک و
محلول خاک ميشود (.)Marschner and Romheld, 1983
فلزات مرتبط با کربناتها ،اکسيدها و مواد آلي با تغيير شرايط
اسيدي ،قليائي و نيز اکسايش-کاهش ميتوانند آزاد شده و لذا
تغييرات  pHو  Ehايجاد شده توسط ريشه و ريز جانداران در
ريزوسفر ميتواند بر زيستفراهمي فلزات نادر تأثيرگذار باشند.
بهعالوه کاتيونهاي فلزي ميتوانند از طريق تشکيل کالت با
کمپلکس کنندههاي آلي ترشح شده از ريشه گياه يا ريز
جانداران ،آزاد و متحرک شده و يا روي ذرات باردار خاک جذب
شوند (.)Wenzel, 2009
مقادير کل يک فلز در خاک ميتواند وسعت آاليندگي آن
را نشان دهد ولي معرف خوبي از ميزان سميت فلز براي گياه
نخواهد بود .بنابراين در بسياري از مطالعات اخير شکلهاي فلز
در خاکها را بررسي ميکنند ( .)Wang and Chen, 2009براي
ارزيابي خطرات آاليندگي يک فلز در يک منطقه ،فهم و درک
زيستفراهمي آن فلز (که خود بيشتر به شکل شيميايي آن در
ريزوسفر وابسته است تا به مقدار کل آن در خاک) ضروري است
( .)Kidd et al., 2009حالليت و زيستفراهمي فلزات مربوط به
ويژگيهاي خاک از جمله  ،pHکمپلکس شدن با ليگاندهاي آلي
محلول( Eh ،پتانسيل ريداکس) ميباشد ( ;Tao et al., 2003
 .)Tao et al., 2004ريشه گياه  30تا  ٪60از کربن خالص
فتوسنتز را دريافت ميکند که حدود  20درصد را به صورت
ترشحات 3به ريزوسفر آزاد ميکند که ميتواند در فراهمي
عناصر مؤثر باشد ( .)Hinsinger et al., 2006فراواني ترکيبات
آلي در ريزوسفر منجر به افزايش ريزجانداران ميشود چرا که
اين مواد منبع عناصر غذايي و انرژي براي ريزجانداران محسوب
ميگردند ( Fenn .)Grayston et al., 1997و Assadian
( )1111دريافتند که مقدار مس محلول در ريزوسفر گياه دائمي
بيشتر از مقدار آن در توده خاک است .پتانسيل زيستفراهمي
فلز در خاک به طور سنتي به وسيله عصارهگيرهاي شيميايي
مثل نيترات آمونيم يک موالر ،نيترات کلسيم  5ميليموالر،
1. Depletion
2. Accumulation
3. Rhizodeposition

 0/05 EDTAموالر 0/005DTPA ،موالر و يا آب ارزيابي
ميشود (.)Muhammad et al., 2012
4
تکنيکهاي عصارهگيري شيميايي مرحلهاي يا دنبالهاي
يک ابزار قدرتمند براي ارزيابي شکلهاي مختلف فلز فراهم
ميکند ( .)Tessier et al., 1979اساس اين روشها متمايز کردن
شکلهاي مختلف عنصر در فاز جامد خاک است .بر خالف
عصارهگيري تک مرحلهاي ،عصارهگيري دنبالهاي ،هم درباره
شکلهاي شيميايي متحرک فلز و هم در خصوص شکلهاي
شيميايي پايدارتر آن اطالعاتي را فراهم ميکند .لذا ميتوان
ميزان تحرک بالفعل و نيز بالقوه فلز را ارزيابي کرد .بنابراين
شناسايي موقعيتهاي اصلي پيوند و ارتباط فلز با فازهاي
مختلف خاک به درک فرآيندهاي ژئوشيميايي براي ارزيابي
پتانسيل تحرک فلز و خطرات مرتبط کمک ميکند .روشهاي
متعددي براي عصارهگيري متوالي يا دنبالهاي در منابع ارائه شده
است که از ميان آنها روش تسيير و همکاران و روش  BCRمورد
استفاده بسياري از محققان قرار گرفته است ( Wang et al.,
.)2002
هدف از انجام اين تحقيق بررسي تأثير ارقام مختلف ترب
و شلغم بر تغييرات بيوژئوشميايي مس در ريزوسفر با استفاده از
گونهبندي اين عنصر به روش عصارهگير دنبالهاي و چند عصاره-
گير تک مرحلهاي است .تعدادي از پارامترهايي که بر شکلهاي
شيميايي مس اثرگذار است مانند  ،pHکربن آلي محلول و جذب
مس توسط گياه نيز بررسي ميشود.

