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ABSTRACT
Lead (Pb) and cadmium (Cd) are among heavy metals which enter water, soil, plants and ultimately the human
and animals food chain from various resources. Several methods has been suggested for remediation of
contaminated soils which are mostly very expensive and therefore the use of less expensive methods to remove
contaminated soils can help to purify and use these lands optimally. Phytoremedian is one of the low cost and
environmentally friendly methods. Use of chelates is one of the effective approaches for increasing the
bioavailability of heavy metals. Therefore, In this study, the effect of Ethylene Diamine Tetra-acetic Acid
(EDTA) as a chelating agent on incresing absorption of Pb and Cd by Wheat (Bahareh) were studied. A pot
experiment was conducted in the greenhouse with a factorial and completely randomized design with three
replications. Factors including: 1- EDTA application in two levels (0 and 2.7 mmolkg-1 soil), 2- Pb at three
levels ( 0, 150 and 500 mgkg-1 soil) and 3- Cd in three levels (0, 3 and 10 mgkg-1 soil). Consequently, a noncontaminated soil was selected and contaminated with different amounts of Pb and Cd. Then, Wheat seeds were
planted and after harvest, Pb and Cd concentration in plants (grain and straw) and soil was measured. The
results showed that EDTA application was able to increase Pb and Cd solubility in soil solution, resulting an
increase in absorption of Pb in straw (12.5 times) and grain (68.8 times) and Cd in straw (26 %).
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تأثير استفاده از  EDTAبر قابليت جذب سرب و کادميم توسط گندم
رسول ميرخانی
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 .1موسسه تحقیقات خاک و آب ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -1399/10/3 :تاریخ بازنگری -1400/2/2 :تاریخ تصویب)1400/2/6 :

چكيده
فلزات سنگین به ویژه سرب و کادمیم بهدلیل پیامدهای ناگوار در آلودگي محیط زیست اهمیتي ویژه دارند .این آالیندهها
از منابع مختلف به آب ،خاک ،گیاه و نهایتاً به زنجیره غذایي انسان راه ميیابند .روشهای مختلفي برای پاالیش خاکهای
آلوده وجود دارد که عمدتاً بسیار گران و پرهزینه بوده و به این دلیل استفاده از روشهای کم هزینهتر برای رفع آلودگي
خاکهای آلوده مي تواند به پاالیش و استفاده بهینه از این اراضي کمک نماید .یكي از روشهای کم هزینه و سازگار با
طبیعت استفاده از گیاهان ميباشد .استفاده از کالتها ازجمله شیوههای مؤثر در فراهمي زیستي عناصر سنگین است .در
این پژوهش تأثیر اتیلن دیآمین تترا استیک اسید ( )EDTAبهعنوان یک کالتکننده شیمیایي در افزایش جذب سرب و
کادمیم توسط گندم (رقم بهاره) بررسي گردید .این پژوهش در شرایط گلخانهای بهصورت آزمایش فاکتوریل و در قالب
طرح پایه کامالً تصادفي با سه تكرار انجام شد .فاکتورها شامل -1 :کاربرد  EDTAدر دو سطح (صفر و  2/7میليمول در
کیلوگرم خاک) -2 ،عنصر سرب در سه سطح (صفر  150 ،و  500میليگرم درکیلوگرم خاک) و  -3عنصر کادمیم در سه
سطح (صفر 3 ،و  10میليگرم در کیلوگرم خاک) بودند .بدینمنظور ،یک نمونه خاک غیرآلوده انتخاب و با غلظتهای
مختلف سرب و کادمیم آلوده شد .سپس بذر گندم کشت گردید و در پایان دوره رشد (هفت ماه پس از کشت) غلظت سرب
و کادمیم در گیاه (کاه و کلش و دانه) و خاک اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که کاربرد  EDTAحاللیت سرب و کادمیم
را در محلول خاک افزوده و منجربه افزایش جذب سرب در کاه و کلش ( 12/5برابر) و دانه گندم ( 68/8برابر) و کادمیم در
کاه و کلش ( 26درصد) گردید.
واژههای کليدی :اتیلن دیآمین تترا استیک اسید ،گیاهپاالیي ،کادمیم ،سرب و گندم.

