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آزمایشگاه آب ،سازمان آب و فاضالب آذربایجان شرقی ،تبریز ،ایران

چکیده
هیدورکربنهای آروماتیک چند حلقهای ( )PAHsگروه متنوعی از ترکیبات آالینده آلی را شامل میشوند که میتوانند بهوسیله ریشهه
از خاک و یا بهوسیله اندام هوائی از هوا جذب گیاهان شوند .میزان جذب آنها از خاک و تاثیرگذاری آنها بر گیاهان بهه عوامهل
محیطی مختلف نظیر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بستگی دارد .در این پژوهش میزان جذب و انباشت فنانترن و تهاثیر آن بهر
رشد و شاخصهای فیزیولوژیک گیاه گندم رویش یافته در خاک حاوی  05میلیگرم در گرم از فنانترن مورد بررسهی قهرار گرفتهه
است .همچنین بهمنظور بررسی تاثیر بافت خاک بر میزان تاثیرگذاری فنانترن ،گیاهان در سه نوع خاک با بافت لوم رسهی ،لهومی و
لوم رس شنی حاوی فنانترن به مدت یک ماه کشت شدند .فنانترن موجب کاهش جوانه زنی بذر و رشد گیاه گندم گردید و این اثر
در خاکهایی با بافت درشت شدیدتر بود .فراهمی فنانترن در خاک و همچنین جذب آن توسط گیاه گندم در خاک با بافت درشت
نسبت به خاک با بافت ریز بیشتر بود .فنانترن موجب افزایش غلظت مالون دیآلدئیهد و کهاهش غلظهت فسهفر و رنگیهزه ههای
فتوسنتزی گردید که این اثر نیز در گیاهان رشد یافته در خاک با بافت درشت مشهودتر بود .نتایج این پژوهش نشانگر تاثیر منفهی
فنانترن بر رشد گیاه گندم بهویژه در خاک با بافت درشتتر و حاوی درصد باالتر از شن بود که احتماال بهدلیل جذب سطحی پائین
فنانترن بر روی ذرات شن ،افزایش فراهمی در خاک و در نتیجه جذب بیشتر آن و در نهایت تاثیر شدیدتر بر گیاهان میباشد.

واژههای کلیدی:

بافت خاک ،جذب فسفر ،کلروفیل ،مالون دیآلدئیدPAHs ،

سوختهای فسیلی [ ،]11و قسمتی نیز از طریق فرآیندهای

مقدمه

روند صنعتی شدن در جهان باعث افزایش حضور آالیندهها در

طبیعی نظیر آتشسوزی جنگلها [ ]11و فوران آتشفشانها

محیط زیست گردیده است .هیدروکربنهای آروماتیک چند

[ ]11به محیط آزاد میشوند PAHs .عموما ترکیبات پایدار در

حلقهای ( )PAHsگروه بزرگ و متنوعی از آالیندههای آلی

خاک میباشند [ ]11و اثرات منفی آنها بر موجودات زنده،

هستند که طیف گستردهای از خواص شیمیائی ،ساختار،

نظیر خواص جهشزائی نشان داده شده است [ .]11گیاهان

حاللیت در آب و تعداد حلقههای آروماتیک را دارند [ .]11این

میتوانند  PAHsرا از آب [ ]12و خاک [ ]2آلوده جذب نمایند

ترکیبات بهطور عمده از فعالیتهای صنعتی و احتراق ناکامل

و غلظت باالی آنها در محیط رشد موجب دگرگونیهائی نظیر

_________________________________
نویسنده مسئول ،پست الکترونیک:

y_salehi@tabrizu.ac.ir

تنش ناشی از سمیت فنانترن در گندم
تغییر در پیکربندی هسته ،مهار سنتز  ،DNAاختالل در عملکرد