مواد و روشها
انتخاب نمونه خاک

يک خاک آلوده به مس از استان زنجان و نزديک کارخانه
رويسازان از عمق  20-0سانتيمتري تهيه ( Kabata-Pendias,
 )،2011هوا خشک و از الک دو ميليمتري عبور داده شد .برخي
از ويژگيهاي فيزيکوشيميايي خاک مانند بافت ( Bouyoucos,
 ،)1962رطوبت ظرفيت مزرعه ( ،)Topp et al., 1993ظرفيت
تبادل کاتيوني ( ،)Blum et al., 1996ماده آلي ( Walkly and
 ،)Black, 1934کربناتکلسيم معادل ( Loeppert and Suarez,
 ،)1996عناصر کممصرف قابل جذب ( Lindsay and Norvell,
 ،)1978فسفر ( )Kuo, 1996و پتاسيم قابل جذب ( Helmke
 )and Spark, 1996اندازهگيري گرديد .شکلهاي شيميايي مس
به روش عصارهگيري دنبالهاي (( )Tessier et al., 1979جدول
 )1و عصارهگيري تک مرحلهاي (جدول  )2مشخص گرديد.
4.Sequential extraction

گلستاني فرد و همکاران :تغييرات بيوژئوشيميايي مس در ريزوسفر گياهان943 ...

آزمون گلخانهاي

اين آزمايش در سال  1351در گلخانههاي گروه خاکشناسي
دانشگاه تهران انجام شد .به منظور انجام آزمون گلخانهاي تعداد
سه رقم ترب (سفيد ،قرمز و سياه) و دو رقم شلغم ( N-135وN-
 )180با توجه به سابقه کشت و سرعت رشد از مؤسسه
تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر ايران تهيه گرديد .بذرها قبل
از کشت ضد عفوني سطحي شدند .مقادير  0/4گرم در کيلوگرم
 KH2PO4و  NH4NO3و همچنين  0/15گرم در کيلوگرم
سکوسترين آهن ( 135بر اساس نتايج آزمون خاک) به خاک
اضافه ،به صورت يکنواخت درآورده و پس از خشک شدن خاک
و عبور از الک دو ميليمتري به مقدار  1500گرم خاک به

گلدانهاي دو کيلوگرمي اضافه گرديد .براي هر رقم تعداد چهار
گلدان در نظر گرفته شد و در هر گلدان تعداد شش بذر کشت و
پس از  10روز به سه گياه کاهش داده شد .همچنين تعدادي
گلدان نيز بدون کشت در نظر گرفته شد .گلدانها در پاييز
 1310به مدت  45روز در گلخانه (گروه مهندسي علوم خاک) با
دماي  21-15درجه سلسيوس مقدار نور  12000لوکس
نگهداري شدند .طول دوره روشنايي براي ترب و شلغم به ترتيب
 16و  13ساعت بود .رطوبت خاک در طول دوره رشد به روش
وزني در حدود ظرفيت مزرعه نگهداري گرديد .آزمايش به
صورت طرح پايه کامالً تصادفي با چهار تکرار انجام شد.

جدول  .3عصارهگيري دنبالهاي به روش  Tessierو همکاران ()3474

روش کار

مرحله

جزء عصارهگيري شده

F1

تبادلي و محلول

F2

کربناتي

F3

پيوند شده با اکسيدهاي
آهن و منگنز

F4

پيوند شده با ماده آلي

5F

باقيمانده

 5ميليليتر محلول کلريد منيزيم  1موالر با پهاش  7در دماي  25درجه سلسيوس به مدت  1ساعت تکان داده
شد
 5ميليليتر محلول استات سديم  1موالر با پهاش  5در دماي  25درجه سلسيوس به مدت  5ساعت تکان داده
شد
 20ميليليتر هيدروکسيل آمين هيدروکلرايد  0/04موالر تهيه شده در اسيد استيک  25درصد ( )v/vبا پهاش 2
در دماي  16درجه سلسيوس به مدت  2ساعت تکان داده شد
الف 3 -ميليليتر اسيد نيتريک  0/02موالر  5 +ميليليتر آب اکسيژنه  30درصد در دماي  55درجه سلسيوس به
مدت  2ساعت تکان داده شد
ب 3 -ميليليتر آب اکسيژنه  30درصد در دماي  55درجه سلسيوس به مدت  3ساعت تکان داده شد
ج 5 -ميليليتر استات آمونيوم  3/2موالر در دماي  25درجه سلسيوس به مدت  30دقيقه تکان داده شد.
 7/5ميليليتر اسيد کلريدريک  12موالر  2/5 +ميليليتر اسيد نيتريک  16موالر در دماي  25درجه سلسيوس به
مدت  16ساعت نگهداري ،سپس به مدت  2ساعت تبخير و تقطير ماليم ( )gentle refluxو درنهايت سرد و صاف
شود (بدون سانتريفيوژ)