مقدمه
آلودگي خاک خطرات روز افزوني برای سالمت انسان و محیط
زیست دارد .عناصر سنگین از جمله مهمترین آالیندههای محیط
زیست بوده که در چند دهه اخیر به شدت مورد توجه محققین
قرار گرفته است .تجمع عناصر سنگین ،ميتواند به حدی برسد
که امنیت غذایي بشر را تهدید نماید .ساالنه مقادیر زیادی از این
عناصر که ناشي از فعالیتهای شهری ،صنعتي و کشاورزی است،
وارد زیست بوم ميشوند .لذا ،ضروری است روش کم هزینهای
برای پاکسازی مناطق آلوده یافت .در دهههای اخیر ،پژوهشگران
روش نوین استفاده از گیاهان برای زدودن آلودگي از خاک یا
گیاهپاالیي را بنیان نهادهاند .که فناوری استفاده از گیاهان در
پاالیش زیست بوم ميباشد ( .)Shakoor et al., 2013روش گیاه
پاالیي در مقایسه با سایر روشهای پاالیش بسیار کم هزینه و
ساده است و برای زیست بوم بسیار مناسب است .زیرا به دلیل
استفاده از گیاهان بسیار مورد توجه دوستداران زیست بوم قرار
گرفته است .با این فناوری ضمن کمک به پاکسازی آالیندههای
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محیطي ،به زیبا سازی منطقه نیز کمک ميشود .به عبارت دیگر،
همزمان با خارج کردن آالیندهها ،محیط برای اکوتوریسم نیز
آماده ميشود ( .)Sun et al., 2011در انتخاب گیاه برای گیاه
پاالیي بایستي به مقاومت به مقادیر باالی عنصر ،تجمع مقادیر
باالی فلز ،سرعت رشد باال ،تولید بیوماس باال در مزرعه و سیستم
ریشهای گسترده و فراوان توجه نمود ( .)Adriano, 2004برای
مثال ) Alaboudi et al. (2018در پژوهشي گلداني ،گیاه
آفتابگردان را برای اصالح خاکهای آلوده به سرب و کادمیم
پیشنهاد کردند Xiaohai et al. (2008) .طي پژوهشي به منظور
ارزیابي پتانسیل  19گیاه در حال رشد در مكانهای آلوده در
Ricinus
منطقه معدن سرب نشان دادند که محصول
 communis. Lو دو گونه بومي ( Tephrosia candida ,
 )Debregesia orientalisدارای پتانسیل باالیي برای پاالیش سبز
خاکهای آلوده به سرب بودند و ظرفیت بیش اندوز سرب در این
سه گیاه به ترتیب  R .communisبیشتر از  D orientalisو T
 .candidaبود.
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در زمینه پاالیش خاکهای آلوده به ترکیبات آلي و غیرآلي
با استفاده از گیاهان پژوهشهای زیادی انجام شده است .برای
مثال ) Shtangeeva et al. (2018طي پژوهشي به بررسي حذف
هیدروکربنهای معطر چند حلقهای )PAHs( 1و استخراج برم از
خاکهای آلوده با استفاده از گیاهان نخود و گندم برای اصالح
خاک آلوده پرداختند و نتایج نشان داد که در خاک کشت شده
غلظت بسیاری از PAHها در مقایسه با غلظت ترکیبات موجود
در خاک اولیه تا  7برابر کاهش یافت و غلظت برم در ریشه نخود
و گندم به ترتیب  21و  3برابر و در کاه و کلش گندم و نخود به
ترتیب  10و  4/5برابر افزایش یافت لذا این گیاهان توانایي خوبي
در پاکسازی خاکهای آلوده به ترکیبات آلي و غیرآلي را نشان
داد.
یكي از مشكالت روش گیاهپاالیي ،محدودیت در قابلیت
استفاده عناصر مورد نظر در خاک است .بدین منظور از ترکیباتي
برای افزایش حاللیت عناصر سنگین در خاک استفاده ميشود.
کالتها گروهي از این ترکیبات هستند که استفاده از آنها برای
افزایش قابلیت جذب عناصر سنگین مورد توجه قرار گرفته است.
اغلب در آزمایشها از کالتکننده  EDTAاستفاده ميشوند .که
یک کالتکننده مؤثر است ( )Gonsior et al., 1997زیرا EDTA
در مقایسه با ترکیبات شیمیایي دیگر مثل اسیدهای غیرآلي ،مي-
تواند فلزات را به حالت محلول درآورد و اثرات نامطلوب کمتری
بر خواص فیزیكي و شیمیایي خاک بگذارد Steele and Pichtel
) Turan and Esringu (2007) .)(1998با بررسي تأثیر مقادیر
مختلف ( EDTAصفر 12 ،6 ،3 ،میليگرم در کیلوگرم) بر ظرفیت
جذب سرب ،کادمیم ،مس و روی توسط کلزا و خردل هندی نشان
دادند که کاربرد  EDTAجذب عناصر سنگین را افزایش داده و
کلزا بیشترین جذب را داشته و در هر دو گونه جذب عناصر
سنگین در ریشه بیشتر از ساقه بود Zaier et al. (2010) .نشان
دادند که  EDTAموجب افزایش تجمع عناصر سنگین (روی،
منگنز و سرب) در ساقه کلزای کشت شده در لجن شده است .بر
این اساس پیشنهاد شد که کلزا ميتواند برای رفع آلودگي مورد
استفاده قرار گیرد .درحاليکه ) Ruilian et al. (2012در پژوهشي
نشان دادند که با افزایش غلظت عناصر سنگین در خاک غلظت
فلزات سنگین در دانه کلزا افزایش نداشت و فاکتور تغلیظ
زیستي (BCFs) 2بسیاری از فلزات سنگین در دانه کلزا با افزایش
غلظت آنها در خاک کاهش داشت Saadat (2013) .با بررسي
جذب سرب ،کادمیم و نیكل توسط گیاه ذرت نشان داد که کاربرد
 3( EDTAو  6میليمول در کیلوگرم خاک) منجربه افزایش جذب