ترتیب دو نوع خاک با بافت لومی حاوی  %14شن %14 ،رس

غشای پالسمائی ،متورم شدن کریستای میتوکندری و

و  %11سیلت؛ و خاک با بافت لوم رس شنی حاوی  %11شن،

پهنشدگی سیسترنهای شبکه آندوپالسمی میشود [.]11

 %13رس و  %13سیلت بهدست آمد .برای اعمال تیمار فنانترن
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شدت تأثیرگذاری  PAHsبر گیاهان و سرعت تجزیه و معدنی

در خاکها ،این ترکیب با غلظت ( 13 mg kg

شدن هیدروکربنها در خاکهای مختلف متفاوت است [13 ،3

 ،)Germanyپس از حل شدن در استن ( )˃%22بر روی حجم

و  .]33فراهمی زیستی  PAHsدر خاک تحت تاثیر بسیاری از

کل خاک پخش شده و کامال با خاک مخلوط گردید .در نهایت

عوامل از جمله ساختار شیمیایی [ ]11و غلظت اولیه آنها [،]12

خاکهای تیمار شده بین گلدانها تقسیم شده و برای کشت

جمعیت میکروبی [ ]11و ویژگیهای فیزیکی و شیمیائی خاک

گیاهان مورد استفاده قرار گرفتند .بهمنظور تبخیر استن از خاک

[ 11و  ]13است .همچنین عوامل محیطی نظیر دما و رطوبت

و جلوگیری از اثرات احتمالی آن بر گیاهان ،کشت گیاهان 11

نیز سرعت و میزان تجزیه زیستی آنها را متاثر میکند [.]11

روز پس از اعمال تیمار فنانترن صورت گرفت.

فنانترن

()Phenanthrene

یک

هیدروکربن

آروماتیک

Merck,

کشت گیاهان

چندحلقهای با وزن ملکولی پائین و متشکل از سه حلقه بنزنی

برای کشت گیاهان 13 ،عدد بذر گندم با محلول یک درصد

PAHs

هیپوکلریت سدیم به مدت  13دقیقه ضدعفونی گردید و پس

[ ]13و در اندامهای مختلف گیاهان رویش یافته در مناطق فوق

از شستشوی کافی با آب ،در عمق یک سانتیمتری خاک کاشته

وجود دارد [ .]12گیاه گندم از جمله گیاهان زراعی است که

شدند و به منظور جوانه زنی به مدت پنج روز به تاریکی منتقل

ورود ترکیبات سمی به آن عالوه بر تاثیرات منفی در رشد ،نمو

شدند .پس از این مدت تعداد پنج گیاه هماندازه در هر گلدان

و عملکرد گیاه ،میتواند سالمت غذائی جوامع را نیز با تهدید

حفظ شده و در شرایط آزمایشگاهی با دورهی نوری  11ساعت

مواجه سازد .در این پژوهش عالوه بر ارزیابی میزان جذب این

روشنائی و  4ساعت تاریکی ،رطوبت نسبی  13تا  %13و دمای

ترکیب در گیاه گندم و تاثیر بافت خاک در آن ،برخی تغییرات

 13تا  33درجهی سانتیگراد نگهداری شدند .سطح آب

فیزیولوژیکی ایجاد شده در پاسخ به تنش ناشی از سمیت این

گلدانها پس از توزین روزانه در حد ظرفیت مزرعهای تنظیم

ترکیب مورد بررسی قرار گرفته است.

شد و آبیاری گیاهان هر چهار روز با آب مقطر سترون در حد

مواد و روش ها

ظرفیت مزرعهای انجام شد.

تهیه وآماده سازی خاک

تعیین شاخصهای رشدی

خاک مورد استفاده در این مطالعه از مزارع دور از مناطق

گیاهان به مدت یک ماه (پس از جوانهزنی) در شرایط

شهری و جادهها به منظور به حداقل رساندن احتمال آلودگی

آزمایشگاهی رشد کردند ،سپس بهمنظور انجام سنجشهای

خاک با آالیندههای محیطی جمعآوری گردید .خاک جمعآوری

مورد نظر برداشت شدند .گیاهان برداشت شده به ریشه و اندام

شده در محیط آزمایشگاه هواخشک شد و سپس با استفاده از

هوائی تفکیک شدند و پس از تعیین وزن تر ،در پاکتهای

غربال دو میلیمتری الک گردید .درصد رس ،شن و الی

کاغذی به مدت سه روز در آون با دمای  11درجهی

موجود در خاک با استفاده از روش هیدرومتری اندازهگیری

سانتیگراد خشک گردیدند .در نهایت وزن خشک آنها

شده [ ]11و نوع بافت خاک لوم رسی ( %31شن %31 ،رس و

اندازهگیری شد.

