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چکیده
بسیاری از گیاهان زینتی توانایی استخراج فلزات سمی از خاک را داشته و قادرند مقادیر باالیی از فلزات را در اندامهای خود ذخیره
کنند و از آنجاییکه وارد زنجیره غذایی انسان نمیشوند ،فاقد مشکالت سالمتی برای انسان میباشند .این پژوهش با هدف تعیین
عملکرد گیاه آفتابگردان زینتی و بررسی توانایی گیاهپاالیی فلزات سنگین موجود در خاک توسط آن انجام شد .این پژوهش با سه
سطح لجن مربوط به تصفیهخانه فاضالب جنوب تهران ،شامل  10 ،0و  %20وزنی خاک ،در سه تکرار و در قالب طرح بلوکهای کامالً
تصادفی روی گیاه آفتابگردان زینتی انجام شد .نتایج نشان داد که کاربرد لجن فاضالب سبب افزایش معنیدار غلظت فلزات سنگین و
عملکرد تر و خشک بخشهای مختلف گل در گیاه شد .استفاده از لجن فاضالب به میزان  %20وزنی خاک ،از نظر شاخص رشد مانند
وزن تر (ریشه و اندام هوایی بهترتیب  12/ 03و  ،)48/56 gوزن خشک (ریشه و اندام هوایی بهترتیب  1/97و  ، ،)8/69 gقطر ساقه
( ،)0/78 cmارتفاع ساقه ( )19/4 cmو قطر گل ( )7/44 cmو نیز غلظت فلزات سنگین سرب (ریشه و اندام هوایی بهترتیب  9/09و
 ،)4/35 mg/kgنیکل (ریشه و اندام هوایی بهترتیب  3/65و  )2/04 mg/kgو کادمیوم (ریشه و اندام هوایی بهترتیب  0/598و
 ،)0/364 mg/kgمناسبتر بود .با توجه به فاکتور تجمع زیستی ریشه باالی یک و فاکتور انتقال کمتر از یک ،گیاه آفتابگردان زینتی
یک گیاه مناسب برای جذب و انتقال فلزات سنگین بوده که با سازوکاری تثبیت گیاهی ،از ورود فلزات سنگین به بخشهای هوایی
جلوگیری میکند.
واژههای کلیدی :آفتابگردان زینتی؛ فاکتور انتقال؛ فاکتور تجمع زیستی؛ فلزات سنگین؛ گیاهپاالیی
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 -1مقدمه
با توجه به روند رو به رشد جمعیت دنیا از سویی و افزایش
تدریجی میزان آلودگیهای محیطزیست و بهدنبال آن نابودی
بخش مهمی از خاکهای کشاورزی ،چالشهای اساسی و جدی
دنیا در دهه آینده بر سر موضوع مهم امنیت غذایی از جنبههای
کمی و کیفی آن خواهد بود ( .)Amoei et al. 2012منبع
اصلی فلزات سنگین خاک ،مصرف پسابهای شهری و صنعتی،
کودهای شیمیایی ،لجن حاصل از تصفیهخانههای فاضالب و
معادن استخراج فلزات است ( .)Hashemimajd 2010کودهای
آلی نظیر لجن فاضالب بهعلت غنیبودن از عناصر غذایی
موردنیاز گیاه و مواد آلی در بیشتر موارد باعث افزایش عملکرد
گیاه میشوند .پژوهشها نشان داده است که کاربرد مقادیر
مناسب لجن فاضالب در خاک موجب بهبود شرایط فیزیکی
خاک و تأمین مقادیر قابلتوجهی از مواد غذایی گیاه میشود و
کمیت و کیفیت محصول را افزایش میدهد .درحالیکه مصرف
بیش از حد آن زیانآور است و باعث کاهش عملکرد و کیفیت
محصوالت کشاورزی میگردد ( .)Fresques et al. 1990با این
وجود ،فاضالب حاوی مقادیر قابلتوجهی از فلزات سنگین می-
باشد که میتواند تهدید جدی محیطزیستی برای کیفیت
شیمیایی خاک و محصوالت کشاورزی و همچنین بهداشتی
باشد ( .)Balkhair et al. 2016آلودگی خاک به فلزات سنگین
موجب ورود آنها به زنجیره غذایی از طریق جذب بهوسیله گیاه
میگردد .مهمترین تأثیر فلزات سنگین در بدن انسان ،عدم
متابولیزه شدن آنها میباشد و بههمین دلیل پس از ورود به
بدن دیگر از بدن دفع نشده و در بافتهای بدن انباشته
میشوند که همین امر موجب بروز بیماریهای متعددی در بدن
مانند اختالالت عصبی ،انواع سرطانها ،ناباروری ،کاهش حافظه،
پوکی استخوان و مواردی از این قبیل میگردد ( Sadat
 .)Taghavirad et al. 2014یک آزمایش مزرعهای
طوالنیمدت با تناوب کشت ذرت -گندم برای تعیین تجمع
فلزات سنگین با مقادیر مختلف لجن فاضالب نشان داد با
افزایش  1 ton/ha.yrلجن کاربردی محتوای جیوه ،روی ،مس،
سرب و کادمیوم در خاک افزایش یافت (.)Yang et al. 2018
) ،Hatamian et al. (2020به بررسی تجمع سرب و کادمیوم
در خاک و محصوالت زراعی گندم (با کاربرد فاضالب
محیط زیست و مهندسی آب
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تصفیهشده) و جو (ترکیبی از فاضالب تصفیهنشده و آب چاه)
پرداختند و مشاهده کردند که غلظت سرب و کادمیوم در تیمار
فاضالب تصفیه نشده بیشتر از فاضالب تصفیهشده است .تجمع
فلزات سنگین شامل مس ،آهن ،روی ،کادمیم و منگنز در
اندامهای مختلف ذرت ،جو ،بامیه و جعفری تحت آبیاری با
فاضالب تصفیهشده نشان داد که تجمع فلزات مختلف در ریشه
بیش از اندامهای دیگر بود (.)Farmani Fard et al. 2016
چندین روش مهم مانند شستشوی خاک و روشهای شیمیایی
برای حذف فلزات سنگین از خاکآلوده وجود دارد ،که از نظر
اقتصادی مقرونبهصرفه نمیباشند و نیز اثرات نامطلوبی بر
فعالیتهای بیولوژیکی بر جای میگذارند .یکی از روشهای
حذف آالیندههای سمی ناشی از لجن فاضالب ،روش
گیاهپاالیی 1است که اثرات محیطزیستی کمتری دارد .گیاه-
پاالیی نوعی فناوری بر پایه استفاده از گیاهان بهمنظور حذف
آالیندهها از خاک با هزینه کم است که با محیطزیست
سازگاری دارد و جزء روشهای اصالح در محل محسوب می-
گردد و باعث احیای مکان ،حفاظت از فعالیت بیولوژیکی،
ساختار فیزیکی و خصوصیات شیمیایی خاک میشود
( .)Clemente et al. 2006بسیاری از گیاهان زینتی توانایی
استخراج فلزات سمی از خاک را داشته و قادرند مقادیر باالیی از
فلزات را در اندامهای خود ذخیره کنند و درعینحال بدون
ایجاد عالئم سمیت به بقای خود ادامه دهند .از طرف دیگر این
گیاهان وارد زنجیره غذایی انسان نمیشوند و بنابراین فاقد
مشکالت سالمتی برای انسان میباشند (.)Liu et al. 2008
در یک پژوهش لجن فاضالب و لجن بیوچار برای محصول
گوجهفرنگی بهکار برده شده و مشاهده شد که بیشترین وزن
خشک گیاه ،تعداد میوه و عملکرد مربوط به تیمار لجن فاضالب
بود ( .)Hossain et al. 2015بررسی اثر آبیاری با آب آلوده بر
تجمع مس ،آهن ،روی ،کادمیم و منگنز در دو آزمایش مجزا
روی گندم و جعفری مشخص نمود که در گندم و جعفری که با
آب آلوده آبیاری شدند ،تجمع فلزات سنگین بیش از شاهد و
تجمع آن در ریشه بیشتر بود ( Mirzaei Takhtagahi et al.
 ،Singh and Agrawal (2010) .)2016اثر لجن فاضالب بر
برنج را موردمطالعه قراردادند و دریافتند لجن فاضالب موجب
- Phytoremediation
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گیاهان کشتشده ،موردی ضروری بهشمار میآید .بههمین
منظور ،این پژوهش با هدف تعیین اثر لجن فاضالب بر عملکرد
گیاه آفتابگردان زینتی ،غلظت فلزات سنگین در خاک و گیاه و
نیز تعیین توانایی گیاهپاالیی فلزات سنگین (سرب ،نیکل و
کادمیوم) موجود در خاک توسط این گیاه ،انجام شد.