سرب و کادمیم بیشتری در گیاه شده است .ولي در جذب نیكل
توسط ذرت EDTA ،نتوانست حاللیت و جذب نیكل را افزایش
دهد .در این مطالعه کاربرد  3و  6میلي مول در کیلوگرم EDTA
مقدار سرب را در اندام هوایي به ترتیب  54/1و  43درصد افزایش
داد .در پژوهشي ) Adiloglu et al. (2016با بررسي سطوح
مختلف ( EDTAصفر 10 ،5 ،و  15میليمول در کیلوگرم خاک)
بر جذب نیكل توسط کلزا نشان دادند که با افزایش EDTA
عملكرد ریشه و ساقه کلزا کاهش و مقدار نیكل افزایش معنيداری
(در سطح یک درصد) داشت Mirkhani et al. (2018) .با بررسي
تأثیر  EDTAبر جذب سرب و کادمیم توسط گیاه کلزا نشان دادند
که کاربرد  EDTAحاللیت سرب و کادمیم را در محلول خاک
افزوده و منجربه افزایش جذب سرب در کاه و کلش ( 25/6برابر)
و دانه کلزا ( 11/2برابر) و کادمیم در کاه و کلش ( 12درصد) شده
است Saffari and Saffari (2020) .طي پژوهشي گلداني کارایي
استخراج سبز کادمیم توسط گیاه کلزا در خاک آهكي با استفاده
از کالت کنندههای  ، EDTAاسید سیتریک و اسید تارتاریک را
مورد بررسي قرار دادند .نتایج نشان داد که کالتکنندهها ،به ویژه
 ،EDTAبه طور قابل توجهي ضریب تحرک کادمیم را افزایش
داده و کلزا هم یک گیاه بیشاندوز کادمیم ميباشد .عالوه بر این
با توجه به تجزیه بیولوژیكي اسید استیک و افزایش کارایي فاکتور
انتقال و زیست توده گیاهان در کاربرد اسید استیک ،در مقایسه
با تیمارهای  EDTAو اسید تارتاریک ،توصیه کردند که اسید
استیک به عنوان یک ماده شیمیایي برتر برای افزایش کارایي گیاه
پاالیي کادمیم استفاده گردد.
توانایي  EDTAدر افزایش غلظت فلزات در محلول خاک
تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله غلظت فلزات و  ،EDTAحضور
کاتیونهای رقابتي pH ،خاک ،جذب فلزات آزاد یا کمپلكس شده
بر روی ذرات باردار خاک و ثبات تشكیل ترکیبات فلز -لیگاند
ميباشد ( .)Dushenkov et al. 1997برای مثال در پژوهشي Cui
) et al. (2004گزارش کردند که کاربرد توأم  EDTAو گوگرد
عنصری بهطور قابلتوجهي حاللیت فلزات سنگین (سرب و روی)
را افزایش داد Yang et al. (2006) .گزارش کردند که  pHخاک
عامل مهمي برای کنترل جذب و دفع سطحي سرب در خاک بود
به طوریکه کاهش  ،pHدفع سطحي سرب از خاک را افزایش و
به تبع آن غلظت سرب محلول خاک افزایش یافت .بنابراین کاهش
 pHميتواند راندمان کالتکنندهها را در حاللیت و تجمع فلزات
افزایش دهد .در پژوهشي ) Gasemi Fasaei, (2012نشان داد که
در تمام سطوح فسفر EDTA ،باعث افزایش جذب و کارایي
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است منجربه آلودگي آبهای زیرزمیني شود.
) (2009طي پژوهشي با بررسي انحالل سرب در خاک و تجمع
آن توسط گندم بهاره در پاسخ به روش کاربرد  EDTAنشان دادند
که استفاده از  EDTAبه صورت تقسیم شده در طول دوره رشد
در مقایسه با کاربرد یک مرحلهای  EDTAمنجر به انحالل سرب
کمتری شد و روش تقسیم  ،EDTAعلیرغم تأثیر کمتر آن در
محلول سازی سرب ،به طور قابل توجهي غلظت و تجمع سرب در
شاخسار گندم را افزایش داد ،لذا انتظار ميرود با تقسیم EDTA
کاربردی ،خطر آلودگي آبهای زیرزمیني کاهش یابد.
با توجه به افزایش سطح آلودگي خاکهای کشاورزی کشور
به آالیندههایي همچون عناصر سنگین ،پاالیش خاکهای آلوده و
بررسي روشهای مناسب برای اصالح خاکهای آلوده و بررسي
روشهای افزایش کارایي جذب آالیندهها از محیط خاک کامال
ضروری بهنظر ميرسد .لذا در این مطالعه اثر اتیلن دی آمین تترا
استیک اسید ( )EDTAبهعنوان یک عامل کالتکننده مؤثر بر
مقدار جذب عناصر سرب و کادمیم خاک توسط گیاه گندم و
مقدار تجمع این عناصر در کاه و کلش و دانه گندم بررسي گردید.

استخراج گیاهي سرب در ریشه و ساقه ذرت و افزایش مقدار فسفر
باعث کاهش غلظت سرب در ریشه و ساقه ذرت شدEbrahimi .
)and Shasavand, (2014نشان دادند که فاکتور تغلیظ زیستي در
اندامهای زیرزمیني گیاه بوریا ( ) Scirpus maritimus L.بهطور
نسبي باالتر بوده و غلظت سرب و کروم در ریشه بیشتر از برگ و
برگ بیشتر از ساقه بود .عالوه بر این ،افزایش  5 ،10( EDTAو
 2/5میليمول در کیلوگرم خاک) بهطور معنيداری تحرک عناصر
را افزایش داد و ضریب همبستگي مثبتي بین زمان و غلظت
عناصر در اندامهای گیاهي مشاهده شد .به طوریکه مناسبترین
مقدار  EDTAمربوط به مقدار  5میليمول در کیلوگرم در  60روز
پس از کشت گزارش شد Mwstefa and Ahmad (2019) .در
پژوهشي گلداني با بررسي تأثیر کودهای فسفر بر کارایي گیاه-
پاالیي عناصر سنگین بوسیله گندم نشان دادند که بین مقدار
سوپر فسفات تریپل استفاده شده و کادمیم ( )r=0/47و سرب
( )r=0/88دانه گندم همبستگي معنيداری وجود داشت لذا
کارایي گیاهپاالیي عناصر سنگین با کاربرد کود فسفاته بیشتر
گردید
تاکنون سمیت خاصي برای  EDTAبه خودی خود در
محیط زیست شناخته نشده است ،البته قابلیت آن در جابهجا
کردن فلزات سنگین بهعالوه پایداری آن ،چیزی است که نگراني-
های زیست محیطي را به دنبال داشته است ( Gonsior et al.,
 Meers et al. (2004) .)1997در مورد خطر آلودگي آبهای
زیرزمیني در استخراج سبز به کمک  EDTAابراز نگراني کردهاند.
) Wu et al. (2004در یک مطالعه آزمایشگاهي اثرات غلظتهای
مختلف  EDTAرا در آبشویي فلزات کادمیم ،مس ،سرب و روی
بررسي و گزارش کردند که آبشویي این فلزات با افزایش غلظت
 EDTAافزایش یافته و  4تا  78درصد از کل سرب موجود در
خاک پس از استفاده از  EDTAحذف شده است .در
پژوهشي ) Meers et al. (2005گزارش دادند که انتقال سرب با
افزایش غلظت  EDTAافزایش ميیابد .بنابراین سطح باالیي از
سرب موجود در محلول خاک بهعلت استفاده از  EDTAممكن