وزن نمونه خاک مرطوب  1/2گرم کليه سوسپانسيونها پس از مرحله تکان دادن ( )Shakingسانتريفيوژ و توسط سرنگ فيلتر شد ()Wattman 0.45 µm

جدول  .2عصارهگيرهاي تک مرحلهاي به کار رفته در اين مطالعه

نسبت خاک به محلول

عصارهگير

منبع

عنصر استخراج شده

نيترات آمونيوم موالر

نسبت )v/w( 2/5 :1

نيترات کلسيم  0/005موالر

نسبت )v/w( 5 :1

سرب و روي
سرب ،روي ،سديم ،پتاسيم ،کلسيم و
منيزيم

نسبت )v/w( 5 :1

سرب و روي

()Norvell, 1984

نسبت )v/w( 20 :1

سديم ،پتاسيم ،کلسيم و منيزيم

()Blum et al., 1996

DTPA

0/005

(پهاش )7/3
کلريد باريم  0/1موالر

موالر

تجزيه شيميايي خاک و گياه

پس از  45روز شاخساره برداشت ،پس از شستشو با آب معمولي
در حمام اولتراسونيک با آب مقطر شستشو و وزن تر و خشک
( 45ساعت در دماي  65درجه سلسيوس) اندازهگيري شد .اغلب
براي مطالعه ريزوسفر ،پس از خارج کردن گياه به همراه ريشه-
هاي آن از خاک با تکان دادن ماليم ،خاک اطراف ريشه

()DIN, 1995
(.)Muhammad et al., 2012

جداسازي و به عنوان خاک ريزوسفري محسوب ميشود و خاک
خارج از محدوده ريشه به عنوان توده خاک 1در نظر گرفته مي-
شود .اين روش (تکان دادن ماليم ريشه) تفاوتهايي را در
ويژگيهاي بيولوژيکي ،فيزيکي و شيميايي اين دو خاک نشان
1. Bulk Soil
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داده است ( .)Butler et al., 2003در اين تحقيق به منظور
جداسازي خاک ريزوسفري ،ريشهها از خاک خارج شده و بعد از
چند تکان ماليم ،خاک چسبيده به اطراف ريشه به عنوان خاک
ريزوسفري از ريشه جدا گرديد و خاک گلدانهاي کشت نشده
( 4گلدان) به عنوان خاک غيرريزوسفري در نظر گرفته شد.
همچنين جهت خارج کردن ريشههاي ريز ،خاک ريزوسفري به
آرامي الک (قطر  2ميليمتر) شد .ريشههاي ريزي که از الک
عبور کرده بودند تا حد امکان توسط پنس جدا شدند .پس از
جداسازي خاک ،کليه ريشهها (تا حد امکان) از درون گلدان
جمعآوري ،ابتدا با آب معمولي ،سپس با  0/05 CaCl2موالر در
حمام التراسونيک و در نهايت با آب مقطر شستشو شده و وزن
تر و خشک ريشه تعيين شد .غلظت عناصر مس در ريشه و
شاخساره به روش هضم تر اندازهگيري شد ( Muhammad et
 .)al., 2012در اين روش  0/2گرم نمونه آسياب شده گياهي در
داخل لوله هضم بلند قرار داده شد و سپس پنج ميليليتر اسيد
نيتريک  %61و يک ميليليتر آب اکسيژنه  %30اضافه شد و يک
لوله شيشهاي ديگر تحت عنوان سردکننده بر لوله اول قرار داده
شد .پس از يک شب ماندگاري تيوبها روي يک گرمکننده در
دماي بين  65تا  150درجه سلسيوس به مدت  3/5ساعت،
تيوبها سرد شده ،تکان ( )Vortexداده شده ،صاف شده و در
نهايت با دستگاه جذب اتمي مجهز به کوره گرافيت ( Shimadzu

