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ارزیابی روش کاربرد  EDTAدر کاهش ریسک آبشویی سرب
به آبهای زیرزمینی با استفاده از Hordeum bulbosum L.
مهدیه ابراهیمی 9،نصراله اصلینژاد
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تاریخ دریافت9312/50/50 :
تاریخ پذیرش9313/59/25 :
مقاله برگرفته از پژوهش گلخانهای -آزمایشگاهی میباشد.

چكیده
مطالعه حاضر بهمنظور افزایش کارایی گیاهاستخراجی گونه )Hordeum bulbosum L.جو پیاردار) در خاکهای (بافت خاک
لومی رسی) آلوده به سرب بااستفاده از اتیلن دی امین تترا استیک اسید (( )EDTAغلظت  11 ،5 ،1/5میلیمول در کیلوگرم)،
تعیین بهترین زمان تیمار و شیوه کاربرد  EDTAجهت کاهش خطر آبشویی سرب به آبهای زیرزمینی انجام شد .از خاکهای
غیرآلوده بدون  EDTAو آلوده بدون  EDTAبهعنوان شاهد استفاده گردید .نتایج بهدست آمده نشان داد که در تیمار 5EDTA
حداکثر ( 091/01میلیگرم در کیلوگرم در اندامهای زیرزمینی و  021/55میلیگرم در کیلوگرم در اندامهای هوایی) میزان
برداشت سرب صورت گرفت؛ بنابراین در مرحله دوم تحقیق تیمار  5میلیمول در کیلوگرم جهت ارزیابی بهترین زمان برداشت
گیاه در دورههای زمانی  21روز (رشد رویشی) 01 ،روز (مرحله گلدهی)  141روز (مرحله بذردهی) استفاده شد .نتایج نشان
داد که با گذشت زمان ،غلظت سرب در بافتهای گیاهی افزایش داشت ،اما بین مرحله گلدهی و بذردهی تفاوت معنیدار وجود
نداشت ( )p‹0/05و بهترین زمان برداشت گیاه ،به منظور دستیابی به حداکثر برداشت سرب از خاک دوره گلدهی است .در
مرحله سوم جهت کاهش خطر آبشویی سرب ،غلظت  5میلیمول در کیلوگرم در سه روش یکبار ،دوبار متوالی و سهبار متوالی
به خاک اضافه شد .نتایج نشان داد که تحت کاربرد  EDTAبهصورت یکبار ،میزان سرب خاک به حداقل رسید .دادهها نشان
داد که حداکثر میزان سرب در اندامهای گیاهی در کاربرد روش یکبار بهدست آمد ،درحالیکه غلظت فلز در اندامهای گیاهی
بین روش دوبار و سهبار متوالی تفاوت قابل مالحظهای وجود نداشت .بهطورکلی ،بهینه گیاهاستخراجی گونه  H. bulbosumو
کاهش خطر آبشویی سرب در کاربرد غلظت  5میلیمول در کیلوگرم  EDTAبا روش یکباراضافه کردن و برداشت گیاه  01روز
بعد از کاشت بهدست آمد.
واژههای کلیدی :فلزات سنگین ،گیاهاستخراجی.Hordeum bulbosum L،EDTA ،
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مقدمه
بخشهای زیادی از خاک آلوده به فلزات سنگین
هستند که این موضوع سبب بروز مشکالتی در رشد ،تولید
مثل و توسعه موجودات زنده (فریتچ و همکاران2111 ،؛
لیو و همکاران )2110 ،و همچنین تهدید بزرگی برای
سالمت اکوسیستمها و بشر محسوب میشود (تانگ و
همکاران .)2119 ،در این خصوص گیاهاستخراجی 1یکی از
روشهای موثر پاالیش خاک است که از گیاهان
بیشاندوز 2برای استخراج فلزات سنگین از خاک و آب-
های آلوده استفاده میکند (سو و همکاران.)2119 ،
باوجود کارایی گیاهاستخراجی در پاالیش خاک ،تنها
بخشی از فلزات سنگین از خاک حذف شده و قابل
دسترس برای گیاهان میباشند .یکی از دستاوردها
درخصوص افزایش کارایی گیاهاستخراجی کاربرد مواد
بهساز و استفاده از گیاهان با زیستتوده باال است (لستن و
همکاران .)2110 ،انواع مختلفی از مواد بهساز در این
زمینه مورد بررسی قرار گرفتهاند (اوانگلو و همکاران،
 )2110که یکی از مهمترین این مواد اتیلن دی امین تترا
استیک اسید ) (0EDTAاست (گرسمن و همکاران،
 ،2111تورگات و همکاران .)2114 ،بهطور مثال هوانگ و
همکاران ( )1990در مقایسه پنج ماده بهساز شامل
 ،EDTAدی اتیلن تترا آمین پنتا استیک اسید (،)DTPA4
سیکلو هگزیلن دی تریلو تترا استیک اسید (،)CDTA5
نیتریلو تری استیک اسید ( )NTA5و اتیلن گلیکو تترا
استیک اسید ( )EGTA0گزارش کردند که بهترین ماده
بهساز برای کاهش سرب موجود در خاک  EDTAاست.
اما نکته مهم در استفاده از این ماده انتخاب غلظت
مناسب است ،زیرا در غلظتهای باال ،خطر آبشویی
کمپلکس فلز-کالت به آبهای زیرزمینی وجود دارد
(شیباتا و همکاران2110 ،؛ ویو و همکاران،)2114 ،
بههمین دلیل علیرغم کارایی  EDTAدر افزایش پتانسیل
گیاهاستخراجی ،خطر آبشویی این ماده به آبهای
زیرزمینی کاربرد آنرا محدود کرده است .بهطور مثال
لومبی و همکاران ( )2111نشان دادند که کاربرد 2/0
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Phytoextraction
Hyperaccumolator
3
Ethylen ediamine tetra acetic acid
4
Diethylene triamine pentaacetic acid
5
Cyclohexylene ditrilo tetraacetic acid
6
Nitrilo triacetic acid
7
Ethylene glycol tetraacetic acid
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میلیمول در کیلوگرم  EDTAباعث افزایش غلظت فلزات
در محلول خاک شده ،ولی چندین هفته این ماده در
محلول خاک باقی ماند .همچنین الکوترا و همکاران
( )2114گزارش کردند که بعد از  5ماه از کاربرد ،EDTA
کمپلکس کالت-فلز در خاک بهصورت پایدار باقی میماند.
بهعبارت بهتر بهمنظور کاهش ریسک آبشویی فلزات
سنگین به آبهای زیرزمینی و کاهش تاثیرات منفی
 ،EDTAانتخاب غلظت مناسب و همچنین شیوه کاربرد
آن عوامل کلیدی در افزایش کارایی این ماده محسوب
میشوند .هدف از تحقیق حاضر بررسی غلظت مناسب
مورد استفاده  ،EDTAزمان مناسب برداشت گیاه و شیوه
مناسب کاربرد  EDTAجهت حداکثر پاالیش خاک و
کاهش آبشویی سرب در خاکهای آلوده به این فلز
میباشد.