Saifullah et al.

مواد و روشها
این پژوهش گلداني با استفاده از گلدانهای  10کیلوگرمي به-
صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفي در سه تكرار
انجام شد .فاکتورها شامل فاکتور کاربرد  EDTAدر دو سطح
(صفر و  2/7میليمول در کیلوگرم خاک) از منبع نمک سدیم که
به عنوان کالت کننده شیمیایي به گلدانهای در مرحله نزدیک
گلدهي آنها افزوده شد .فاکتور عنصر سرب در سه سطح آلودگي
(صفر  150 ،و  500میليگرم در کیلوگرم خاک) و فاکتور عنصر
کادمیم در سه سطح آلودگي (صفر  3 ،و  10میليگرم در کیلوگرم
خاک) بودند .برای انجام این پژوهش ابتدا ویژگيهای فیزیكي
خاک شامل بافت خاک به روش هیدرومتری ( Gee and Or,
 )2002و جرم مخصوص ظاهری خاک به روش کلوخه ( Aria and
 )Mirkhani, 2005اندازهگیری شد (جدول .)1

جدول  -1ويژگیهای فيزيكی و شيميايی خاک پيش از اعمال تيمارها
موقعیت

عمق

درصد کربن
آلي

0-30

0/6

cm

کرج

فسفر قابل جذب

پتاسیم قابل جذب

mg.kg-1

ازت کل

کادمیم قابل استخراج
با DTPA

سرب قابل استخراج
با DTPA

µg.kg-1

%

3

140

0/05

11

78

درصد شن

درصد سیلت

درصد رس

کالس بافت

هدایت الكتریكي ()dS/m

pH

53

32

15

Sandy
Loam

0/56

خاک از الک  5میلیمتری عبور داده شد و تیمارهای آلودگي

7/5

با استفاده از نمکهای نیترات سرب و سولفات کادمیم اعمال
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گردید .برای اطمینان از روند آلودگي انجام شده و ایجاد شرایط
آلودگي طبیعي ،پس از گذشت دو ماه و چندبار فرآیند خشک و
تر شدن ،مقادیر سرب و کادمیم قابل استخراج با  DTPAدر
خاکهای آلوده شده ( Ali Ehyaee and Behbahanizadeh,
 )1993اندازهگیری شد و میانگین سرب و کادمیم قابل استخراج
با  DTPAدر خاک برای همه تیمارها بهدست آمد (جدول .)2
قبل از اعمال تیمارها ،مقدار عناصر غذایي خاک شامل فسفر قابل
استفاده به روش اولسن و پتاسیم قابل استفاده با استفاده از
دستگاه فلیمفتومتر و نیتروژن خاک با استفاده از دستگاه کجلتک
اندازهگیری ( )Ali Ehyaee and Behbahanizadeh, 1993و با
توجه به نتایج بدست آمده (جدول  )1و پایین بودن مقادیر ازت،
فسفر و پتاسیم خاک ،مقدار کود مورد نیاز براساس توصیه کودی
مؤسسه تحقیقات خاک و آب برای گندم به گلدانها اضافه شد.
سپس گندم کشت شد .همچنین برای کاهش تبخیر از سطح
گلدانها ،سطح خاک با سنگریزه پوشانده شد .گلدانها تا قبل از
پنجهزني در محلي سرپوشیده در خارج از گلخانه ()Nethouse

نگهداری شدند تا گیاه بتواند دوره سرما دهي را طي کند ،پس از
اتمام این دوره گلدانها برای ادامه رشد رویشي و زایشي به گلخانه
انتقال داده شدند .بهمنظور اعمال تیمار کاربرد  ،EDTAدر زمان
نزدیک به گلدهي EDTA ،از منبع نمک سدیم به مقدار  2/7میلي
مول در کیلوگرم خاک افزوده شد .پس از برداشت (هفت ماه پس
از کشت) ،غلظت سرب و کادمیم در خاک بهروش Ali ( DTPA
 )Ehyaee and Behbahanizadeh, 1993و در گیاه (کاه و کلش و
دانه) بهروش سوزاندن خشک و ترکیب با اسید کلریدریک
( )Emami, 1976اندازهگیری و دادههای بدست آمده از آزمایش
با استفاده از نرمافزار آماری  SASتجزیه و تحلیل و مقایسه
میانگین دادهها با استفاده از آزمون دانكن با سطح احتمال پنج
درصد انجام شد.
مقادیر سرب و کادمیم اضافه شده به خاک و مقادیر اندازه-
گیری شده پس از برقراری تعادل در خاک در جدول ( )2ارائه
شده است.