 )AA-670و)Elan 9000 DRCe, Perkin Elmer(1ICP-MS
غلظت مس و ساير عناصر کممصرف اندازهگيري شد .غلظت کل
مس در خاک بدون کشت با اضافه کردن  1/5ميليليتر اسيد
نيتريک  %61و  4/5ميليليتر اسيد کلريدريک  %37به  0/5گرم
خاک نرم و يکنواخت شده اندازهگيري شد ( Muhammad et
 .)al., 2012خاکهاي ريزوسفري و غيرريزوسفري (بالفاصله بعد
از جداسازي در حد رطوبت  )FCبه روش دنبالهاي (جدول  )1و
تکمرحلهاي با  0/005 DTPAموالر NH4NO3 ،يک موالر و
 Ca(NO3)2پنج ميليموالر به منظور اندازهگيري شکلهاي
شيميايي مس عصارهگيري گرديد (جدول  .)2به طور همزمان
درصد رطوبت وزني خاک نيز محاسبه گرديد .همچنين ،pH
 ،)Brandstetter et al., 1996( DOCغلظت کاتيونها و آنيون-
هاي محلول (هر سه به نسبت  (v/w( 5 :1با  Ca(NO3)2پنج
ميليموالر) و ظرفيت تبادل کاتيوني با روش تکمرحلهاي کلريد
باريم در خاک ريزوسفري و غيرريزوسفري اندازهگيري شد .نتايج
بدست آمده با نرمافزار  SASمورد تجزيه و تحليل آماري قرار
گرفت .مقايسه ميانگين دادههاي آزمايشي با آزمون چند دامنه-
اي دانکن در سطح احتمال  5درصد انجام شد و  Ttestبراي
مقايسه خاک ريزوسفري و غير ريزوسفري استفاده شد .براي
رسم نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده گرديد.
)1. Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS

جدول  .3ويژگيهاي فيزيکوشيميايي خاک مورد مطالعه

بافت

CEC

pH

dS.m-

cmolc.kg-1

لوم

13

EC

1

7/7

0/72

F.C

S.P

O.C

T.N.V

mg.kg-1

%

15/5

پتاسيم

فسفر

آهن

روي

منگنز

مس

مس
کل

24

0/5

13/7

343/0

5/6

2/3

25/1

6/1

20/0

55/5

 :CECظرفيت تبادل کاتيوني :SP ،درصد رطوبت اشباع :O.C ،کربن آلي :T.N.V ،آهک معادل :F.C ،ظرفيت مزرعه و  :E.Cقابليت هدايت الکتريکي
عصاره اشباع .مس ،آهن ،منگنز و روي ،با استفاده از روش  DTPAعصارهگيري شد.

نتايج و بحث
ويژگيهاي فيزيکوشيميايي خاک مورد نظر در جدول ()3
گزارش شده است .با توجه به غلظت کل مس اندازهگيري شده
( 55/5ميليگرم در کيلوگرم خاک) ،اين خاک به عنوان يک
خاک آلوده به مس محسوب ميشود ( Thayalakumaran et al.,
 .)2003با توجه به اينکه به طور معمول سهم شکل محلول و
تبادلي مس در خاکهاي آهکي و  pHباال کم ميباشد ( Tao et
 ،)al., 2003مقدار مس محلول و تبادلي در اين خاک  4/7درصد
ميباشد که سهم قابل توجهاي را به خود اختصاص داده است
(شکل  .) 1با توجه به اينکه خاک مورد آزمايش آهکي و pH

باالي  7دارد ،درصد ناچيزي از مس در بخش کربناتي وجود
دارد و بيشترين درصد مس به ترتيب مربوط به باقيمانده (37/1
درصد) ،پيوند يافته با اکسيدهاي آهن و منگنز ( 34/0درصد) و
همراه با مواد آلي ( 24/6درصد) ميباشدKabata-Pendias .
( )2011گزارش کرد در خاکهايي که توسط فعاليتهاي انسان
آلودگي مس ايجاد شده است ،بخش عمده مس همراه با
اکسيدهاي آهن و منگنز و همچنين مواد آلي ميباشد.
ميانگين غلظت و جذب مس در ريشه و شاخساره ارقام
مختلف ترب و شلغم پس از  45روز کشت در جدول ( )4نشان
داده شده است .غلظت مس در شاخساره ارقام مختلف دو گياه
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تفاوت معنيداري از نظر آماري نداشت .غلظت مس در ريشه
ترب رقم  132با  546/2ميليگرم در کيلوگرم تفاوت معنيداري
با ارقام ديگر داشت .غلظت مس در ريشه هر دو گونه گياه
بيشتر از شاخساره بود که اين توسط محققان مختلفي گزارش
شده است (.)Chaignon et al., 2002; Yu and Zhou, 2006
 )2011( Kabata-Pendiasگزارش کرد که متوسط غلظت مس
در گياهان زراعي بين  5تا  20ميليگرم در کيلوگرم متغير
است .همچنين مقدار مس در اکثر گياهاني که به عنوان علوفه
استفاده ميشوند کمتر از  30ميليگرم در کيلوگرم وزن خشک
گياه ميباشد در صورتيکه اين غلظت در تمامي ارقام ترب و
شلغم باالتر از حد گزارش شده است ( European Commission,
( )2003جدول  .)4باالتر بودن غلظت را ميتوان به باال بودن
شکل محلول و تبادلي در اين خاک نسبت داد .شاخص انتقال
( TF=Cshoot/Croot )Translocation Factorنسبت غلظت
عنصر در به غلظت عنصر در ريشه و فاکتور تجمع