افزایش غلظت کادمیوم در ریشه ،ساقه ،برگ و دانه برنج گردید.
مطالعه اثرات فلزات سنگین در آلودگی محیطهای شهری با
کمک شبیهسازی خاک و آلوده کردن آن بهکمک فلزات سنگین
انجام و نقش گیاه شبدر در گیاهپاالیی خاکهای آلوده نشان داد
مقادیر فاکتور تجمع زیستی ریشه درگیاه شبدر برای فلزات
سنگین روی ،سرب ،مس و کادمیوم برابر با ،1/544 ،4/242
 1/071و  0/604بود ( .)Ali et al. 2012نتایج گیاهپاالیی گیاه
زینتی گل آهار با نام علمی  Zinnia elegansدر خاکهای
آلوده به مس نشان داد که در سطوح کم فلز سنگین مس در
مناطق آلوده ،این گیاه میتواند گیاهپاالی فلز مس را انجام دهد
( .)Afroosheh and Karami 2015نتایج پژوهشی در مورد
پتانسیل گیاهپاالیی چای ترش در پاکسازی آلودگی کروم در
شرایط گلخانهای نشان داد که بیشترین ذخیره کروم در ریشه
چای ترش میباشد که این امر بیان میکند که انتقال این عنصر
از ریشه به اندام هوایی محدود است (.)Fatimenik 2017

 -2مواد و روشها
این پژوهش در سال  ،1397-1398در گلخانه تحقیقاتی
پردیس ابوریحان دانشگاه تهران اجرا شد .این پژوهش بهصورت
گلدانی در قالب طرح بلوکهای کامالً تصادفی با سه سطح
کاربرد  10 ،0و  %20وزنی خاک لجن فاضالب با سه تکرار انجام
شد .خاک مورداستفاده از عمق  30-0 cmمزرعه تحقیقاتی
دانشکده کشاورزی برداشته و به محل انجام پژوهش انتقال داده
شد .لجن فاضالب مورداستفاده مربوط به تصفیهخانه فاضالب
جنوب تهران از نوع هضم شده به روش بیهوازی بود .جدول
( )1برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک و لجن
فاضالب مورداستفاده را نشان میدهد .مقایسه مقادیر فلزات
سنگین (سرب ،نیکل و کادمیوم) در لجن مورد آزمایش با
استانداردهای آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا ( USEPA
 ،)1993نشان میدهد که غلظت این عناصر در این لجن
فاضالب در محدوده مجاز بوده و از پتانسیل آلودگی کمی
برخوردار میباشد.