جدول  - 2ميانگين مقادير سرب و کادميم قابل استخراج با  DTPAدر خاکهای آلوده شده ()mg.kg-1
کادمیم )(Cd

3
1/3

اضافه شده به خاک
اندازهگیری شده در خاک

سرب )(Pb

10
4/2

نتايج و بحث
تأثير  ،EDTAسرب و کادميم اضافه شده به خاک بر غلظت سرب
و کادميم قابل استخراج با  DTPAدر خاک

سرب و کادمیم در خاک و گیاه در جدول ( )3ارائه شده است .بر

500
325

150
106

اساس نتایج تجزیه واریانس سطوح مختلف سرب ،کادمیم،
 EDTAو اثرات متقابل آنها بر غلظت سرب و کادمیم قابل
استخراج با  DTPAدر سطح احتمال یک درصد معنيدار بود .با
توجه به معنيدار بودن اثرات متقابل از تفسیر اثرات ساده
صرفنظر شد.

جدول  -3نتايج تجزيه واريانس تأثير  ،EDTAسرب و کادميم اضافه شده بر غلظت سرب و کادميم در خاک و گياه
منابع تغییر

میانگین مربعات

df

درجه آزادی

سرب خاک

کادمیم خاک

سرب کاه

کادمیم کاه

سرب دانه

کادمیم دانه

کاربرد EDTA

1
2
2
2
2

**4899/76
**272705/93
**756/66
**1579/55
**273/54

**2/76
**0/13
**120/54
**0/16
**1/29

**22883/85
**12799/20
**851/51
**9956/75
**683/62

22/25ns
**6/45
**281/25
**2/21
0/10ns

**52/17
**17/09
**3/12
**15/59
**2/50

**9/47
*0/76
**14/09
**0/15
**2/92

Cd × Pb

4

**829/63

**0/06

**372/13

**1/99

**1/16

**0/44

Cd ×Pb × EDTA

3
34

CV

-

**1496/98
49/44
6/96

**1/04
0/02
6/96

**299/43
11/39
13/96

**4/61
0/18
10/56

**0/84
0/06
25/03

**0/06
0/01
12/01

سرب ()Pb
کادمیم ()Cd
Pb × EDTA
EDTA × Cd

خطا ()Error

شكل ( )1اثر متقابل  ،EDTAسرب و کادمیم اضافه شده
به خاک بر غلظت سرب و کادمیم قابل استخراج با  DTPAدر
خاک را نشان ميدهد .بر اساس شكل ( )1با افزایش مقدار سرب

و کادمیم اضافه شده به خاک در هر دو سطح  ،EDTAمقدار سرب
و کادمیم قابل استخراج با  DTPAدر خاک بهطور معنيداری
افزایش یافته است که این افزایش در حضور  EDTAبهطور
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معنيداری نسبت به تیمارهای بدون  EDTAبیشتر بوده است و
نشان ميدهد  EDTAباعث افزایش قابلیت جذب سرب و کادمیم

قابل استخراج با  DTPAشده است که با نتایج
) (2008مطابقت دارد.

Doumett et al.

E

E

مقادیر کادمیم خاک

D

C

D

C
E

E

مقادیر کادمیم اضافه شده به خاک

مقادیر سرب اضافه شده به خاک

)the amounts of added cadmium to soil (mg/kg

)the amounts of added lead to soil (mg/kg

مقادیر سرب خاک

the amount of cadmium in soil
)(mg/kg

B

Without EDTA

B

Without EDTA

)the amount of lead in soil(mg/kg

A
With EDTA

A

With EDTA

شكل  -1اثر متقابل  ،EDTAسرب و کادميم اضافه شده به خاک بر غلظت سرب و کادميم قابل استخراج با  DTPAدر خاک

شكل ( )2اثر متقابل  ،EDTAمقادیر سرب و کادمیم اضافه
شده به خاک بر غلظت سرب قابل استخراج با  DTPAدر خاک را
نشان ميدهد .بر اساس شكل ( ،)2نتایج نشان داد که در سطوح
مختلف کادمیم اضافه شده به خاک ،کاربرد  EDTAبهخصوص در
تیمار  500میليگرم در کیلوگرم سرب بهطور معنيداری موجب
افزایش سرب قابل استخراج با  DTPAدر خاک شده است که
Without EDTA

ميباشد که با یافتههای ) Haag – Kerwee et al. (1999مطابقت
داشت .همچنین ) Mirkhani et al. (2018نیز در خصوص تأثیر
 EDTAبر جذب سرب و کادمیم توسط کلزا به نتایج مشابهي
رسیدند.