مواد و روشها
آمادهسازی گلدانها
خاک مورد استفاده در این پژوهش از نمونههای خاک
گلخانه (بافت لومی رسی) دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
فراهم گردید .کارایی گونه ( Hordeum bulbosum L.جو
پیازدار ،خانواده گرامینه ،چندساله ،ارتفاع حداقل 111
سانتیمتر ،تکثیر با بذر و پیاز) در جذب سرب در
آزمایشات قبلی بررسی شد (ابراهیمی .)2112 ،سپس
برای بررسی تاثیر بهترین غلظت (EDTA )Na2EDTA
جهت افزایش میزان جذب سرب از خاک توسط گیاه،
معادل  551میلیگرم در کیلوگرم سرب ( )PbNO3قبل از
کشت به نمونههای خاک (بافت لومی رسی (دی،)1902 ،
مقدار نیتروژن کل (( )%1/14بلک ،)1955 ،فسفر کل
(( )%1/49اولسون و سامرز ،)1902 ،پتاسیم کل ()%1/00
(بری و همکاران ،)1945 ،اسیدیته ( ،0/21مدل دستگاه
( )691, Metrohm AG Herisau Switzerlandتاماس،
 )1995و هدایت الکتریکی ( 0/51دیسیزیمنس بر متر،
مدل دستگاه ( )DDS-307, Shanghai, Chinaروادز،
 )1995اضافه و نمونههای خاک آلوده شدند .سپس بذور
گیاه ( 15عدد) در هر گلدان ( 5کیلوگرم خاک ،به ابعاد
 15×11×51سانتیمتر) کشت گردید EDTA .در
غلظتهای ( 11 ،5 ،1/5میلیمول بر کیلوگرم) با  5تکرار
طی رشد گیاه بهمدت  51روز به فواصل  11روز یکبار
بهصورت اسپری به خاک اضافه شد .در کنار هر تیمار یک

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
سال چهارم • شماره شانزدهم • تابستان 9313

05

تیمار خاک غیرآلوده-بدون ) EDTA (Cو تیمار خاک
آلوده-بدون ) EDTA (Wدرنظر گرفته شد .کشت در
شرایط گلخانهای (دمای  20±5درجه سانتیگراد) صورت
گرفت و آبیاری گیاهان با آب لولهکشی شهری (آب
شیرین) (ایت علی و همکاران )2114 ،و بهصورت یک روز
در میان بهمدت  51روز (رسیدن به حد قابل قبول از رشد
گیاه) انجام شد.
گونه گیاهی کشت شده بعد از رسیدن بهحد نصاب
رشد ،برداشت شد و پس از آمادهسازی در آزمایشگاه
(شستشو با آب مقطر و خشک شدن در آون (مدل
دستگاه ،)MEMMERT UNB 400،غلظت سرب در
GBC
اندامهای گیاهی اندازهگیری (مدل دستگاه،
 )Avanta, Australiaشد .پس از آن نمونههای خاک
گلدانها در دمای  01درجه سانتیگراد در آون خشک و
از الک  2میلیمتری عبور داده شدند .غلظت سرب
نمونههای گیاهی با استفاده از روش اکسایش توسط اسید
نیتریک ،اسید کلریدریک و آب اکسیژنه (دو لیانگ و
همکاران )2110 ،و غلظت سرب موجود در خاک با روش
عصارهگیری با دی اتیلن تترا آمین پنتا استیک اسید
(( )DTPAلیندسی و نورول ،)1900 ،توسط دستگاه جذب
اتمی (مدل دستگاه )GBC Avanta, Australia ،تعیین
شد .غلظت سرب در بخشهای هوایی و زیرزمینی گیاه در
شرایط کنترل و خاک آلوده اندازهگیری گردید و باتوجه
به شاخصهای(1BCFفاکتور تجمع :غلظت فلز در مواد
گیاهی برداشت شده به غلظت فلز در محلول خاک) (زید
و همکاران( 2TF،)1990 ،فاکتور انتقال :غلظت فلز در
بخشهای هوایی گیاه به غلظت فلز در ریشه) (متینا و
همکاران )2110 ،و( 0TIشاخص تحمل :وزن خشک گیاه
رشد کرده در خاک آلوده به وزن خشک گیاه رشد کرده
در خاک غیرآلوده) (ویلیکینز )1900 ،و زیستتوده گیاه
بهترین غلظت  EDTAدر افزایش جذب سرب بررسی شد.
بعد از انجام آزمایشات مرحله اول ،باتوجه به
فاکتورهای ماده خشک گیاه و غلظت سرب خاک و
اندامهای گیاهی ،در خاکهای با شرایط قبل مناسبترین
زمان برداشت گیاه جهت حداکثر کاهش میزان سرب در
خاک بررسی شود .بدین منظور کشت گیاه در خاکهای
1