آفتابگردان زینتی با نام علمی  Helianthus annuusاز خانواده
 Compositaeمیباشد .نتایج پژوهشها نشان میدهد که
خانواده آفتابگردان جز مهمترین گیاهان برای گیاهپاالیی خاک-
های آلوده به فلزات سنگین میباشند ( .)Prasad 2007با توجه
به پژوهشهای صورت گرفته ،بررسی کاربرد لجن فاضالب در
اراضی کشاورزی و تأثیر آن بر رشد و عملکرد گیاهان کشتشده
و نیز بررسی میزان فلزات سنگین موجود در لجن فاضالب و

جدول  -1برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک و لجن فاضالب مورداستفاده
Table 1 Some physical and chemical properties of soil and sewage sludge used
)Standard allowable limit (USEPA 1993

Sewage sludge

-

-

Soil
Sandy Loam

Unit
-

Property
Soil Texture

6.45

7.7

-

pH

300
420
39

16.2

0.80

dS/m

EC

-

20.1

cmol+/kg

CEC

40.47

0.45

%

OM

3.69

0.172

%

N total

328
61.35
65.7
1.1

99.86
4.6
2.3
0.409

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

K
Pb
Ni
Cd

تعـداد گلـدانهـا با توجه به تعداد تیمار و تکرارها برابر  9عدد شش بذر کاشته شد .پس از گذشت  15 dayاز کاشت بذرها،
گلدان بود .در اواخر تیرماه بذرهای گیاه آفتابگردان زینتی در نشاء بوتهها تنک شدند و در هر گلدان سه بوته که از بقیه بوته-
گلدانهای استکانی کاشته شد .بدین صورت که در گلدانها ها مقاومتر بود نگهداشته شد تا فضای کافی برای رشد گیاه
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وجود داشته باشد و یک هفته بعد هر یک از گیاهچهها به یک
گلدان بزرگتر انتقال داده شد .در این مطالعه از گلدانهای
پالستیکی به ارتفاع  30 cmو قطر  20 cmبا ظرفیت تقریبی
 3 kgخاک استفاده شد .بهمنظور آماده کردن تیمارها ،نمونه-
های خاک خشکشده در هوا ،از الک  6 mmو لجن فاضالب
پس از کوبیده شدن از الک  1 mmعبور داده شد و سپس در
سطح صفر 10 ،و %20وزنی خاک با آن مخلوط شد .قبل از پر
کردن گلدانها با تیمارهای خاک ،در کف هر گلدان مقداری
شن درشت بهعنوان زهکش ریخته شد و گلدانها با تیمارهای
تهیهشده ،پر گردیدند .در مدت رشد گیاهان در گلخانه ،وجین
علفهای هرز با دست انجام شد و جز لجن اضافهشده از کود
دیگری استفاده نشد .آبیاری گلدانها با آب شهر و تقریباً هر
چهار الی پنج  dayیکبار تا حد ظرفیت زراعی خاک که
بهصورت وزنی با وزن کردن گلدانها صورت میگرفت ،انجام
گردید (شکل .)1

شکل  -1مقادیر و تاریخ آبیاری
Fig. 1 volume and date of irrigation

برداشت گل آفتابگردان زینتی 60 day ،بعد از کاشت و پس از
به گل نشستن گیاه انجام شد .برای عملیات برداشت ،ابتدا اندام
هوایی از محل طوقه جدا شد .مشاهده و اندازهگیری سیستم
ریشه در گیاه کاری بسیار وقتگیر و مشکل است .بخصوص
اینکه هرگونه اقدام برای چنین مطالعاتی مستلزم بههمزدن
وضعیت طبیعی ریشهها بوده و باعث میشود که نتایج حاصله از
مطالعات با واقعیت تطابق نداشته باشد .هرچند روشهای
متعددی برای مطالعه ریشهها پیشنهادشده است اما هیچ روشی
را نمیتوان طوری کامل یافت که بتواند پاسخگوی تمام سؤاالت
مربوطه باشد .پنج روش عمده برای نمونهبرداری وجود دارد که
عبارتاند از :روش حفاری خاک ،روش مونولیت ،استفاده از
محیط زیست و مهندسی آب
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متههای نمونهگیری ،روش پروفیل خاک و روش استفاده از
نمونههای دستنخورده که در این پژوهش از روش مونولیت
استفادهشده است .به این صورت که خاک هر گلدان همراه با
ریشههای موجود در آن ،از گلدان خارجشده و در درون الک و
داخل ظرف آبی قرار داده شد و الک بهآرامی تا زمان جدا شدن
کامل ذرات خاک تکان داده شد .پارامترهای قطر و ارتفاع ساقه
و قطر گل برای همه تیمارها اندازهگیری شد .پس از برداشت،
نمونههای گیاهی ابتدا با آب معمولی و بعد با آب مقطر شسته
شدند .ریشه و اندامهای هوایی هر گیاه جداگانه وزن و به مدت
 48 hrدر دمای  75 °Cدر آون قرار داده شدند .برای تعیین
عملکرد تر و خشک گیاه ،وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه
اندازهگیری ردید .نمونههای خشکشده گیاه توسط آسیاب برقی
پودر شده و در ظرفهای پالستیکی که قبالً با اسید رقیق
شسته شده بودند قرار گرفتند تا در مراحل بعدی مورداستفاده
قرار گیرند.
بـــرای انـــدازهگیـــری غلظـــت فلـــزات ســـنگین در گیـــاه،
عصـــارهگیـــری از گیـــاه بـــه روش خاکســـترگیری خشـــک
و عصـــارهگیـــری از خـــاک نیـــز بـــا  DTPAانجـــام شـــد.
غلظـــت فلـــزات ســـنگین ســـرب ،نیکـــل و کـــادمیوم در
عصــارههــای خــاک ،ریشــه و انــدام هــوایی گیــاه توســط
دســـتگاه جـــذب اتمـــی مـــدل Perkin Elmer 1100B
انـــدازهگیـــری شـــد .فـــاکتور انتقـــال )TF( 1یـــا میـــزان
انتقــال فلــزات ســنگین از ریشــه بــه انــدامهای هــوایی از
نســبت غلظــت فلــز در انــدام هــوایی بــه غلظــت فلــز در
ریشــه محاســبه گردیــد و فــاکتور تجمــع زیســتی ریشــه2
( )BCFیـــا میـــزان انتقـــال فلـــزات ســـنگین از خـــاک بـــه
گیــاه از نســبت غلظــت فلــز در ریشــه بــه غلظــت کــل فلــز
در خــــاک بــــه دســــت آمــــد .در پایــــان آزمــــایش،
پارامترهـــای موردمطالعـــه بـــا اســـتفاده از نرمافـــزار SAS
مــورد تجزیــهوتحلیل آمــاری قــرار گرفــت .بعــد از اینکــه
معنــیدار بــودن پارامترهــا مشــخص شــد ،میــانگینهــا بــا
اســــتفاده از آزمــــون دانکــــن 3در ســــطح احتمــــال %5
مقایسه شدند.
1