With EDTA

A

C

D

E

E

F F

FG

G
H H

H H

مقادیر سرب خاک

C C

)the amount of lead in soil (mg/kg

B

دلیل آن افزایش حاللیت و قابلیت دسترسي سرب توسط EDTA

H H

مقادیر سرب و کادمیم اضافه شده به خاک
)the amounts of added lead (0,150,500) and cadmium (0,3,10) to soil (mg/kg
شكل  –2اثر متقابل  ،EDTAمقادير سرب و کادميم اضافه شده به خاک بر غلظت سرب قابل استخراج با  DTPAدر خاک

شكل ( )3اثر متقابل  ،EDTAسرب و کادمیم اضافه شده
به خاک بر غلظت کادمیم قابل استخراج با  DTPAدر خاک را
نشان ميدهد .شكل ( )3نشان داد که در مقادیر مختلف سرب
اضافه شده به خاک با افزایش کادمیم اضافه شده به خاک مقدار

کادمیم قابل استخراج با  DTPAدر خاک بهطور معنيداری
افزایش داشت که این افزایش در تیمارهای کاربرد  EDTAبهطور
معنيداری بیشتری بود که با یافتههای )Mirkhani et al. 2018
مطابقت داشت.
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B

B

C
D

F
G

F FG

I

E

H H

H H

مقادیر کادمیم خاک

D

the amount of cadmium in straw
)(mg/kg

A

Without EDTA

With EDTA

H H

مقادیر سرب و کادمیم اضافه شده به خاک
)the amounts of added lead (0,150,500) and cadmium (0,3,10) to soil (mg/kg
شكل  -3اثر متقابل  ،EDTAسرب و کادميم اضافه شده به خاک بر غلظت کادميم قابل استخراج با  DTPAدر خاک

تأثير  ،EDTAسرب و کادميم اضافه شده به خاک بر جذب سرب
و کادميم توسط کاه و کلش

بر اساس نتایج تجزیه واریانس (جدول  )3اثر سطوح مختلف
 ،EDTAسرب ،کادمیم و اثر متقابل آنها بر غلظت سرب و کادمیم
کاه و کلش به جز اثر کاربرد  EDTAو اثر متقابل کادمیم و EDTA
بر کادمیم کاه و کلش ،در سطح یک درصد معنيدار بود .با توجه
به معنيدار بودن اثرات متقابل از تفسیر اثرات ساده صرفنظر شد.
شكل ( )4اثر متقابل  ،EDTAسرب و کادمیم اضافه شده
به خاک بر غلظت سرب و کادمیم کاه و کلش را نشان ميدهد .بر
اساس شكل ( )4در هر دو سطح  EDTAبا افزودن سرب و کادمیم

به خاک ،سرب و کادمیم کاه و کلش افزایش داشت .این افزایش
درخصوص عنصر سرب در تیمارهای کاربرد  EDTAبهطور معني-
داری بیشتر بود ولي کاربرد  EDTAتأثیر معنيداری بر قابلیت
جذب کادمیم نداشت .این بهدلیل آن است که  EDTAاضافه شده
قادر بود که حاللیت سرب محلول خاک را افزایش دهد .در نتیجه
منجر به افزایش جذب سرب بیشتری در گیاه شده است .در
پژوهشي ) Liu et al. (2007گزارش کردند که با کاربرد EDTA
جابجایي سرب از ریشه به شاخسارهها بهطور چشمگیری افزایش
داشت.

the amount of cadmium in straw
)(mg/kg

C C

مقادیر کادمیم کاه و کلش

B B

مقادیر کادمیم اضافه شده به خاک
)the amounts of added cadmium to soil (mg/kg

B
C

D

D D

مقادیر سرب کاه و کلش

Without EDTA

Without EDTA

)the amount of lead in straw (mg/kg

A A
With EDTA

A

With EDTA

مقادیر سرب اضافه شده به خاک
)the amounts of added lead to soil (mg/kg

شكل  -4اثر متقابل  ،EDTAسرب و کادميم اضافه شده به خاک بر غلظت سرب و کادميم کاه و کلش

جدول ( )4میانگین مقادیر سرب و کادمیم قابل استخراج
با  DTPAدر خاک و گیاه ( کاه و کلش و دانه گندم) در سطوح
مختلف  EDTAرا نشان ميدهد .بر اساس نتایج ،در حضور
 EDTAمقدار سرب و کامیم محلول خاک افزایش معنيداری
داشت ،لذا در حضور  EDTAمقدار سرب کاه و کلش ( 12/5برابر)

و دانه گندم ( 68/8برابر) افزایش معنيداری داشت
) al. (2020در پژوهشي بر روی پتانسیل گیاهپاالیي ذرت نشان
دادند که در تیمارهای  50و  100میليگرم بر کیلوگرم سرب،
کاربرد  EDTAموجب افزایش معنيدار سرب نسبت به تیمار
بدون  EDTAشد .ولي این افزایش در مورد کادمیم معنيدار نبود.
Rasool et
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جدول  -4ميانگين سرب و کادميم محلول خاک و گياه در سطوح مختلف EDTA
میانگین سرب )(mg.kg-1

کاربرد EDTA
بدون EDTA
با EDTA

-1

میانگین کادمیم ) (mg.kg

خاک

کاه و کلش

دانه

خاک

کاه و کلش

دانه

91/47 B
110/52 A

3/58 B
44/75 A

0/03 B
2/00 A

2/00 B
2/46 A

3/93 A
4/06 A

1/21 A
0/37 B

افزایش داشت که با نتایج ) Xiaohai et al. (2014مطابقت داشت.
درصورتيکه در تیمار کاربرد  EDTAبا افزایش سرب ابتدا روند
کاهشي و در تیمار  500روند افزایشي بود Motasharezadeh and
 Savaghebi (2012) .نیز با بررسي اثر متقابل سرب و کادمیم در
آفتابگردان نشان دادند که در غلظت  100میليگرم در کیلوگرم
کادمیم ،با افزایش سرب ،مقدار جذب کادمیم ابتدا روند کاهشي
سپس روند افزایشي بود در صورتيکه در غلظت  200میليگرم
بر کیلوگرم ابتدا روند افزایشي سپس کاهشي بود.