Bio Concentration Factor
Translocation Factor
3
Tolerance Index
2

آلوده و تیمار شده با اپتیمم غلظت  EDTAمشخص شده
از مراحل قبلی ،انجام شد .سپس گیاه و خاک آلوده در هر
گلدان در ابتدای رشد ( 21روز از زمان کاشت) ،گلدهی
( 2ماه پس از برداشت اول) و بذردهی ( 2ماه پس از
برداشت دوم) برداشت شد و با توجه به غلظت سرب در
اندامهای زیرزمینی ،هوایی و خاک بهترین زمان برداشت
گیاه بررسی گردید.
برای بررسی کاهش خطر آبشویی سرب-کالت به
آبهای زیرزمینی ،با توجه به نتایج مرحله دوم ،اپتیمم
غلظت  EDTAانتخاب و به سه روش یکبار )،(Single
دوبار متوالی با غلظت یکسان) ، (Doubleسهبار متوالی با
غلظت یکسان ) (Tripleبه خاک اضافه گردید .در این
مرحله در هر بار اضافه کردن  EDTAدر روز مشخص
شده ،نمونه خاک گلدان (یک چهارم خاک گلدان از انتها)
 0روز پس از هربار اضافه کردن ،برداشت شده و برای
اندازهگیری مقدار سرب موجود در خاک و بافتهای
گیاهی آماده شد .هدف از انجام این مرحله این بود که
مشخص شود در کدام یک از سه روش بهکار رفته با توجه
به اپتیمم غلظت  ،EDTAبهترین امکان برای کاهش خطر
آبشویی کالت -فلز وجود دارد.
تجزیه و تحلیل دادهها
پس از حصول اطمینان از نرمال بودن دادههاا (آزماون
 )Kolmogorov–Smirnovو همگنی واریاانسهاا (آزماون
 ،)Leveneبهمنظور بررسای وجاود تفااوت معنایدار باین
غلظااتهااای متفاااوت در افاازایش جااذب و تفاااوت ب این
زمانهای برداشت و تفاوت در روشهاای کااربرد ،EDTA
دادهها مورد تجزیه واریانس چندطرفه در قالب طرح کاامال
تصادفی با  5تکرار با اساتفاده از نارمافازار  SPSS15قارار
گرفتند و برای مقایسات میانگین از آزمون دانکن اساتفاده
شد.

نتایج و بحث
غلظت سرب در اندامهای گیاهی و خاک تحت
تیمارهای متفاوت EDTA

نتایج حاصل از افزودن  EDTAبه خاک گلدانهای
مورد آزمایش (جدول  )1نشان داد که افزایش غلظت
 ،EDTAباعث افزایش نسبی هدایت الکتریکی خاک و
افزایش قابلیت دسترسی سرب موجود در خاک گردید.

01
همچنین افزایش غلظت  EDTAباعث کاهش نسبی
خاک شد ،ولی این افزایش همواره معنیدار نبود
( .)p‹0/05نظیر این نتیجه را تورگات و همکاران
( )2114در بررسی تاثیر اسیدسیتریک و  EDTAدر
تیمارهای جداگانه در گیاهپاالیی 1کادمیوم ،کروم و نیکل
توسط گونه Helianthus annuusبهدست آوردند .این
محققان نشان دادند که افزودن مقادیر  1/5و  0میلیمول
EDTAهرچند تاثیر معنیداری در اسیدیته خاک
نداشت ،ولی باعث کاهش  pHخاک شد .همچنین موسپ
و همکاران ( )2119در بررسی تاثیر  EDTAدر گیاهپاالیی
خاکهای آلوده به فلزات سمی توسط گونه Taraxacum
 officinaleگزارش کردند که این ماده باعث کاهش  pHو
افزایش  ECخاک در مقایسه با تیمار شاهد شد .در توجیه
این مسئله میتوان اظهار داشت که  EDTAیک آمینو
پلی کربوکسیلیک اسید 2است که بهشکل وسیعی برای
انحالل رسوبات آهکی ناشی از تبخیر آب مورد استفاده
قرار میگیرد .کارایی این ماده بهعلت دارا بودن ساختار
شش وجهی است که با یونهای کلسیم و آهن پیوند
برقرار میکند (هریس ،)2110 ،بهعبارت بهتر این ماده
بهدلیل داشتن چهار کربوکسیالت و دو آمینو در ساختار
خود با یونهای فلزی موجود در خاک پیوند برقرار می-
سازد .ازجمله  EDTAکمپلکسهای قوی با )،Cu(II
) Pb(II) ،Fe(III) ،Mn(IIو ) Co(IIIبرقرار میسازد که
منجر به آزادسازی یونهای  H+میشود (هولمن،)2111 ،
بنابراین میتوان افزایش اسیدیته خاک را با افزایش غلظت
 EDTAبهدلیل رهاسازی بیشتر یونهای هیدروژن نسبت
داد .نتایج بهدست آمده از پژوهش حاضر این موضوع را
بهخوبی بیان میکند.
غلظت سرب در اندامهای گیاهی تحت تیمارهای
متفاوت ( EDTAجدول  )1نشان داد که بیشترین غلظت
سرب در ریشه گیاه تحت تیمار  5EDTAمشاهده شد و
افزایش سطح  EDTAتا  11میلیمول در کیلوگرم باعث
کاهش نسبی غلظت سرب در ریشه گیاه گردید .همچنین
کمترین میزان غلظت سرب بهترتیب در تیمار غیرآلوده
بدون  EDTAو آلوده بدون  EDTAاندازهگیری شد.
غلظت سرب در اندامهای هوایی (ساقه و برگ) الگوی
مشابه ریشه داشت ،بهطوریکه افزایش  EDTAتا سطح 5
pH