Translocation Factor
Bioconcentration Factor
3
Duncan Test
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در پایان کشت نشان میدهد .تیمارها شامل لجن فاضالب
 -3یافتهها و بحث
اضافهشده به میزان صفر درصد وزنی خاک ( 10% ،)S0وزنی
 -1-3میزان فلزات سنگین خاک
جدول ( )2نتایج تجزیه واریانس و جدول ( )3مقایسه میانگین -خاک ( )S10و  %20وزنی خاک ( )S20میباشد.
های اثرات کاربرد لجن فاضالب بر میزان فلزات سنگین خاک را
جدول  -2تجزیه واریانس اثرات کاربرد لجن فاضالب بر غلظت فلزات سنگین در خاک
Table 2 Analysis of variance of the effects of wastewater sludge application on the concentration of heavy metals in
the soil
)average of squares (SM
Ni
Cd
mg/kg
mg/kg
0.0067 ns
0.00019 ns
**0.484
** 0.0086
0.0147
0.00013
15.54
9.99

Degrees of freedom

Pb
mg/kg
0.05 ns
** 3.58
0.022
8.43

2
2
4

Sources of changes
Repeat
Treatment
Error
Coefficient of variation

 nsفاقد اختالف معنیدار * ،اختالف معنیدار در سطح  ** ، %5اختالف معنیدار در سطح %1

جدول  -3نتایج مقایسه میانگینهای اثرات کاربرد لجن فاضالب بر
غلظت فلزات سنگین در خاک
Table 3 Results of comparing the mean effects of
wastewater sludge application on heavy metal
concentrations in soil
Cd
mg/kg
0.055 b
0.14 a
0.16 a

Ni
mg/kg
0.38 c
0.78 b
1.18 a

Pb
mg/kg
0.66 c
1.76 b
2.84 a

0.6

60

350

Treatment
S0
S10
S20
Permissible range in the soil
)SEPA, 1995(1

در هر ستون ،میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،در سطح
احتمال  %5با آزمون دانکن تفاوت معنیداری ندارند.

 -1-1-3سرب
جدول ( )2نتایج تجزیه واریانس اثرات کاربرد لجن فاضالب بر
میزان سرب خاک را در پایان کشت و پس از برداشت گلها
نشان میدهد .مطابق این جدول استفاده از لجن فاضالب باعث
افزایش معنیدار میزان سرب خاک در سطح یک درصد شد.
کمترین میزان سرب خاک در تیمار شاهد و بیشترین آن
مربوط به تیمار  S20بود ،بهطوریکه سرب خاک از mg/kg
 0/66در تیمار شاهد ،به  1/76و  2/84 mg/kgدر تیمار  S10و
 S20افزایش پیدا کرد .میزان سرب در خاک نیز از حد مجاز
استاندارد ) ،)SEPA 1995کمتر بود .سرب بیشترین میزان را
در بین فلزات مورد بررسی دارا میباشد .تحرک سرب در خاک
1

State Environmental Protection Administration China
محیط زیست و مهندسی آب
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از دیگر عناصر پایینتر میباشد و این عنصر به علت باال بودن
میزان مواد آلی و کانیهای رسی ،بیشتر در سطح خاک ،تثبیت
میشود (Yang et al. .)Singh and Agrawal 2010
) ،(2018یک آزمایش مزرعهای طوالنیمدت با تناوب کشت
ذرت -گندم برای بررسی تجمع فلزات سنگین در یک خاک
آهکی با مقادیر مختلف اصالح لجن فاضالب انجام دادند .با
افزایش  1 tonلجن کاربردی در هکتار در سال در خاک،
محتوای جیوه ،روی ،مس ،سرب و کادمیوم در افزایش یافت که
با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.
 -2-1-3نیکل
جدول تجزیه واریانس (جدول  )2نشان میدهد که با افزایش
سطح لجن فاضالب ،میزان نیکل قابلجذب در خاک بهطور
معنیداری در سطح احتمال  %1افزایش یافت .با توجه به
مقایسه میانگین دادهها در جدول ( ،)3با افزایش لجن فاضالب
در همه تیمارهای دریافتکننده لجن ،میزان نیکل خاک،
افزایش معنیداری (در سطح  ) %5داشته و کمترین میزان نیکل
خاک در تیمار شاهد با مقدار  0/38 mg kg-1و بیشترین آن
در تیمار  S20با مقدار  1/18 mg kg-1بود .میزان نیکل خاک
از حد مجاز استاندارد اعالمشده ) ،)SEPA 1995کمتر بود.
) ،Yang et al. (2018یک آزمایش مزرعهای طوالنیمدت با
تناوب کشت ذرت -گندم برای بررسی تجمع فلزات سنگین در
یک خاک آهکی با مقادیر مختلف اصالح لجن فاضالب انجام
دادند .با افزایش  1 tonلجن کاربردی در هکتار در سال در
Environment and water Engineering
Vol. 7, No 2, 2021