شكل ( )5اثر متقابل  ،EDTAمقادیر مختلف سرب و
کادمیم اضافه شده به خاک بر غلظت کادمیم کاه و کلش را نشان
ميدهد .شكل ( )5نشان ميدهد که در هر دو سطح  EDTAو
مقادیر مختلف سرب اضافه شده به خاک با افزایش کادمیم اضافه
شده به خاک مقدار کادمیم کاه و کلش بهطور معنيداری افزایش
داشت .عالوه بر این ،در تیمار  10میليگرم در کیلوگرم کادمیم
اضافه شده به خاک در تیمار بدون  EDTAبا افزایش سرب اضافه
شده به خاک مقدار کادمیم کاه و کلش نیز بهطور معنيداری
B
C

D

E E

EF EF

F
G
H H

H H

H H

مقادیر کادمیم کاه و کلش

B

the amount of cadmium in soil
)(mg/kg

A
B

Without EDTA

With EDTA

مقادیر سرب و کادمیم اضافه شده به خاک
)the amounts of added lead (0,150,500) and cadmium (0,3,10) to soil (mg/kg
شكل  -5اثر متقابل  ،EDTAمقادير مختلف سرب و کادميم اضافه شده به خاک بر غلظت کادميم کاه و کلش

شكل ( )6نشان ميدهد که در تیمارهای کاربرد  EDTAو
در مقادیر مختلف کادمیم اضافه شده به خاک ،با افزایش سرب به
خاک ،میزان سرب کاه و کلش افزایش معنيداری داشت که علت
آن EDTA ،اضافه شده ميباشد که منجر به افزایش جذب سرب
بیشتری توسط گیاه شده است که با نتایج Hong-qi et al.
) (2007و ) Zaier et al. (2010مطابقت داشت ولي در تیمارهای
بدون  EDTAبین مقادیر سرب کاه و کلش در تیمارهای مختلف
سرب اضافه شده به خاک در مقادیر مختلف کادمیم اضافه شده
به خاک اختالف معنيداری مشاهده نشد .همچنین در هر دو
سطح  150و  500میليگرم در کیلوگرم سرب ،غلظت سرب کاه
و کلش در تیمار  10میليگرم در کیلوگرم نسبت به تیمار 3
میليگرم در کیلوگرم روند کاهشي داشت که علت آن اثر متقابل
سرب و کادمیم بر جذب سرب ميباشد که با نتایج Mirkhani et
) al. (2018در خصوص کاهش جذب سرب با افزایش کادمیم
خاک در گیاه کلزا مطابقت داشت .همچنین Joseph et al.
) (1977در پژوهشي گلداني با بررسي جذب سرب و کادمیم

توسط گیاه ذرت نشان دادند که افزایش کادمیم باعث کاهش
جذب سرب توسط گیاه شد.
تأثير  ،EDTAسرب و کادميم اضافه شده به خاک بر جذب سرب
و کادميم توسط دانه

بر اساس نتایج تجزیه واریانس (جدول  )3اثر سطوح مختلف
 ،EDTAسرب ،کادمیم و اثر متقابل آنها بر غلظت سرب و کادمیم
دانه در سطح یک درصد معنيدار بود .شكل ( )7اثر متقابل
 ،EDTAسرب و کادمیم اضافه شده به خاک بر غلظت سرب و
کادمیم دانه را نشان ميدهد .بر اساس شكل ( )7با افزایش مقادیر
کادمیم اضافه شده به خاک ،غلظت کادمیم دانه در هر دو سطح
کاربرد  EDTAافزایش معنيداری را نشان داد همچنین بین
سطوح کاربرد  EDTAدر سطوح سه و  10کادمیم اضافه شده به
خاک اختالف معنيدار بود و مقدار کادمیم دانه در تیمارهای بدون
 EDTAبیشتر از تیمارهای کاربرد  EDTAبود که دلیل آن مي-
تواند تأثیر  EDTAبر افزایش حاللیت کادمیم باشد که موجب
حرکت کادمیم به قسمت پایینتر از عمق دسترس ریشه گیاه

(علمی – پژوهشی)
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باشد لذا در تیمار کاربرد  ،EDTAدر مرحله خوشهدهي ،مقدار
کادمیم کمتری در دسترس ریشه بوده و کادمیم کمتری جذب
شده است Saffari .و  )2020( Saffariنیز نشان داد که کالت-
کنندهها ،به ویژه  ،EDTAبه طور قابل توجهي ضریب تحرک
کادمیم را افزایش دادند .بر اساس نتایج شكل ( )7مقدار سرب
دانه در تیمارهای بدون  EDTAدر سطوح مختلف سرب اضافه

شده به خاک تفاوت معنيدار نداشت و در تیمار کاربرد  EDTAبا
افزایش مقدار سرب اضافه شده به خاک جذب سرب توسط دانه
بهطور معنيداری افزایش داشت .همچنین بین سطوح کاربرد
 EDTAدر تیمارهای  150و  500میليگرم در کیلوگرم اختالف
معنيدار بود.
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مقادیر سرب و کادمیم اضافه شده به خاک
)the amounts of added lead (0,150,500) and cadmium (0,3,10) to soil (mg/kg
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شكل  -7اثر متقابل  ،EDTAسرب و کادميم اضافه شده به خاک بر غلظت سرب و کادميم دانه