Phytoremediation
Aminopolycarboxylic acids

1
2
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میلیمول در کیلوگرم خاک منجر به افزایش غلظت سرب
در اندامهای هوایی گیاه شد و تیمار  11EDTAباعث
کاهش معنیدار غلظت سرب در اندامهای گیاه گردید .لی
و چن ( )2115در بررسی گیاهپاالیی کمپلکسی از فلزات
سنگین توسط گیاه  Dianthus chinensisبا کاربرد
غلظتهای  2و  5میلیمول  EDTAگزارش کردند که
غلظت  5میلیمول بهشکل قابل مالحظهای باعث افزایش
فراهمی فلزات در اندامهای گیاهی میشود .واسیل و
همکاران ( )1990در بررسی گیاهپاالییBrassica juncea
بیان داشتند که رابطه مثبت بین غلظت  EDTAدر
خاک و سرب در برگ گیاه وجود دارد .این محققان اظهار
داشتند که در خاک آلوده در حضور  EDTAسرب
بهصورت ترکیب فلز-کالت قابل استخراج است؛ اما
 EDTAهرچند قابلیت دسترسی فلزات را در خاک
افزایش میدهد ،ولی غلظتهای باالی این ماده برای گیاه
سمی بوده و باعث کاهش زیستتوده گیاه (مرگ
سلولهای ریشه) و درنهایت کاهش غلظت فلز در
اندامهای هوایی گیاه میشود (لو و همکاران.)2115 ،
همانطور که نتایج تحقیق حاضر نشان داد حداقل وزن
خشک گیاهی ( 5/42گرم) ،حداقل جذب سرب در
اندامهای زیرزمینی ( 011میلیگرم در کیلوگرم) و
اندامهای هوایی ( 511/02میلیگرم در کیلوگرم) در تیمار
 11EDTAاندازهگیری شد (جدول  )1که کامال این
مطلب را تایید مینماید که این ماده در غلظتهای باال
باعث کاهش جذب فلزات سنگین از خاک میشود.
بررسی انجام شده نشان داده است که  pHو  ECخاک
در فراهمی عناصر و جذب آنها توسط گیاهان موثر
هستند .همچنین بعضی از تراوشات ریشه گیاهان و
ترکیبات چنگالی کالتها عوامل موثر بر افزایش جذب
عناصر از خاک توسط گیاهان بهحساب میآیند (نایت و
همکاران ،)1990 ،بهطوریکه افزایش قابلیت دسترسی
فلزات بعد از کاربرد  EDTAممکن است بهدلیل کاهش
قلیائیت خاک (اسیدیته  0به پایین) باشد .مادرید و
همکاران ( )2110افزایش قابلیت دسترسی عناصر سمی
بعد از اضافه کردن  EDTAبه خاک را گزارش کردند .از
طرفی سارکر و همکاران ( )2110در مطالعه خود بر روی
افزایش فراهمی سرب با استفاده از EDTAو EDDS
گزارش کردند که افزایش  pHاز  0/2به  0/2باعث (کاهش
اسیدیته) کاهش فراهمی سرب در خاک میشود.
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02
های زیاد ماده بهساز ،بهمنظور بررسی چگونگی کاهش
خطر آبشویی  EDTAبه آبهای زیرزمینی تیمار  5میلی-
مول انتخاب و بهترین زمان برداشت گیاه و شیوه کاربرد
این ماده جهت افزایش کارایی گیاهاستخراجی سرب و
کاهش آبشویی فلز مذکور مورد آزمون قرار گرفت.