 %33سیلت) تعیین گردید .مقدار الزم از خاک هواخشک و

سنجش غلظت رنگیزههای فتوسنتزی

الک شده ،بهمنظور از بین بردن باکتریها و اسپورهای قارچی

برای سنجش غلظت کلروفیل  ،)Ca( aکلروفیل ،)Cb( b

که احتماال می توانستند باعث تجزیه ترکیبات آلی شوند ،در

کلروفیل کل ( )Ca + Cbو کاروتنوئیدها 3/1 ،گرم از اندام

دمای  111درجهی سانتیگراد و فشار یک اتمسفر به مدت یک

هوایی گیاهان با شش میلیلیتر استن  ˃%22در حمام یخ با

ساعت در اتوکالو سترون شد [ .]13برای تهیه خاکهایی با

استفاده از هاون چینی له شد و با کاغذ واتمن شماره  11صاف

بافت متفاوت ،به خاک جمعآوری شده از مزرعه مقدار  11و

گردید .سپس بالفاصله جذب نوری عصارهها در طول

 %13وزنی ،شن دانه متوسط و سترون اضافه گردید .به این

موجهای  113 ،111و  113نانومتر توسط دستگاه

است [ .]3این ترکیب به فراوانی در محیطهای آلوده با
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اسپکتروفوتومتر ( )Analytic Jena, Specol 200قرائت شد و

ظروف در بسته تا زمان سنجش در دمای  -1درجهی

غلظت رنگیزهها بر حسب واحد  mg g-1 FWمحاسبه گردید

سانتیگراد نگهداری شد [.]11

[.]1

سنجش غلظت فنانترن

سنجش غلظت مالون دیآلدئید ()MDA

بهمنظور سنجش غلظت فنانترن در نمونههای گیاهی و خاک از

بهمنظور بررسی میزان پراکسیداسیون لیپیدها ،سنجش  MDAبر

دستگاه کروماتوگرافی گازی ( )Varian GC CP-3800دارای

اساس روش بومیناتان و دوران ( )1331انجام گرفت .برای این

شناساگر یونیزاسیون شعلهای ( )FIDاستفاده شد .دمای تزریق

منظور عصارهی گیاهی در محلول  )W/V( %3/1از تری کلرو

نمونه  313درجهی سانتیگراد بود و گاز هلیم ()˃%22/2222

استیک اسید ( )TCAدر حمام یخ استخراج شده و به مدت پنج

با سرعت ثابت  31 cm s-1بهعنوان گاز حامل مورد استفاده

دقیقه در  13333 gسانتریفوژ گردید .سپس نسبت یک به چهار

قرار گرفت .جداسازی با استفاده از ستون

×3/11 mm( BP-5

از محلول روشناور با محلول  %13از  TCAحاوی  %3/1از

 )33 mبا ضخامت فیلم ساکن  3/11 µدر مدت زمان 31

تیوباربیتوریک اسید در لوله آزمایش با هم مخلوط شده و

دقیقه انجام شد .شروع جداسازی با دمای  23درجهی

بهمدت  33دقیقه در حمام آب گرم با دمای  21درجهی

سانتیگراد به مدت پنج دقیقه آغاز شد و دما از  23به 313

سانتیگراد قرار گرفت .سپس لولهها بهسرعت در یخ سرد شده

درجهی سانتیگراد با سرعت  13درجه در دقیقه افزایش یافت

و بهمدت  11دقیقه در  13333 gسانتریفوژ شدند .همزمان

و هفت دقیقه در  313درجهی سانتیگراد حفظ گردید .دمای

محلولهای استاندارد در محدودهی صفر تا  133نانومول از

 FIDدر  313درجهی سانتیگراد ثابت نگه داشته شد و گاز

 -3،3،1،1تترا اتوکسی پروپان تهیه شده و جذب نمونهها در

هیدروژن با استفاده از مولد هیدروژن ( )HG–2200, Claindبا
-1

 131نانومتر قرائت گردید .در نهایت غلظت  MDAنمونهها بر

سرعت ثابت  13 mL minتولید گردید.