212

محمدیان و همکاران1400 ،

خاک ،محتوای جیوه ،روی ،مس ،سرب و کادمیوم در افزایش شده در خاک نیز از حد مجاز استاندارد ) ،)SEPA 1995کمتر
بود Wang Ru and Su (2004) .دریافتند که غلظت کادمیوم
یافت.
قابلدسترس در خاکهایی که لجن فاضالب دریافت کردهاند
 -3-1-3کادمیوم
بهطور معنیداری افزایش یافت که با نتایج پژوهش حاضر
نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول  )2نشان داد که کاربرد
همخوانی دارد.
لجن فاضالب باعث افزایش معنیدار کادمیوم قابلجذب خاک
در سطح یک درصد شد .مقایسه میانگینها به روش دانکن در  -2-3متغیرهای رشد و عملکرد گیاه
جدول ( ،)3نشان میدهد که مصرف لجن فاضالب باعث افزایش جدول ( )4نتایج تجزیه واریانس و جدول ( )5مقایسه میانگین-
کادمیوم خاک از  0/055 mg/kgدر تیمار شاهد به  mg/kgهای اثرات کاربرد لجن فاضالب بر وزن تر و خشک (ریشه و
 0/16در تیمار  S20شده است ولی تفاوت معنیداری بین اندام هوایی) ،قطر و ارتفاع ساقه و قطر گل را پس از برداشت
تیمارهای  S10و  S20مشاهده نشد .میزان کادمیوم اندازهگیری گلها نشان میدهد.
جدول  -4تجزیه واریانس اثرات کاربرد لجن فاضالب بر رشد و عملکرد گیاه
Table 4 Analysis of variance of the effects of wastewater sludge application on plant growth and yield
)average of squares (SM
Root dry Wet weight of Dry weight of
Stem
Stem diameter
Flower diameter
weight
aerial parts
aerial parts
Height
)(g
)(g
)(g
)(cm
)(cm
)(cm
Repeat
2
0.001 ns
35.26 ns
1.32 ns
0.0055 ns
0.52 ns
0.122 ns
Treatment
2
**1.478
*218.90
* 17.10
** 0.063
** 7.24
** 0.69
Error
4
0.038
16.14
1.63
0.001
0.096
0.026
Coefficient of variation
14.77
9.78
19.58
4.87
1.72
2.31
 nsفاقد اختالف معنیدار * ،اختالف معنیدار در سطح  ** ، %5اختالف معنیدار در سطح %1
Root wet
weight
)(g
2.78 ns
** 22.08
0.954
10.18

Degrees of
freedom

Sources of
changes

جدول  -5نتایج مقایسه میانگینهای اثرات کاربرد لجن فاضالب بر رشد و عملکرد گیاه
Table 5 Results of comparing the mean effects of wastewater sludge application on plant growth and yield
Flower diameter
)(cm
6.5 b
7.15 a
7.44 a

Stem
Height
)(cm
16.33 c
18.3 b
19.4 a

Stem diameter
)(cm
0.50 b
0.71 a
0.78 a

Wet weight of aerial Dry weight of aerial
parts
parts
)(g
)(g
31.77 b
3.96 b
42.87 a
6.89 a
a
48.56
8.69 a

Root dry
weight
)(g
0.57 c
1.42 b
1.97 a

Root wet
weight
)(g
6.67 b
10.08 a
12.03 a

Treatment
S0
S10
S20

در هر ستون ،میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،در سطح احتمال  %5با آزمون دانکن تفاوت معنیداری ندارند
 -1-2-3وزن تر و خشک ریشه

 0/57بود؛ بنابراین ،افزودن لجن فاضالب به خاک ،افزایش کربن
آلی و به دنبال آن ،بهبود خصوصیات فیزیکی خاک را موجب
شده است که اثر مستقیمی بر رشد و توسعه ریشه داشته است.
) ،Morera et al. (2002گیاه آفتابگردان را در خاکهای تیمار
شده با لجن رشد دادند و مشاهده کردند که افزودن لجن
فاضالب ،میانگین وزن خشک آفتابگردان را بهطور معنیداری
نسبت به خاک شاهد افزایش داد که با نتایج پژوهش حاضر
مطابقت دارد.

نتایج جدول ( )4نشان میدهد که با افزایش سطح لجن
فاضالب ،وزن تر و خشک ریشه بهطور معنیداری در سطح
احتمال  %1افزایش یافت .مقایسه میانگینها به روش دانکن
(جدول  )5نیز نشان میدهد که وزن تر ریشه با افزایش لجن
فاضالب در همه تیمارهای دریافتکننده لجن ،افزایش یافت،
ولی تفاوت معنیداری بین تیمارهای  S10و  S20مشاهده نشد.
وزن خشک ریشه نیز با افزایش لجن فاضالب در هر دو تیمار
نسبت به تیمار شاهد افزایش معنیداری (در سطح  )%5داشته  -2-2-3وزن تر و خشک اندام هوایی
است .بیشترین مقدار وزن خشک ریشه مربوط به تیمار  S20با کاربرد لجن فاضالب باعث افزایش معنیدار وزن تر و خشک
مقدار  1/97 gو کمترین مقدار آن هم در تیمار شاهد با  gاندام هوایی در سطح  %5شد (جدول  .)4مقایسه میانگینها به
محیط زیست و مهندسی آب
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روش دانکن در جدول ( ،)5نشان میدهد که مصرف لجن پژوهش ) Abbasi et al. (2013که در پژوهشی گلخانهای گیاه
فاضالب باعث افزایش وزن تر اندام هوایی از  31/77 gدر تیمار برنج را در یک خاک آهکی رشد دادند و گزارش کردند با
شاهد به  48/56 gدر تیمار  S20و افزایش وزن خشک اندام مصرف لجن فاضالب ارتفاع ساقه افزایش یافت ،مطابقت دارد.
هوایی از  3/96 gدر تیمار شاهد به  8/69 gدر تیمار  -4-2-3 S20قطر گل
شده است ،اما تفاوت معنیداری بین تیمارهای  S10و  S20نتایج تجزیه واریانس در جدول ( )4نشان میدهد که استفاده از
مشاهده نگردید .این افزایش عملکرد به دلیل باال بودن عناصر لجن فاضالب ،باعث افزایش معنیدار قطر گل در سطح  %1شد.
غذایی پرمصرف مانند نیتروژن ،پتاسیم و فسفر و عناصر غذایی مقایسه میانگینها در جدول ( )5نیز نشان میدهد که قطر گل،
کممصرف آهن ،منگنز و روی موجود در لجن فاضالب است .با افزایش لجن فاضالب در هر دو تیمار نسبت به تیمار شاهد
) ،Urbaniak et al. (2017گزارش کردند که مصرف لجن افزایش معنیداری (در سطح  )%5داشته است ،اما تفاوت معنی-
فاضالب در گیاه بید باعث افزایش زیستتوده بید شد که با داری بین تیمارهای  S10و  S20مشاهده نگردید .بیشترین و
یافتههای این پژوهش مطابقت دارد.
کمترین قطر گل مربوط به تیمار  S20معادل  7/44 cmو
تیمار شاهد به میزان  6/5 cmمیباشد .این افزایش به دلیل
 -3-2-3ارتفاع و قطر ساقه
کاربرد لجن فاضالب باعث افزایش ارتفاع و قطر ساقه در سطح باال بودن عناصر غذایی پرمصرف مانند نیتروژن ،پتاسیم و فسفر
احتمال  %1شد (جدول  .)4کمترین ارتفاع و قطر ساقه در موجود در لجن فاضالب است.
تیمار شاهد و بیشترین آن مربوط به تیمار  S20بود،
 -3-3میزان فلزات سنگین گیاه
بهطوریکه ارتفاع ساقه از  16/33 cmدر تیمار شاهد به cm
جدول ( )6نتایج تجزیه واریانس و جدول ( )7مقایسه میانگین-
 19/40در تیمار  S20و قطر ساقه از  0/50 cmدر تیمار شاهد
های اثرات کاربرد لجن فاضالب بر میزان فلزات سنگین گیاه
به  0/78 cmدر تیمار  S20رسید .ولی تفاوت معنیداری در
(ریشه و اندام هوایی) را در پایان کشت و پس از برداشت گلها
قطر ساقه بین تیمارهای  S10و  S20مشاهده نگردید (جدول
را نشان میدهد.
 .)5افزایش ارتفاع و قطر ساقه بهدلیل افزایش عناصر غذایی
پرمصرف و کممصرف قابلجذب گیاه میباشد .این نتایج با
جدول  -6تجزیه واریانس اثرات لجن فاضالب بر غلظت فلزات سنگین گیاه
Table 6 Analysis of variance of the effects of sewage sludge on plant heavy metal concentrations
)Cd (mg/kg
Aerial parts
Root
0.0005 ns
0.0005 ns
** 0.064
** 0.158
0.0009
0.001
12.75
7.60