( )Accumulation Factorمس نسبت غلظت عنصر در ريشه به
غلظت در خاک در تمامي ارقام دو گونه گياهي کمتر از يک بود
(شکلهاي  2و  .)3فاکتور تجمع و شاخص انتقال در گياهان
اجتناب کننده از جذب کوچکتر از واحد ميباشد
( .)Puschenreiter et al., 2003شاخص انتقال تنها در ترب رقم
 24با دو رقم ديگر تفاوت معنيدار دارد و بين ارقام شلغم هيچ
اختالف معنيداري وجود نداشت .فاکتور تجمع در ارقام شلغم
اختالف معنيداري نداشت در حاليکه در گياه ترب ارقام  24و
 132با رقم  121اختالف معنيداري داشتند (شکل  2و .)3
فاکتور تجمع در ارقام مختلف ذکر شده  3تا  4برابر شاخص
انتقال بود و علت آن را ميتوان به باال بودن شکل محلول عنصر
مس در خاک مورد نظر نسبت داد .همچنين کوچک بودن
شاخص انتقال به نوعي بيانگر اجتناب گياه از جذب مس مي-
باشد که نتايج بعدي اين اتفاق را تائيد ميکنند.

جدول  .9متوسط غلظت و جذب مس در شاخساره و ريشه ارقام مختلف ترب و شلغم

غلظت مس
ميليگرم در کيلوگرم

وزن خشک
گرم در گلدان

جذب مس
ميليگرم در گلدان

ارقام

شاخساره
ريشه

ترب رقم 121

66/4 ± 5/5a

10/5± 0/22a

0/71 ± 0/11a

ترب رقم 132

75/1 ± 5/3a

1/45± 0/22b

0/74 ± 0/03a

ترب رقم 24

74/3 ± 4/1a

5/32 ± 0/24 c

0/62 ± 0/104a

شلغم رقم 135

73/4 ± 5/5 a

7/41 ± 0/25 a

0/54 ± 0/03 a

شلغم رقم 150

75/4 ± 0/32 a

7/44 ± 0/41 a

0/55 ± 0/15 a

ترب رقم 121

326/0 ± 21/1b

2/23± 0/12a

0/73 ± 0/06 b

ترب رقم 132

546/2 ± 21/0a

2/60± 0/12a

1/42 ± 0/12 a

ترب رقم 24

217/0 ± 16/1 b

1/75 ± 0/12 b

0/53 ± 0/06 c

شلغم رقم 135

275/0 ± 11/4 a

3/35 ± 0/14 a

0/13 ± 0/06 a

شلغم رقم 150

275/5 ± 5/3 a

2/45 ± 0/01 b

0/65 ± 0/04 b

براي هرگونه گياهي ،در هر ستون ميانگينهايي که داراي حروف مشترک ميباشند از نظر آماري در سطح احتمال  3درصد تفاوت معنيدار ندارند (آزمون )LSD

تغييرات  pHخاک ريزوسفري در ارقام مختلف دو گونه
گياهي در شکل ( ) 4نشان داده شده است .ارقام مختلف ترب
تغيير معنيداري در  pHخاک ريزوسفري در مقايسه با خاک
غيرريزوسفري ايجاد نکردند ،درحاليکه ارقام شلغم افزايش
معنيداري در  pHايجاد کردند ( .)Ttest p<5%تغييرات  pHو
 Ehايجاد شده توسط ريشه و ريزجانداران در ريزوسفر ميتواند
بر زيستفراهمي فلزات نادر تأثيرگذار باشند (.)Wenzel, 2009
به عقيده  )2004( Kochian et al.افزايش  pHخاک ريزوسفر در

خاکهاي اسيدي يکي از سازوکارهاي جالب مقاومت به سميت
آلومينيم ميباشد .در اين ارقام نيز افزايش  pHخاک ريزوسفر
مي تواند راهکاري براي جلوگيري افزايش بيشتر فراهمي عنصر
مس و مقاومت به سميت مس باشد .از طرف ديگر عدم تغيير
 pHبه هيچ عنوان به معني عدم وجود جريانهاي پروتوني در
ريزوسفر نميباشد بلکه اين پروتونها ممکن است در طيف
وسيعي از واکنشها مصرف شوند (مثل انحالل و رسوب آهک و
واکنشهاي تبادلي).
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Cu fractions
4.7%
0.7%
37.1%

water soluble plus
exchangeable
bound to carbonate

33.0%

bound to Fe or Mn
oxides
bound to organic
matter
residual

24.6%
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Shoot:root Cu concentration ratio
(Translocation Index)