حسب واحد  µmol g-1 FWمحاسبه گردید.

سنجش غلظت عناصر

استخراج فنانترن

بهمنظور آمادهسازی نمونههای گیاهی برای سنجش عناصر از

برای استخراج فنانترن از نمونههای گیاهی ،دو گرم از نمونه تر

روش هضم خشک استفاده شد .حدود  3/1گرم از نمونههای

پس از شستشوی ذرات خاک چسبیده به آن توسط آب مقطرر،

خشک شده به مدت  13ساعت در کوره با دمای  113درجهی

با  13میلیلیتر از -1پروپانول مخلوط شده و در هاون چینی له

سانتیگراد گذاشته شد .سپس بر روی نمونههای خاکستر شده

گردید 13 .میلیلیتر اترر نفرت بره همگنرای حاصرل اضرافه و

یک میلیلیتر اسیدسولفوریک غلیظ و یک میلیلیتر پراکسید

مخلوط بهدست آمده توسط تنزیب چهار الیه صاف شد .سپس

هیدروژن  %31افزوده شد .مخلوط فوق بهمنظور تبخیر بر روی

 33میلیلیتر آب مقطر و سه میلیلیترر سرولفات سردیم اشرباع

صفحهی حرارتی خشک شد .در نهایت رسوب باقیمانده پس

( )Na2SO4به محلول فوق اضافه گردید و بهمدت  13-13ثانیه

از حل شدن در دو میلیلیتر اسید کلریدیک  %1به حجم 13

تکان داده شد .بعد از تشکیل دو فاز مشخص ،فاز آبی (بخرش

میلیلیتر رسانده شد .برای سنجش غلظت فسفر ،یک میلیلیتر

زیرین) جدا و دور ریخته شد .فاز باالئی مجددا با  13میلیلیتر

از هر نمونه با دو میلیلیتر از معرف آمونیوم وانادات

آب مقطر و سه میلیلیتر سولفات سدیم اشباع شستشو شرده و

( )(NH4)6Mo7O24.4H2O/NH4VO3مخلوط گردید ،حجم

فاز آبی دور ریخته شد .فاز اترر نفرت براقی مانرده بره لولرهی

محلول به  13میلیلیتر رسانده شد و جذب نمونهها توسط

آزمایش منتقل شده ،دو گررم از پرودر سرولفات سردیم بره آن

دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج  113 nmنانومتر قرائت

اضافه گردید و ترا زمران سرنجش در یخچرال و در دمرای -1

شد [ .]11برای سنجش غلظت سدیم و پتاسیم از روش طیف

درجهی سانتیگراد نگهداری شد [.]13

سنجی نشر اتمی ( )JENWAY pep7, UKاستفاده شد .منحنی

برای استخراج فنانترن از خاک بر روی  13گرم از خاک 11

استاندارد عناصر مذکور در محدوده  3-13 mg L-1تهیه شد و

میلیلیتر استن اضافه گردید و به مدت  11ساعت با سرعت

در نهایت غلظت آنها در نمونههای گیاهی بر حسب واحد

 133دور در دقیقه تکان داده شد .سپس مخلوط بهدست آمده

mg

-1

 g DWمحاسبه گردید.