)average of squares (SM
)Ni (mg/kg
Aerial parts
Root
0.064 ns
0.22 ns
** 2.01
** 5.36
0.0048
0.043
5.78
8.72

)Pb (mg/kg
Aerial parts
Root
0.115 ns
0.286 ns
** 10.06
** 40.14
0.024
0.151
6.27
6.91

Sources of
changes

Degrees of
freedom

Repeat
2
Treatment
2
Error
4
Coefficient of variation

 nsفاقد اختالف معنیدار * ،اختالف معنیدار در سطح  ** ، %5اختالف معنیدار در سطح %1
 -1-3-3سرب

جدول تجزیه واریانس (جدول  ،)6نشان میدهد که با افزایش
سطح لجن فاضالب ،میزان سرب اندام هوایی و ریشه بهطور
معنیداری در سطح احتمال  %1افزایش یافت .با توجه به
مقایسه میانگین دادهها در جدول ( ،)7با کاربرد لجن فاضالب،
میزان سرب (اندام هوایی و ریشه) ،افزایش معنیداری نسبت به
تیمار شاهد داشته و کمترین میزان سرب ،در تیمار شاهد و
محیط زیست و مهندسی آب
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بیشترین آن در تیمار  S20بود .تجمع فلز سرب برای همه
تیمارها در ریشه بیش از اندام هوایی بود ،به طوریکه بیشترین
میزان فلز سرب در ریشه و اندام هوایی تیمار  S20بهترتیب
معادل  9/09و  4/35 mg/kgبود .میزان سرب اندازهگیری شده
در گیاه (اندام هوایی و ریشه) ،در محدوده مجاز استاندارد
( )SEPA 2005قرارگرفته بود ،Nisi et al. 2014 .گیاهپاالیی
فلزات سنگین توسط گیاه آفتابگردان را بررسی کردند که نتایج
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نشان داد گیاه آفتابگردان برای حذف فلزات سنگین بهکار رفته داشته است که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد.
بیشترین جذب را در مورد سرب و کادمیم از طریق ریشه گیاه
جدول  -7نتایج مقایسه میانگینهای اثرات کاربرد لجن فاضالب بر غلظت فلزات سنگین گیاه
Table 7 Results of comparing the mean effects of wastewater sludge application on plant heavy metal concentrations
)Cd (mg/kg
Aerial parts
Root
0.073 c
0.161 c
0.253 b
0.493 b
0.364 a
0.598 a

Root
0.99 c
2.51 b
3.65 a

)Ni (mg/kg
Aerial parts
0.41 c
1.15 b
2.04 a

0.2

Root
1.80 c
5.98 b
9.09 a

10

)Pb (mg/kg
Aerial parts
0.69 c
2.44 b
4.35 a
9.0

Treatment
S0
S10
S20
Permissible range in the plant
()SEPA, 2005

در هر ستون ،میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،در سطح احتمال  %5با آزمون دانکن تفاوت معنیداری ندارند
 -2-3-3نیکل