هرچند بیشترین قابلیت دسترسی سرب در خاک
تحت تیمار  11میلیمول  EDTAاندازهگیری شد ،اما از
آنجاکه در تیمار  5میلیمول بر کیلوگرم ،EDTA
حداکثر جذب سرب در گیاه صورت گرفت و باتوجه به
خطر آبشویی کالت-فلز به آبهای زیرزمینی در غلظت-

جدول ( :)9تاثیر تیمارهای متفاوت  EDTAبر وزن خشک گیاه ( )gو غلظت سرب فراهم ( )mgkg-1در اندامهای گیاهی و خاک
تیمار

سرب (اندام زیرزمینی)
mgkg-1

سرب (اندام هوایی)
mgkg-1

سرب (خاک)
mgkg-1

وزن خشک گیاه
)(g

pH

EC
dSm-1

C

‹0/02e

‹0/02c

‹0/02d

11/70±1/10a

8/20±0/02a

3/50±0/01a

a

b

W

d

1/5 EDTA

c

600/07±14/23

5 EDTA

a

890/70±14/00

10 EDTA

b

540/45±13/00

700/00±11/41

b

400/33±10/00

b

420/24±10/00

a

550/72±11/50

a

500/89±10/27

b

571/00±11/00

b

642/31±10/00

a

720/65±11/00

a

800/42±11/00

a

10/60±1/10

a

10/20±1/10

ab

b

7/33±1/15

b

7/60±0/02

b

6/42±1/15

b

7/60±0/02

8/00±0/02
7/90±0/02

4/00±0/01

c

4/70±0/01

c

4/80±0/01

c

4/90±0/01

=Cخاک غیرآلوده بدونEDTA
 =Wخاک آلوده بدون EDTA

*حروف مشترک در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار بین تیمارها است (میانگینها ±انحراف معیار) (.)p‹0/05
نکروز 1و حتی مرگ گیاه میشود .بهطور مثال چن و
تاثیر تیمارهای متفاوت  EDTAبر وزن خشک گیاه
همکاران ( ،)2114عالئم ناشی از سمیت  EDTAشامل
نتایج بهدست آمده از مقایسه وزن خشک گیاه نشان
نکروز را در گیاه آفتابگردان ،خردل هندی ،نخود و کلم
داد که کاربرد  EDTAباعث کاهش وزن خشک گیاه در
گزارش کردند .این محققان در بیان دلیل این موضوع
مقایسه با تیمار بدون  EDTAگردید (جدول ،)1
اظهار داشتند که افزایش مقدار  EDTAبه سلولهای ریشه
بهطوریکه وزن خشک گیاه حداکثر کاهش را در تیمار
آسیب رسانده و مکانیسم تحمل گیاه را در برابر عناصر
 11EDTAنشان داد .تورگات و همکاران ( )2115در
سمی بهدلیل انباشت این عناصر و خروج ضعیف آنها از
آزمایشی که بر روی گیاهپاالیی کادمیوم ،نیکل و کروم
سیتوپالسم پایین میآورد.
توسط  Helianthus annuusانجام دادند ،نشان دادند که
همچنین  EDTAاز طریق ایجاد کمبود مواد غذایی
افزودن  EDTAهرچند قابلیت دسترسی فلزات را در خاک
باعث کاهش زیستتوده گیاه میشود ،زیرا این ماده با
افزایش میدهد ،ولی غلظتهای زیاد این ماده برای گیاه
عناصر ضروری گیاه شامل کلسیم ،منگنر و آهن ترکیب
سمی بوده و باعث کاهش زیستتوده گیاه و درنهایت
میشود (سالیدو و همکاران ،)2110 ،از طرفی کمبود
کاهش غلظت فلز در اندامهای هوایی گیاه میشود .یکی از
عناصر غذایی ضروری در گیاه منجربه افزایش جذب فلزات
دالیل کاهش زیستتوده گیاه این است که سلولهای
در گیاه میشود ،بهطور مثال با افزایش کمبود آهن،
ریشه گیاه درصورتیکه مواد بهساز در غلظت زیاد استفاده
افزایش جذب کادمیوم در بعضی گیاهان مشاهده شده
شوند از بین میروند (لو و همکاران.)2115 ،
است (آلکوترا و همکاران.)2114 ،
عملکرد  EDTAافزایش تحرک فلزات در خاک و
دیواره سلولی ریشه گیاه است که به انتقال فلزات از ریشه
به اندامهای هوایی گیاه نیز کمک میکند (ژانگ و
همکاران ،)2115 ،ولی گاها این ماده در غلظتهای کم
هم برای گیاه سمی بوده و باعث کاهش زیستتوده گیاه،
1