با کاغذ واتمن شمارهی  11صاف گردید و محلول حاصل در
3
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خاکهای لوم رسی ،لومی و لوم رس شنی حاوی فنانترن به

آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامال تصادفی در سه تکرار و

ترتیب  %13 ،41و  %11بود .به این ترتیب حضور فنانترن در

شش تیمار انجام شد .برای محاسبه میانگین ،انحراف استاندارد

هر سه نوع خاک باعث کاهش جوانهزنی گردید .میزان کاهش

و ترسیم نمودارها از نرمافزار  Microsoft Excel 2007استفاده

در خاک لوم رسی حدود  ،%1در خاک لومی برابر  %1و در

شد .گروهبندی میانگینها در سطح احتمال  3/31با استفاده از

خاک لوم رس شنی برابر  %11بود .به عبارت دیگر افزایش

آزمون  Tukeyو با نرمافزار  Sigmastat 3.2صورت گرفت.

مقدار شن در خاک باعث تاثیر شدیدتر فنانترن و کاهش بیشتر

نتایج و بحث

جوانهزنی بذر گندم گردید .تاثیر منفی  PAHsبر جوانهزنی بذر

جوانهزنی

در گیاهانی نظیر لپیدیوم ساتیوم در غلظت  13و

اثر منفی فنانترن بر جوانهزنی بذر گندم در تمام خاکهای مورد
بررسی مشاهده گردید (شکل  .)1با افزایش میزان شن خاک،
درصد جوانهزنی بذر گندم در خاکهای بدون فنانترن بهطور
معنیداری کاهش یافت ( )p≥3/31بهطوریکه در خاک لوم
رسی ،لومی و لوم رس شنی به ترتیب  11 ،23و  %33بود.
خاک دارای مقادیر باال از شن دارای توان نگهداری رطوبت
پائین میباشد [ ]1و از اینرو کاهش جوانهزنی در خاک حاوی

 ،]14[ PAHs 1333 mg kg-1و ذرت در غلظت 1 mg kg-1
فنانترن و  13 mg kg-1آنتراسن [ ]11نیز گزارش شده است .با
این وجود ،اسمیت و همکاران ( )1331هیچ اثری منفی
معنیداری تا  1333 mg kg-1از مخلوط  PAHsبر روی
جوانهزنی هفت گونه از گندمیان و حبوبات مشاهده نکردند.
ورود هیدروکربنها بهداخل بذر و آسیب به جنین از عمده
دالیل کاهش جوانهزنی معرفی شده است [.]11

مقادیر باال از شن قابل پیشبینی بود .درصد جوانهزنی گندم در

شکل  1تاثیر فنانترن بر درصد جوانهزنی گیاه گندم کشت شده در خاکهایی با بافت متفاوت .تفاوت مابین ستونهائی که
دارای حروف مشترک میباشند از نظر آماری معنیدار نمیباشد ( p≥5/50و .)n=3

شاخصهای رشد

گیاهران برره انرردازهای کررم برود کرره بسرریاری از شرراخصهررای

افزایش مقردار شرن در خراکهرای بردون فنرانترن برا کراهش

رشد گیاهان رویرش یافتره در خراک لروم رس شرنی و تیمرار

اغلب شاخصهای رشرد گیاهران گنردم همرراه برود (جردول

شده با فنرانترن (پرس از اسرتفاده بررای اسرتخراج و سرنجش

 )1که بهدلیل ظرفیرت پرائین خراکهرای حراوی مقرادیر براال

غلظرررت فنرررانترن) ،قابرررل انررردازهگیرررری نبرررود .کررراهش

از شن برای تامین نیرازهرای تغذیرهای گیاهران مریباشرد [.]1

شرراخصهررای رشررد در خرراک لرروم رسرری تیمررار شررده بررا

حضور فنانترن در هر سره نروع خراک باعرث کراهش تمرامی

فنررانترن حررداقل  %3و حررداک ر  %11بررود .ایررن مقررادیر در

شاخصهرای رشرد مرورد مطالعره شرد کره در اغلرب مروارد

خرراک لررومی حررداقل  %1/3و حررداک ر  ،%21/4و در خرراک

معنرریدار بررود ( .)p≥3/31شرردت تاثیرگررذاری فنررانترن در

لوم رس شرنی حرداقل  %11و حرداک ر  %133برهدسرت آمرد.