جدول ( )6نتایج تجزیه واریانس اثرات کاربرد لجن فاضالب بر
میزان نیکل گیاه را در پایان کشت و پس از برداشت گلها
نشان میدهد .طبق این جدول استفاده از لجن فاضالب باعث
افزایش معنیدار میزان نیکل اندام هوایی و ریشه در سطح %1
شد .کمترین میزان نیکل (اندام هوایی و ریشه) در تیمار شاهد و
بیشترین آن مربوط به تیمار  S20بود ،بهطوریکه نیکل اندام
هوایی از  0/41در تیمار شاهد به  2/04 mg/kgدر تیمار S20
و نیکل ریشه از  0/99در تیمار شاهد به  3/65 mg/kgدر تیمار
 S20رسید .تجمع فلز نیکل برای همه تیمارها در ریشه گیاه
بیشتر از اندام هوایی بود (جدول  .)7میزان نیکل در اندام هوایی
و ریشه ،از حد مجاز استاندارد اعالمشده ( ،)SEPA 2005کمتر
بود ،Guoqing et al. (2019) .آزمایشی دو ساله برای تعیین
تأثیر کاربرد لجن فاضالب بر توزیع عناصر سنگین در صنوبر
انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که لجن فاضالب بر تجمع
نیکل و سرب در قسمتهای هوایی صنوبر تأثیر گذاشت که با
نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.
 -3-3-3کادمیوم

جدول تجزیه واریانس (جدول  )6داللت بر این دارد که کاربرد
لجن فاضالب باعث افزایش معنیدار کادمیوم اندام هوایی و
ریشه در سطح  %1شد .مقایسه میانگینها به روش دانکن در
جدول ( ،)7نشان میدهد که مصرف لجن فاضالب باعث افزایش
کادمیوم اندام هوایی از  0/073در تیمار شاهد به mg/kg
 0/364در تیمار  S20و افزایش کادمیوم ریشه از  0/161در
تیمار شاهد به  0/598mg/kgدر تیمار  S20شده است و تجمع
فلز کادمیوم نیز برای همه تیمارها در ریشه گیاه بیشتر از اندام
محیط زیست و مهندسی آب
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هوایی بود .با مقایسه میزان کادمیوم در ریشه و اندام هوایی بعد
از اعمال تیمارها با حد مجاز استاندارد (،)SEPA 2005
مشاهده میگردد که میزان کادمیوم به حد سمیت گیاه رسیده
است Nisi et al. (2014) .گیاهپاالیی فلزات سنگین توسط
گیاه آفتابگردان را بررسی کردند که نتایج نشان داد گیاه
آفتابگردان بیشترین جذب را در مورد سرب و کادمیم از طریق
ریشه گیاه داشته است که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد.
 -4-3فاکتور انتقال و تجمع زیستی فلزات سنگین
گیاهان از لحاظ جذب و انتقال فلزات سنگین به سه دسته
تقسیم میشوند .دسته اول گیاهانی هستند که فلزات سنگین را
در بافتهای خود ذخیره میسازند و آثار ناشی از سمیت فلز در
این گیاهان زرد شدن ،چروکیدگی و پیری زودرس برگها است
که به آنها گیاهان شاخص 1گفته و دارای  TFو  BCFمساوی
یک است ( .)Olowoyo et al. 2010دسته دوم گیاهانی
هستند که با استفاده از سازوکار تثبیت گیاهی ،به طور مؤثری
از ورود فلز به بخشهای هوایی خود ،جلوگیری میکنند و به
گیاهان اجتنابکننده 2معروف هستند و در آنها TF ،کوچکتر
از یک و  BCFبزرگتر از یک است ( Mcfaralane et al.
 .)2007دسته سوم گیاهانی هستند که با استفاده از مکانیسم
گیاه جذبی توانایی جذب و تجمع فلز در آلودگیهای کم تا زیاد
را دارند و به آنها گیاهان انباشتگر 3گفته و  TFو BCF
بزرگتر از یک دارند (.)Memon et al. 2001

1

Metal indicator
Metal excluders
3
Metal accumulator
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فاکتور انتقال و تجمع زیستی ریشه برای فلزات سنگین (سرب ،این فلزات در ناحیه ریشه میباشند .روند افزایش فاکتور انتقال
نیکل و کادمیوم) در تیمارهای مختلف لجن فاضالب برای گیاه از ریشه به اندام هوایی بین فلزات موردبررسی بهصورت مقابل
بود :کادمیوم> نیکل> سرب .پایین بودن میزان فاکتور انتقال در
آفتابگردان زینتی در جدول ( )8ارائهشده است.
جدول  -8فاکتور انتقال و تجمع زیستی ریشه برای فلزات سنگین در فلز سرب به تحرک کمتر سرب در گیاه و تجمع بیشتر آن در
ریشه برمیگردد.
تیمارهای مختلف
Table 8 Translocation factor and bioConcentration
factor for heavy metals in different treatments
Cd

Pb

Ni

Treatment
BCF

TF

BCF

TF

BCF

TF

2.99

0.45

2.91

0.42

2.72

0.39

S0

3.66

0.51

3.21

0.47

3.41

0.41

S10

3.83

0.61

3.10

0.57

3.21

0.48

S20

همانطور که مشاهده میشود با افزایش لجن فاضالب ،میزان
فاکتور انتقال از ریشه به اندام هوایی در تمامی فلزات ،نسبت به
تیمار شاهد افزایشیافته است و تیمار  S20برای هر سه فلز،
دارای  TFبزرگتری نسبت به تیمار  S10میباشد .میزان
فاکتور تجمع زیستی ریشه فلزات ،با اضافه شدن لجن فاضالب
در مقایسه با تیمار شاهد افزایشیافته ولی میزان افزایش بین
تیمارهای  S10و  S20روند منظمی نداشته ،بهطوریکه تیمار
 S10در مورد فلزات سرب و نیکل BCF ،بیشتری نسبت به
تیمار  S20داشته و در مورد فلز کادمیم ،فاکتور تجمع زیستی
تیمار  S20بیشتر میباشد.

) Ndeda et al. (2014با بررسی فاکتور تجمع زیستی و فاکتور
انتقال فلزات سنگین گزارش کردند کادمیوم باالترین فاکتور
تجمع زیستی را در بین فلزات سنگین دارد و در سایر فلزات به
ترتیب مس> سرب > نیکل است .همچنین سرب کمترین
مقدار فاکتور انتقال را در بین سایر فلزات سنگین داشت .نتیجه
این بررسی با نتایج این پژوهش همخوانی دارد.
بنابراین با توجه به فاکتور تجمع زیستی باالی یک و فاکتور
انتقال کوچکتر از یک میتوان گفت که گیاه آفتابگردان زینتی
از نظر جذب و انتقال فلزات سنگین ،یک گیاه اجتنابکننده در
مقابل فلزات سنگین سرب ،نیکل و کادمیوم محسوب میشود.