Necrosis

05
تاثیر تیمارهای متفاوت  EDTAبر فاکتورهای تجمع،
فاکتور انتقال و شاخص تحمل گیاه
مقادیر فاکتور تجمع اندامهای زیرزمینی و هوایی گیاه
(جدول  )2نشان داد که افزایش غلظت  EDTAباعث
افزایش فاکتور تجمع ( )BCFسرب در اندامهای گیاه شد.
بیشترین مقدار فاکتور تجمع مربوط به ریشه در تیمار
 5EDTAبود .هرچند افزایش  EDTAتا سطح  5میلیمول
در کیلوگرم افزایش فاکتور تجمع را در گونهی گیاهی
سبب شد ،ولی این افزایش همواره سطح معنیداری
نداشت ( )p‹0/05و افزایش غلظت  EDTAتا سطح 11
میلیمول در کیلوگرم باعث کاهش فاکتور تجمع سرب در
اندامهای هوایی و زیرزمینی گیاه شد.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس فاکتور انتقال ()TF
تحت تیمارهای متفاوت ( EDTAجدول  )2تفاوت
معنیدار را تنها در سطح  5میلیمول در کیلوگرم EDTA
نشان داد و حداقل مقدار فاکتور انتقال در غلظت 5
میلیمول در کیلوگرم اندازهگیری شد.
تاندی و همکاران ( )2114گزارش کردند که قابلیت
استخراج سرب و افزایش ظرفیت تجمع فلز در بافتهای
گیاهی بهوسیله  EDTAدر غلظتهای پایین بستگی به
 pHخاک دارد و در خاکهای با  pHاسیدی رابطه قوی
بین فراهمی فلز در خاک و  pHوجود دارد .این محققان
نشان دادند که اضافه کردن  EDTAو  EDDSباعث
افزایش قابل مالحظه سرب در محلول خاک میشود.
بهطورکلی مهمترین فاکتور موثر در افزایش فراهمی سرب
در خاک پیوند سرب-کالت است .در واقع ،وجود پیوندهای
آلی-فلزی در ترکیبات کالت و فلزات سبب میشود فلزات
کمتر در معرض کلوئیدها ،هیدروکسیدها و اکسیدها قرار
گرفته ،لذا مانع از رسوب و تثبیت آنها در خاک میشود.
از طرفی کالتها توسط ریشه گیاهان قابل جذب بوده و
میتوانند فلزات را از فاز جامد و غیرمحلول به فازهای
تبادلی انتقال داده و درنهایت میزان انتقال فلزات توسط
گیاهان را افزایش دهند( .هوانگ و همکاران.)1990 ،
شاخص تحمل براساس وزن خشک گیاه بهعنوان
شاخص تاثیر سمیت سرب (جدول  )2دامنه تغییرات
 1-1/51را نشان داد .مقادیر پایین این شاخص نشان-
دهنده حداکثر تاثیر سمیت فلز و ماده بهساز بر رشد گیاه
میباشد .با افزایش غلظت  EDTAمقدار این شاخص
کاهش داشت ،بهطوریکه حداکثر کاهش مربوط به تیمار
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 10 EDTAبود .مقدار شاخص تحمل گیاه وقتیکه عامل
منفی بر رشد گیاه وجود ندارد برابر یک میباشد .این
مقدار درصورت وجود عامل مثبت به بیشتر از یک افزایش
داشته ،ولی درصورت وجود عامل منفی به زیر یک کاهش
مییابد (زییر و همکاران .)2111 ،حداکثر مقدار کاهش
شاخص تحمل ،بهترتیب در غلظتهای  11و  5میلیمول
در کیلوگرم مشاهده شد .هرچند با افزایش غلظت EDTA
قابلیت دسترسی فلزات در خاک و اندامهای گیاهی
بهخصوص ریشه افزایش داشت ،ولی بهدلیل تاثیر منفی بر
خصوصیات گیاهی و شاخص تحمل گیاهان و خطر
آبشویی آن به آبهای زیرزمینی غلظتهای باالی این
ماده پیشنهاد نمیشود.
تاثیر زمان تیمار بر غلظت سرب در اندامهای گیاهی
و خاک
نتایج حاصل از مرحله دوم تحقیق در بررسی بهترین
زمان برداشت گیاه بهمنظور دستیابی به حداکثر کاهش
سرب در خاک تحت تیمار  5میلیمول در کیلوگرم
 EDTAدر جدول  0خالصه شده است .نتایج بهدست آمده
نشان داد که مقدار سرب در خاک با گذشت زمان کاهش
پیدا کرد .حداکثر مقدار کاهش در دوره رشد زایشی
اندازهگیری شد ،ولی این کاهش در مقایسه با غلظت سرب
در دوره گلدهی تفاوت معنیدار نشان نداد (.)p‹0/05
همچنین نتایج حاصل از تاثیر زمان برداشت بر جذب
سرب در اندامهای گیاهی (جدول  )0نشان داد که حداقل
سرب فراهم مربوط به دوره رشد رویشی است .غلظت
سرب در کلیه اندامهای گیاهی با گذشت زمان افزایش
قابل مالحظهای داشت ( .)p‹0/05هرچند حداکثر غلظت
سرب فراهم در دوره رشد زایشی بهدست آمد ،ولی در
مقایسه با دوره گلدهی به لحاظ آماری تفاوت معنیداری
را نشان نداد (.)p‹0/05
بهطورکلی نتایج بهدست آمده نشان داد که با گذشت
زمان مقدار سرب در خاک کاهش داشت ،هرچند که بین
دورههای گلدهی و زایشی گیاه تفاوت معنیدار در غلظت
فلز مورد بررسی در خاک وجود نداشت .دلیل این موضوع
را میتوان به افزایش قابلیت دسترسی سرب برای گیاه با
گذشت زمان و کاهش مقدار آن در خاک نسبت داد (وانگ
و همکاران .)2119 ،شبیه این نتیجه را ویو و همکاران
( )1999بهدست آوردند .این محققان گزارش کردند که
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مقدار سرب فراهم در خاک با گذشت زمان از  5ساعت به
 121ساعت کاهش پیدا کرد .از طرفی نتایج تحقیق حاضر
نشان داد که با گذشت زمان غلظت سرب در اندامهای
گیاهی (جدول  )0افزایش داشت .نتایج بهدست آمده در
این بخش با نتایج چو و همکاران ( )2115مطابقت داشت.
این محققان گزارش کردند که غلظت مس در اندامهای
هوایی  Vetiveria zizanioidesبه حداکثر مقدار خود بعد
از  15روز از کاربرد  1HEIDAرسید .همچنین وانگ و
همکاران ( )2119نشان دادند که با برداشت گیاه
 14 Sedum alfrediiروز بعد از اضافه کردن 2EDDSدر
خاکهای با غلظت پایین سرب و  11روز در خاکهای
آلوده به غلظتهای باالی این فلز ،حداکثر مقدار سرب
فراهم در اندامهای گیاه برداشت شد.
تاثیر روش کاربرد  EDTAبر غلظت سرب در
اندامهای گیاهی و خاک
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نمونههای خاک (جدول
 )4نشان داد که روشهای متفاوت کاربرد  EDTAتاثیر
معنیدار بر فراهمی سرب موجود در خاک دارد (،)p‹1/15
بهگونهای که در اضافه کردن بهصورت یکبار ()Single
کاهش غلظت سرب مورد بررسی در خاک حداکثر مقدار
بود و در کاربرد  EDTAبهصورت دوبار متوالی ()Double
مقدار سرب  05/04درصد کاهش داشت .این کاهش در
روش سهبار متوالی ( 00/44 )Tripleدرصد محاسبه شد،
ولی در کاربرد  EDTAبهصورت دوبار و سهبار متوالی
تفاوت معنیداری اندازهگیری نشد.
نتایج حاصل از تاثیر روشهای کاربرد متفاوت EDTA
بر غلظت سرب در بخشهای زیرزمینی و هوایی گیاه
(جدول  )4نشان داد که حداکثر مقدار سرب در اندامهای
گیاهی در کاربرد  EDTAبهصورت یکبار ( )Singleبود و
در کاربرد  EDTAبهصورت دوبار متوالی ( )Doubleغلظت
سرب در اندامهای گیاه کاهش قابل مالحظهای داشت و
حداقل مقدار سرب بافتهای گیاهی در کاربرد بهصورت
سهبار متوالی ( )Tripleبود ،ولی بین این روش و کاربرد
بهصورت دوبار متوالی تفاوت قابل مالحظهای مشاهده نشد
(.)p‹1/15
1