خاکهای حاوی درصرد براالتر از شرن بیشرتر برود ،و تعرداد

 PAHsدارای اثرررات منفرری شررناخته شررده بررر جنبررههررای
4

فیزیولوژی تنش گیاهان

صابونچی ،صالحی و هرزندی ،صفحات 3-30

متابولیسمی گیاهران مریباشرند [ 1و  ]11و تراثیر منفری ترنش

جذب سرطحی خراک ،در نتیجره افرزایش فراهمری فنرانترن و

ناشری از غلظرتهرای براالی  PAHsبرر رشرد گیاهرانی نظیررر

در نهایت تمراس بریشترر آن برا ریشره گیاهران بروده اسرت.

آرابیدوپسریس تالیانرا [ ،]1برررنج [ ]4و یونجره [ ]11قربال نیررز

نتایج حاصرل از سرنجش فراهمری فنرانترن در خراک در ایرن

گرررزارش شرررده اسرررت .افرررزایش تاثیرگرررذاری فنرررانترن در

پژوهش نیز موید این مطلب است.

خاکهای حاوی شن زیراد ،احتمراال برهدلیرل کراهش قردرت
جدول  1تاثیر فنانترن بر شاخص ههای رشهد گیهاه گنهدم رویهش یافتهه در خهاکههایی بها بافهت متفهاوت .تفهاوت مهابین
اعداد مربوط به هر شاخص که دارای حروف مشترک میباشند از نظر آماری معنیدار نمیباشد ( p≥5/50و .)n=3
بافت خاک
لوم رسی

تیمار فنانترن

ارتفاع اندام هوائی

وزن تر اندام هوائی

وزن تر ریشه

وزن خشک اندام هوائی

وزن خشک ریشه

()mg kg-1

()cm

()mg

()mg

()mg

()mg

11/34±1/11 a

112±43 a

11±13 b

41±1 a

11±3/1 b

ab

ab

bc

a

c

شاهد
05

لومی

شاهد
05

لوم رس شنی

شاهد
05

13/12±1/31

121±31

11/14±1/11 a

111±11 ab

ab

11/44±1/31

b

111±14

a

11/11±1/11

c

131±11

14/11±1/11 b

-

11±13

114±11 a
c

12±2

d

11±1
-

41±1

11±3/3

42±1 a

14±3/1 a

a

41±1

d

1/3±3/1

b

33±1

d

1/3±3/3

-

-

مقادیر مربوط به خانههایی از جدول که با عالمت – نشان داده شدهاند ،بهدلیل محدود بودن ماده گیاهی قابل تعیین نبود.