 -4نتیجهگیری
این پژوهش ،به منظور بررسی اثر لجن فاضالب بر عملکرد گیاه
آفتابگردان زینتی ،غلظت فلزات سنگین در خاک و گیاه و نیز
بررسی توانایی گیاهپاالیی فلزات سنگین (سرب ،نیکل و
کادمیم) موجود در خاک توسط این گیاه ،صورت گرفته است.
مهمترین نتایج این پژوهش عبارتاند از:

با توجه به جدول ( ،)8فاکتور تجمع زیستی از خاک به ریشه در
سه فلز سنگین موردبررسی ،بزرگتر از یک میباشد که بیانگر
این است که میزان فلزات سنگین در ریشه گیاه بیشتر از خاک
بوده و نشاندهنده جذب این فلزات از خاک میباشند .روند
افزایش فاکتور تجمع زیستی از خاک به ریشه فلزات مذکور
بهصورت مقابل بود :کادمیوم> سرب> نیکل .باال بودن این
فاکتور در فلز کادمیوم به این دلیل میباشد که کادمیوم جزو
عناصری است که به بخش محلول مواد آلی (فولویک اسید)
 -2با توجه به اینکه که مصرف لجن فاضالب به میزان %20
میپیوندد و بهراحتی در خاک حرکت میکند و توسط گیاه
وزنی خاک در صفات اندازهگیری شده (شامل وزن تر و خشک
جذب میشود.
ریشه و اندام هوایی ،قطر وارتفاع ساقه ،قطر و تعداد گل) بهترین
فاکتور انتقال از ریشه به اندام هوایی در فلزات سنگین نتیجه حاصل شد ،مصرف لجن به مقدار  %20وزنی خاک در
موردبررسی ،کوچکتر از یک میباشد که نشاندهنده این است شرایط گلخانهای برای تولید عملکرد بیشتر گیاه آفتابگردان
که میزان فلزات سنگین در ریشه بیشتر از اندام هوایی و توقف
 -1کاربرد لجن فاضالب باعث افزایش معنیدار غلظت فلزات
سنگین (سرب ،نیکل و کادمیوم) قابل جذب خاک در مقایسه با
تیمار شاهد شد .روند افزایشی میزان فلزات سنگین در خاک به
صورت سرب> نیکل> کادمیوم میباشد .کاربرد لجن در مقادیر
باال و در طوالنی مدت ،میتواند منجر به تجمع تدریجی فلزات
سنگین در خاک شده و مشکالت زیستمحیطی به دنبال داشته
باشد.

محیط زیست و مهندسی آب
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فاکتور انتقال از ریشه به اندام هوایی بین فلزات مورد مطالعه به
. کادمیوم> نیکل> سرب:صورت مقابل بود
 با توجه به فاکتور تجمع زیستی باالی یک و فاکتور انتقال-5
 میتوان نتیجه،کوچکتر از یک برای هر سه فلز مورد بررسی
 یک گیاه اجتنابکننده در،گرفت که گیاه آفتابگردان زینتی
 نیکل و کادمیوم،مقابل جذب و انتقال فلزات سنگین سرب
.محسوب میشود

1400 ،محمدیان و همکاران

زینتی در خاکهای مشابه و استفاده در فضای سبز پیشنهاد
.میشود

 با محاسبه فاکتور تجمع زیستی از خاک به ریشه فلزات-3
 دیده شد که میزان فلزات سنگین در ریشه بیشتر از،سنگین
.خاک بوده و نشاندهنده جذب این فلزات از خاک میباشند
روند افزایش فاکتور تجمع زیستی از خاک به ریشه فلزات به
. کادمیوم> سرب> نیکل:صورت مقابل بود
 تعیین فاکتور انتقال از ریشه به اندام هوایی در فلزات دسترسی به دادهها-4
سنگین نشان داد که این فلزات بیشتر در ریشه تجمـع یافتهاند دادههای استفاده شده (یا تولید شده) در این پژوهش در متن
. روند افزایش مقاله ارائه شده است.و بخش کمی از آنها به اندام هوایی انتقال یافتند
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Abstract
Many ornamental plants have the ability to extract toxic metals from the soil and are able to store large
amounts of metals in their organs with no health problems for humans as they do not enter the human
food chain. This study aimed to investigate the effect of sewage sludge application on the performance of
Helianthus annuus and to investigate its phytoremediation ability for heavy metals (Pb, Ni and Cd) in
soil. This study was carried out with three levels of sewage sludge related to southern Tehran wastewater
treatment plant, including 0, 10 and 20 percent by weight of soil in three replications in a completely
randomized block design on Helianthus annuus. The results showed that the application of sewage sludge
caused a significant increase in the concentration of heavy metals and wet and dry yield of different parts
of the flower in the plant. Application of sewage sludge at 20 percent by weight of soil was more suitable
for growth index and accumulation of heavy metals in plant in terms of growth index such as wet weight
(root 12.03 g and shoot 48.56 g), dry weight (root 1.97 g and shoot 8.69 g), stem diameter (0.78 cm), stem
height (19.4 cm) and flower diameter (7.44 cm) as well as concentration of heavy metals Pb (root and
shoot 9.09 and 4.35 mg/kg respectively), Ni (root and shoot 3.65 and 2.04 mg/kg respectively) and Cd
(root and shoot 0.598 and 0.364 mg/kg respectively). Due to root bioaccumulation factor above 1 and
transfer factor less than 1, Helianthus annuus is a plant suitable for the uptake and transfer of heavy
metals, which prevents the entry of heavy metals into the shoot parts by a plant stabilization mechanism.
Keywords: Bioaccumulation Factor; Heavy Metals; Helianthus annuus; Phytoremediation; Translocation
Factor.
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