0.3

a

b
0.2

b

0.1

0
Raphanus
129

Raphanus
132

Shoot:root Cu concentration ratio
(Translocation Index)

خاک غير ريزوسفري

0.4

a

0.3

a

0.2

0.1
0.0

Raphanus
24

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

a

a

1.0
Cu Accumulation factor (AF)

Cu Accumulation factor (AF)

 شاخص انتقال مس در ارقام بررسي شده.2 شکل

b

a

a

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Raphanus 129 Raphanus 132 Raphanus 24

)Raphanus,،324،332،29( ) و تربTurnip,340 ،333(  مس در ارقام بررسي شده شلغمAF  مقايسه فاکتور تجمع.3 شکل
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همان طوري که شکل ( )5نشان ميدهد ،ارقام مختلف دو
گياه باعث افزايش معنيدار در ميزان کربن آلي محلول در خاک
ريزوسفري در مقايسه با خاک غيرريزوسفري شدهاند ( Ttest
 .)p<5%اين اختالف معنيدار در  DOCناشي از ترشحات
ريشهاي توسط اين گياهان ميباشد .ريشه گياه  30تا  ٪60از
کربن خالص فتوسنتز را دريافت ميکند که حدود  20درصد را
به صورت ترشحات 1به ريزوسفر آزاد ميکند که ميتواند در
فراهمي عناصر مؤثر باشد (.)Hinsinger et al., 2006
با توجه به جدول ( )5ميزان مس تبادلي و محلول خاک
ريزوسفري در ارقام مختلف دو گياه افزايش معنيدار نشان داد،
در حاليکه بخشهاي کربناته و مس همراه با مواد آلي کاهش
معنيداري را در مقايسه با خاک غير ريزوسفري نشان داد
(  .)Ttest p<5%افزايش مس تبادلي و محلول در مقايسه با
ميزان مس تبادلي و محلول در خاک غيرريزوسفري بيانگر نقش
فرآيندهاي ريزوسفري در افزايش فراهمي مس در ريزوسفر ارقام
مختلف دو گياه ميباشد .روند کلي تغيير شکلهاي شيميايي
مس بيانگر تمايل سيستم خاک-ريشه به افزايش فراهمي مس
در ريزوسفر ميباشد؛ يعني کاهش از بخشهاي کربناتي ،مواد
آلي و باقيمانده (با پتانسيل فراهمي متوسط تا کم) و افزايش به
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بخش تبادلي و محلول با پتانسيل فراهمي زياد (جدول .)5
مقدار جذب اين عنصر در ارقام مختلف دو گياه بين  1/4تا 1/7
ميليگرم در گلدان متغير بود .ميزان مس تبادلي و محلول در
خاک غيرريزوسفري حدود  6/5ميليگرم در گلدان است که
بيش از  3برابر مقدار جذب مس در ارقام مختلف دو گياه مي-
باشد (شکل  6و جدول  .)5محققان مختلفي نيز گزارش کردند
با وجود اينکه ترشحات ريشهاي ممکن است باعث افزايش
تحرک فلز در ريزوسفر شود ،الزاماً منجر به افزايش جذب فلز
توسط گياه نميشود .علت عدم اين افزايش ميتواند ناشي از
جذب کمپلکس ليگاند-فلز توسط گروههاي عامل سطحي خاک
باشد (.)Wenzel, 2009
 Chinoو همکاران ( )1111با استفاده از سيستم ريشه
دان 2دريافتند که مس محلول در نزديک ريشه افزايش مييابد.
اين در حالي بود که مقدار کل آن يا ثابت بود و يا تغيير کمي
داشت .نتايج جدول ( )5نشان ميدهد که شکل محلول و تبادلي
در ريزوسفر افزايش پيدا کرده که با توجه به افزايش يا عدم
تغييرات معنيدار  pHدر ريزوسفر (شکل  ،)4با تغييرات pH
قابل توضيح نيست.
2. Rhizobox

1. Rhizodeposition

جدول  .3مقايسه شکل هاي شيميايي مختلف مس در ريزوسفر ارقام مختلف ترب و شلغم با خاک غيرريزوسفري ()T-test

1F

2F

٭٭

٭

3F

4F

mg.kg-1

ارقام

مس

ترب رقم 121
ترب رقم 132
ترب رقم 24
شلغم رقم 135
شلغم رقم 150
خاک غيرريزوسفري

5/50 ± 0/31
 ± 0/72٭٭10/2
 ± 0/65٭٭10/5
 ± 0/32٭٭5/53
 ± 0/41٭٭10/1
4/02 ± 0/31

0/45 ± 0/017
± 0/011٭0/45
0/45 ± 0/027
0/52 ± 0/012
0/51 ± 0/012
0/53 ± 0/015

31/0 ± 1/44
± 0/55٭٭32/2
 ± 2/01٭33/1
31/4 ± 1/50
 ± 1/66٭32/7
27/6 ± 0/55

٭٭

15/2 ± 0/65
 ± 0/60٭٭15/1
15/1 ± 1/51
 ± 1/05٭17/5
23/0 ± 1/24
21/4 ± 0/51

٭٭= معنيدار بودن در سطح  1درصد ،٭= معنيدار بودن در سطح احتمال  5درصد (مقايسه خاک ريزوسفري در ارقام با خاک غير ريزوسفري به روش )T test