- Hydroxyethylenediaminetriacetic acid
- Ethylenediaminedissuccinic acid

2

نتایج بهدست آمده در این بخش از تحقیق نشان داد
که ارتباط قوی بین روش کاربرد  EDTAو کاهش آبشویی
کمپلکس فلز-کالت به آبهای زیرزمینی وجود دارد و
غلظت بهینه ماده بهساز و شیوه کاربرد برای افزایش
کارایی پاالیش خاک باید قبل از کاربرد این ماده تعیین
شود .نتایج حاصل نشان داد که در شرایط مشابه تحقیق
صورت گرفته EDTA ،باید در غلظت  5میلیمول در
کیلوگرم و بهصورت یکبار به خاک اضافه شود .در این
خصوص گرسمن و همکاران ( )2111گزارش کردند که
یکبار اضافه کردن ( 2/9 )Singleگرم در کیلوگرم EDTA
باعث افزایش  115برابری غلظت سرب در گیاه
 Brassica oleracea L.در محیط گلخانه در مقایسه با
افزایش  44برابری همین غلظت از  EDTAدر کاربرد
بهصورت چهار بار متوالی ( )Qadrupletشد.
وانگ و همکاران ( )2119نشان دادند که کاربرد سه
بار متوالی و پنج بار متوالی ( )Quintupletاز  EDDSدر
مقایسه با یکبار اضافه کردن ،باعث کاهش قابل مالحظه
سرب در اندامهای هوایی گونه  Sedum alfrediiشد.
همچنین این محققان گزارش کردند که حداکثر سرب
قابل استخراج در اندامهای این گونه با کاربرد  2/5میلی
مول از این ماده بهصورت  Singleبهدست آمد .نتایج
تحقیق حاضر با نتایج این محققان مطابقت داشت،
بهطوریکه حداکثر سرب فراهم در اندامهای گیاهی در
کاربرد بهصورت یکبار ( )Singleاندازهگیری شد و شیوه
کاربرد دوبار و سهبار متوالی  EDTAتاثیر منفی در
فراهمی فلز مذکور داشتند.
خالف نتیجه حاضر را شن و همکاران ( )2112در
بررسی تاثیر رژیمها و شیوههای متفاوت کاربرد EDTA
جهت کاهش خطر آبشویی سرب در گیاهپاالیی گونه
 Brassica rapa L.بهدست آوردند این محققان اظهار
داشتند که کاربرد  EDTAبهصورت  Tripleحداکثر
فراهمی سرب را در اندامهای گونه مورد بررسی و حداکثر
کاهش آبشویی سرب را در مقایسه با کاربرد بهصورت
 Singleو  Doubleداشت.
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جدول ( :)2تاثیر تیمارهای متفاوت  EDTAبر فاکتورهای تجمع ( ،)BCFفاکتور انتقال ( )TFو شاخص تحمل گیاه ()TI
تیمار

TI

TF

BCF

BCF

C
W

1/00±0/01a
0/82±0/01a

0/74±0/01a
0/70±0/01a

اندام هوایی
0/73±0/01a
0/76±0/01a

اندام زیرزمینی
0/94±0/01a
0/94±0/01a

b

b

a

b

1/5 EDTA

1/23±0/01
0/77±0/01
0/64±0/01
0/76±0/01
5 EDTA
c
b
a
c
0/87±0/01
0/62±0/01
0/71±0/01
0/61±0/01
10 EDTA
*حروف مشترک در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار بین تیمارها است (میانگینها ±انحراف معیار) (.)p‹0/05
جدول ( :)3تاثیر زمان تیمار  )mmolkg-1( 0EDTAبر غلظت سرب فراهم ( )mgkg-1در اندامهای گیاهی و خاک
رشد زایشی
751/19±10/50a
730/53±8/46a
433/09±6/03b