شكل ( )8اثر متقابل  ،EDTAمقادیر مختلف سرب و
کادمیم اضافه شده به خاک بر غلظت کادمیم دانه را نشان ميدهد.
بر اساس شكل ( )8در هر دو سطح  EDTAدر مقادیر مختلف
سرب اضافه شده به خاک با افزایش کادمیم اضافه شده به خاک
مقدار کادمیم دانه افزایش معنيداری داشت و این افزایش در
تیمار بدون  EDTAبهطور معنيداری بیشتر از تیمار کاربرد
 EDTAبود همچنین افزایش مقدار سرب اضافه شده به خاک
بهخصوص در تیمار  500میليگرم در کیلوگرم تأثیر معنيداری
بر جذب کادمیم توسط دانه داشت و این افزایش در تیمار بدون

 EDTAبیشتر از تیمار کاربرد  EDTAبود که دلیل آن ميتواند
تأثیر  EDTAبر افزایش حاللیت کادمیم و انتقال آن به قسمت
پایینتر از عمق دسترس ریشه گیاه باشدMirkhani et al. .
) (2018نیز نشان دادند که غلظت کادمیم کاه و کلش و دانه کلزا
در تیمار بدون  EDTAبه طور معنيداری بیشتر از تیمار کاربرد
 EDTAبود .همچنین ) Saadat (2013نشان داد که غلظت
کادمیم قابل استخراج با  DTPAدر خاک در تیمار کاربرد EDTA
کاهش معنيداری نسبت به تیمار بدون  EDTAداشت.

 1392تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،5مرداد ( 1400علمی – پژوهشی)

Without EDTA

B

C
D

DE

E
F

F
G
H

HI

HI

I

I

I

I

I

مقادیر کادمیم دانه

the amount of cadmium in seed
)(mg/kg

A
With EDTA

I

مقادیر سرب و کادمیم اضافه شده به خاک
)the amounts of added lead (0,150,500) and cadmium (0,3,10)to soil (mg/kg
شكل  -8اثر متقابل  ،EDTAمقادير مختلف سرب و کادميم اضافه شده به خاک بر غلظت کادميم دانه

شكل ( )9اثر متقابل  ،EDTAمقادیر سرب و کادمیم اضافه
شده به خاک بر غلظت سرب دانه را نشان ميدهد .بر اساس شكل
( )9در تیمار بدون  EDTAمقادیر سرب و کادمیم اضافه شده به
خاک تأثیر معنيداری بر جذب سرب توسط دانه نداشت ولي در
تیمارهای کاربرد  EDTAدر مقادیر مختلف کادمیم اضافه شده به
خاک با افزایش مقدار سرب اضافه شده به خاک ،مقدار سرب دانه
افزایش معنيداری داشت .همچنین در تیمارهای کاربرد EDTA
با افزایش کادمیم به خاک مقدار سرب دانه در تمام سطوح سرب
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F

F

F

F

F

F

مقادیر سرب دانه

B
BC

)the amount of lead in seed(mg/kg
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اضافه شده به خاک کاهش معنيداری داشت که علت آن اثر
متقابل سرب و کادمیم بر جذب سرب ميباشد که با نتایج
) Mirkhani et al. (2018در خصوص کاهش جذب سرب با
افزایش کادمیم خاک در گیاه کلزا مطابقت داشت .همچنین
) Hatamian et al. (2020نیز با بررسي اثر متقابل سرب و کادمیم
بر رشد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیكي برگ درخت داغداغان
نشان دادند که کاربرد کادمیم موجب کاهش جذب سرب و غلظت
سرب در برگ گیاه شد.

مقادیر سرب و کادمیم اضافه شده به خاک
)amounts of added lead (0,150,500) and cadmium (0,3,10) to soil (mg/kg
شكل  -9اثر متقابل  ،EDTAمقادير سرب و کادميم اضافه شده به خاک بر غلظت سرب دانه

نتيجهگيری
نتایج نشان داد با افزایش مقدار سرب و کادمیم به خاک ،مقدار
سرب و کادمیم قابل استخراج با  DTPAدر خاک بهخصوص در
تیمار کاربرد  EDTAبهطور معنيداری افزایش داشته و در نتیجه
منجر به افزایش معنيدار جذب سرب در کاه و کلش و دانه گندم
شد در خصوص مقادیر کادمیم کاه و کلش اختالف معنيداری
بین دو سطح کاربرد  EDTAوجود نداشت ولي در دانه گندم به

دلیل افزایش حاللیت کادمیم در حضور  EDTAو خارج شدن
کادمیم از منطقه جذب ریشه در مرحله خوشهدهي ،مقدار میزان
کادمیم دانه گندم در تیمار بدون  EDTAبهطور معنيداری باالتر
از تیمار کاربرد  EDTAبود .لذا ،با توجه به نتایج ،با کاربرد EDTA
حاللیت سرب در محلول خاک افزایش و منجربه افزایش جذب
 12/5برابری سرب در کاه و کلش و  68/8برابری سرب در دانه
گندم نسبت به تیمار بدون کاربرد  EDTAشد و نشان داد که در
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 تحقیقات تكمیلي و بیشتری، به صورت تقسیطEDTA استفاده از
.صورت گیرد

 قادر به جذب و اندوزشEDTA  گندم در حضور،هدف گیاهپاالیي
 با.سرب و کادمیم در کاه و کلش و سرب در دانه گندم ميباشد
 بر افزایش حاللیت سرب و کادمیم و خطرEDTA توجه به تأثیر
آلودگي آبهای زیرزمیني نیز پیشنهاد ميگردد در خصوص

""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد
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