شکل  .9مقايسه تغييرات  pHدر ريزوسفر ارقام بررسي شده

شکل  .3مقايسه تغييرات  DOCدر ريزوسفر ارقام بررسي شده شلغم و ترب

شلغم و ترب در مقايسه با خاک غير ريزوسفري ()Ttest

در مقايسه با خاک غير ريزوسفري ()Ttest
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 )1996( Hinsinge and Gilkesنشان دادند عدم تغييرات
معنيدار  pHدر ريزوسفر نسبت به توده خاک به هيچ عنوان به
معني غيبت و عدم وقوع جريانهاي پروتوني 1در ريزوسفر
نيست ،به طوري که اين پروتونها ممکن است در طيف وسيعي
از واکنشهايي که منجر به مصرف پروتون ميشوند (مثل انحالل
آهک و تبادل کاتيوني) شرکت داشته باشند و تحرک فلز را
تحت تأثير قرار دهند (بدون تغيير معنيدار  .)pHفراهمي فلز در
ريزوسفر به برآيند شيبهاي بيوژئوشيميايي ،DOC ،pH
پتانسيل اکسيد و احيا و غلظت فلز بستگي دارد ( Hinsinger
 .)and. Gilkes, 1996يکي از پارامترهاي مهم ديگر که عالوه بر
 pHبر فراهمي فلزات در ريزوسفر تأثير ميگذارد مقدار کربن
آلي محلول است .گروهي از محققان گزارش کردند که تشکيل
کمپلکس فلزاتي مانند مس ،کادميوم و روي با  DOCبا افزايش
 pHافزايش يافت (.)Christensen and Christensen, 2000
همچنين  )1995( Reddy et al.گزارش کردند که بيش از %10
مس در نزديک  pHبرابر با  7به شکل کمپلکس شده با DOC
است و مقدار شکل آزاد يون با افزايش  pHبه شدت کاهش مي-
يابد .بنابراين در  pHحدود  7/5احتمال تشکيل کمپلکسهاي
 Cu-DOCو در نتيجه افزايش تحرک فلز در ريزوسفر بسيار زياد
است.
عليرغم آهکي بودن خاک مورد آزمايش ،مقدار مس
محلول و تبادلي چند برابر شکل مرتبط با آهک است .تحقيقات
1. Efflux and Influx
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نشان داده درصورتيکه انسان در افزايش آلودگي مس نقش
داشته باشد ،بخش عمده مس به شکل همراه با اکسيدهاي آهن
و منگنز و مواد آلي در ميآيد و کمتر در بخش کربناتي قرار
ميگيرد ( .)Kabata-Pendias, 2011از آنجا که اين خاک از
اطراف معادن گردآوري شده است ،احتماال علت کم بودن بخش
کربناتي به همين دليل است .مقدار مس همراه با مواد آلي در
اکثر ارقام دو گياه کاهش داشت که در تعدادي از ارقام اين
کاهش معنيدار بود.
مقدار مس عصارهگيري شده با نيتراتآمونيوم و نيترات-
کلسيم در ريزوسفر تمامي ارقام افزايش معنيداري را در مقايسه
با خاک غيرريزوسفري نشان داد ،اما در مورد عصارهگير DTPA
اين افزايش در ارقام  24و  121ترب معنيدار نبود .مقدار مس
عصارهگيري شده توسط نيترات آمونيوم تقريباً  5-6برابر مس
عصارهگيري شده توسط نيتراتکلسيم است (شکلهاي  5 ،7و
 .)1مقادير فلز قابل استخراج با نيترات آمونيوم يک موالر بسيار
باالتر از نيتراتکلسيم  5ميليموالر است (معموال بيش از 10
برابر) .علت اين تفاوت قدرت يوني باالي محلول نيترات آمونيوم
در مقايسه با نيترات کلسيم ميباشد ،در اين خاک سهم مس
عصارهگيري شده توسط نيتراتکلسيم ( )Soluble Cuنسبتا باال
است .نيترات آمونيم يک موالر مناسب استخراج و عصارهگيري
فلزات تبادلي و محلول ميباشد ،در صورتي که نيترات کلسيم به
دليل قدرت يوني پايينتر (مشابه محلول خاک) عمدتاً بخش
محلول عنصر را استخراج ميکند ( Hammer and Keller,
.)2002
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شکل  .4مقدار مس قابل عصارهگيري با  DTPAدر ارقام مختلف شلغم
 Turnipو ترب Raphanus