گلدهی
734/99±10/23a
690/12±8/12a
500/47±6/31b

رشد رویشی
650/54±9/00b
432/00±7/33b
720/11±8/50a

اندام زیرزمینی
اندام هوایی
خاک

*حروف مشترک در هر ردیف نشاندهنده تفاوت معنیدار بین زمانهای متفاوت برداشت است (میانگینها ±انحراف معیار) (.)p‹0/05
جدول ( :)4تاثیر روش کاربرد  0EDTAبر فراهمی سرب در خاک و اندامهای گیاهی
ریشه

اندام هوایی

خاک

)(mgkg-1

)(mgkg-1

)(mgkg-1

روش کاربرد

900/90±11/00a

520/22±9/77a

551/11±11/55a

Double

b

720/27±10/26

b

440/73±9/77

Triple

b

714/09±10/26

b

400/00±9/77

Single

b

000/05±0/00
091/91±0/55

b

*حروف مشترک در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار بین روشهای کاربرد  EDTAاست (میانگینها ±انحراف معیار) ()p‹0/05

نتیجهگیری
نتایج بهدست آمده از تحقیق حاضر نشان داد که با
افزایش غلظت  EDTAمقدار سرب در خاک افزایش داشت
و اپتیمم فراهمی سرب در تیمار  5 EDTAمشاهده شد،
ولی تحقیقات نشان داده است که  EDTAهرچند تاثیر
بارزی در انحالل فلزات در خاک و افزایش قابلیت
دسترسی آنها در خاک دارد ،ولی این ماده در مقایسه با
دیگر مواد بهساز در خاک ماندگاری بیشتری داشته که در
خاکهای با مقادیر باالی فلزات سمی این ماندگاری
بیشتر است و این موضوع کاربرد آنرا برای پاالیش خاک
محدود میسازد ،بنابراین هرچند فراهمی فلزات در خاک
با افزودن  EDTAافزایش مییابد ،اما کاربرد آن در
غلظتهای باال منجربه مخاطرات زیستمحیطی و افزایش
خطر آلودگی آبهای زیرزمینی میشود .افزودن EDTA
به خاک توانست به فراهمی فلز مورد بررسی کمک نماید،
بنابراین درصورتیکه استفاده از کالت EDTAبا کاشت

گیاهی چون  H. bulbosum L.همراه باشد ،میتواند برای
رسیدن به هدف پاکسازی خاکهای آلوده مورد توجه
باشد و غلظت  5میلیمول در کیلوگرم جهت افزایش
کارایی گیاهاستخراجی (با درنظر گرفتن خطر آبشویی این
ماده) در شرایط مشابه پیشنهاد میشود .بررسی بهترین
زمان تیمار حاکی از این بود که با گذشت زمان میزان
سرب موجود در خاک کاهش داشت ،اما از آنجاکه بین
دورههای گلدهی و زایشی گیاه در غلظت سرب در
اندامهای گیاهی و خاک تفاوت معنیدار وجود نداشت،
بهترین زمان برداشت گیاه جهت حداکثر کارایی پاالیش
خاک دوره رشد فعال پیشنهاد میشود.
همچنین نتایج بهدست آمده از تحقیق نشان داد که
ارتباط قوی بین روش کاربرد  EDTAو پاالیش خاک
آلوده وجود دارد .بهطوریکه  EDTAباید در غلظت 5
میلیمول در کیلوگرم و شیوهی کاربرد بهصورت یکبار در
شرایط مشابه به خاک اضافه شود .بهطورکلی بهمنظور
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.پیشنهاد میشود
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رسیدن به حداکثر پاالیش خاک و کاهش خطر آبشویی
5 کالت به آبهای زیرزمینی استفاده از غلظت-فلز
میلیمول و شیوه کاربرد بهصورت یکبار و برداشت گونهی
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Evaluation of EDTA application method to reduce Pb leaching risk into
ground waters using Hordeum bulbosum L.
Mahdieh Ebrahimi1, Nasrollah Aslinezhad2

Abstract
This study was conducted to increase phytoextraction efficiency of Hordeum bulbosum L. in lead
contaminate soil (Loamy Clay) in the EDTA-assisted, Ethylen ediamine tetra acetic acid (1.5, 5, 10
mmol kg−1), assessing optimum of treatment time and method of EDTA application to reduce Pb
leaching risk into ground waters. Uncontaminated soil without EDTA (C) and contaminated soil
without EDTA (W) used as the controls. The results revealed that the greatest Pb uptake (890.70
mgKg-1 in underground organs and 720.65 mgkg-1 in above ground organs) was observed in 5EDTA
treatment. Therefore, 5mmolkg-1 was used in second step for assessing harvest time for 20(Vegetative
stage), 80 (Flowering stage) and 140(Seed production) days. Results showed that the concentration of
Pb in plant tissues was increased with passage of time, but between flowering stage and seed
production there was no significant difference (p‹0/05) and the best harvest time in order to achieve
maximum removal of the metal was flowering stage. In third step to reduce leaching risk of Pb-EDTA,
5 mmolkg-1 EDTA in three ways of single, double (two successive) and triple (three successive) were
added to the soil. The results showed that under single dosage application, Pb content in the soil
reached at its minimum concentration. The data indicated that the maximum Pb concentration in the
plant organs was calculated at the single dosage while metal concentration in the plant organs did not
vary considerably when double and triple dosage were added. Overall, optimum phytoextraction of H.
bulbosum and Pb leaching risk reduction was observed when 5 mmol kg−1 EDTA was added in single
dosage, 80 days after the plant cultivation
Keywords: Heavy Metals, EDTA, Phytoextraction, Hordeum bulbosum L.
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