مقادير استخراج شده توسط  DTPAبسيار باالتر از دو
عصارهگير قبلي ميباشد DTPA .يک عامل کالت کنندهي قوي
ميباشد که ميتواند فلزات را از فازهاي مختلف ژئوشيميايي
شامل بخشهاي فلزي لبايل و غير لبايل استخراج کند
درصورتيکه دو عصارهگير قبل تنها بخش لبايل را استخراج مي-
کنند (.)Chen et al., 2009
همبستگي بين کربن آلي محلول ،عصارهگيرهاي مختلف
و غلظت و جذب مس در گياه تعيين شد .مس قابل استخراج
توسط نيترات آمونيم با غلظت کل مس (٭٭ )r=0/51و جذب
مس در گياه (٭٭ )r=0/54همبستگي مثبت و معنيداري نشان
داد .مفيد بودن هر عصارهگير خاک براي پيشبيني زيست-
فراهمي فلزات سنگين به توانايي آن عصارهگير براي تخمين
ميزان فلز جذبشده و تجمع يافته در گياهان بستگي دارد

( .)Chen et al., 2009همچنين مس قابل استخراج توسط
 DTPAبا غلظت مس در شاخساره (٭٭ )r=0/55و غلظت کل
مس توسط گياه (٭٭ )r=0/51همبستگي معنيداري نشان داد،
درحاليکه مس قابل استخراج با نيترات کلسيم با غلظت و جذب
مس در کل گياه و شاخساره ارقام مختلف همبستگي معنيداري
نشان نداد .مقدار کربن آلي محلول با غلظت و جذب مس در
شاخساره و غلظت و جذب کل مس در گياه همبستگي منفي
داشت و اين همبستگي در غلظت (٭٭ )r=-0/51و جذب
(٭ )r=-0/45کل مس در گياه معنيدار بود .اين نتايج بيانگر اثر
منفي کربن آلي محلول در جذب مس ميباشد .محققان
مختلفي نيز گزارش کردند با وجود اينکه ترشحات ريشهاي
ممکن است باعث افزايش تحرک فلز در ريزوسفر شود ،الزاماً
منجر به افزايش جذب فلز توسط گياه نميشود .علت عدم اين
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ماده آلي سرب و-خاک مانع از افزايش کالتهاي محلول فلز
 اين ترکيبات آلي ترشح شده توسط.مس در ريزوسفر ميشود
.ريشهها ميتواند سريعاً توسط ذرات فاز جامد خاک جذب شوند

سپاسگزاري
انجام اين تحقيق با مساعدت قطب علمي بهبود کيفيت خاک
Walter ( براي تغذيه متعادل گياه و همکاري پرفسور والتر ونزل
)Markus Puschenreiter( ) و دکتر مارکوس پوشنرايترWenzel
رياست و استاد گروه ريزوسفر در دانشکده خاکشناسي دانشگاه
 اتريش و همچنين همکاري مؤسسه تحقيقاتBodenkulture
خاک و آب ايران جهت برخي آناليزهاي خاک و گياه امکانپذير
بوده است که بدينوسيله از همکاريهاي علمي و اجرايي آنها
.تشکر و قدرداني بهعمل ميآيد
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افزايش ميتواند ناشي از جذب مستقيم ليگاند و يا کمپلکس
فلز توسط گروههاي عامل سطحي خاک باشد که ثابت-ليگاند
،) پايداري ليگاند با گروه عامل سطحي ذرات خاکK0( تعادل
 فلز و همچنين اختالف بار سطحي ذرات-ثابت تعادل ليگاند
Wenzel, ( فلز در اين امر نقش دارد-خاک با بار کمپلکس ليگاند
 پيچيدگي اثرات متقابل بين ليگاندهاي آلي و فلزات به.)2009
،وسيله مدل¬سازي حالليت مس و انتقال آن در ناحيه ريشه
درحضور و درغياب ليگاندهاي آلي نشان داد که ليگاندهاي آلي
.)Wenzel, 2009( فراهمي فلزات را زياد نميکنند-الزاماً زيست
،اين نتايج بيانگر اين است که عالوه بر کميت ترشحات ريشهاي
ويژگيهاي کيفي اين ترشحات نيز عامل تعيين کنندهاي در
)2001(  و همکارانMartínez-Alcalá .جذب عناصر هستند
نشان دادند بر هم کنشهاي بين ترشحات ريشهاي و اجزاء
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