شاخصهای بیوشیمیائی

اکسیداتیو مرورد اسرتفاده قررار مریگیررد [ .]1بنرابراین نترایج

غلظررت مررالون دیآلدهیررد ( )MDAدر انرردام هرروائی گیاه ران

این تحقیق نشان میدهد کره القرای ترنش اکسریداتیو یکری از

گندم تیمار شده برا فنرانترن نسربت بره شراهد افرزایش نشران

اثرات ثانویه فنرانترن مریباشرد کره در نهایرت باعرث کراهش

داد .در گیاهرران رویررش یافترره در خرراک لرروم رسرری و تیمررار

رشد گیاه گنردم شرده اسرت .انباشرت  MDAدر نتیجره ترنش

شده با فنرانترن تغییرر معنریداری در غلظرت  MDAمشراهده

ناشرری از  PAHsدر گیاهرران دیگررری نظیررر آرابیدوپسرریس

شررد ( ،)p≥3/31درحررالیکرره در گیاهرران رویررش یافترره در

تالیانررا نیررز گررزارش شررده اسررت [ .]11بررهعررالوه ،حضررور

خرراک لررومی و لرروم رس شررنی بررهترتیررب افررزایش معنرریدار

فنرانترن بررهویررژه در خرراکهرای حرراوی درصررد برراال از شررن،

 1/1و  1/1برابررررری در غلظررررت  MDAاتفرررراق افترررراد

باعررث انباشررت بیشررتر  MDAگردیررد .ایررن موضرروع نیررز

(( )p≥3/31شررکل  MDA .)1یررک شرراخص زیسررتی برررای

حرراکی از فراهمرری برراالی فنررانترن در خرراکهررای بررا بافررت

اندازهگیرری شردت پراکسیداسریون غشراها مریباشرد [ ]13و

درشت و در نتیجره دسترسری زیسرتی براالی آن بررای ریشره

معمرروال برررای نشرران دادن حساسرریت گیاهرران برره تررنش

گیاه گندم ،و در نهایت تاثیرات شدیدتر آن میباشد.

شکل  2تاثیر فنانترن بر غلظت مالون دیآلدئید ( )µmol g-1 FWدر اندام هوائی گیاه گندم کشت شده در خاکهایی با بافت
متفاوت .تفاوت مابین ستونهائی که دارای حروف مشترک میباشند از نظر آماری معنیدار نمیباشد ( p≥5/50و .)n=3

5

تنش ناشی از سمیت فنانترن در گندم
تاثیر فنرانترن برر غلظرت کلروفیرل  ،aکلروفیرل  bو کلروفیرل

کاروتنوئیرردها در گیاهرران تیمررار شررده بررا فنررانترن و رویررش

کررل ( )a + bبسررته برره خرراک مررورد اسررتفاده برررای کشررت

یافترره در خرراک لرروم رسرری  %11و در گیاهرران رویررش یافترره

متفرراوت بررود .غلظررت تمررام رنگیررزههررای فتوسررنتزی در

در لررومی  %14/2بررود .بررا توجرره برره القرراس تررنش اکسرریداتیو

گیاهان شاهد رویش یافتره در خراک لرومی ،در اغلرب مروارد

توسررط تررنش ناشرری از غلظررتهررای برراالی  ]11[ PAHsکرره

برره صررورت معنرریداری کمتررر از گیاهرران رویررش یافترره در

در این پژوهش نیرز برا انباشرت  MDAتائیرد گردیرد (شرکل

خاک لروم رسری برود (( )p≥3/31جردول  .)1ایرن تغییرر بره

 ،)1و هررم چنررین اخررتالل در عملکرررد دسررتگاه فتوسررنتزی

احتمال زیراد برهدلیرل کراهش تروان ترامین عناصرر ضرروری

توسررط ایررن ترکیبررات [ ،]1کرراهش غلظررت رنگیررزههررای

گیاهرران در خرراک حرراوی مقررادیر برراال از شررن مرریباشررد.

فتوسنتزی مورد انتظرار برود .تراثیری کره در گونرههرای دیگرر

غلظررت کلروفیررل  ،aکلروفیررل  bو کلروفیررل کررل ( )a + bدر

گیراهی نظیررر آرابیدوپسرریس تالیانررا نیررز گررزارش شررده اسررت

گیاهان تیمار شده برا فنرانترن و رویرش یافتره در خراک لروم

[ .]11با وجرود ایرن ،برا توجره بره افرزایش فراهمری فنرانترن

رسرری بررهترتیررب کرراهش معنرریدار  3/4 ،1/3و  1/3درصرردی

در خرراک هررای حرراوی مقررادیر برراالتر از شررن کرره در ایررن

نشررران داد ( .)p≥3/31ایرررن درحرررالی برررود کررره غلظرررت

تحقیررق مشرراهده شررد (شررکل  ،)1انتظررار مرریرفررت غلظررت

رنگیزههرای فروق در گیاهران رویرش یافتره در خراک لرومی،

رنگیزهها در گیاهران تیمرار شرده برا فنرانترن و رویرش یافتره

برره ترتیررب افررزایش معنرریدار  31/3 ،31/1و  34/1درصرردی

در چنرین خرراکهررائی کرراهش بیشررتری نشرران دهررد .افررزایش

نشرران داد (( )p≥3/31جرردول  .)1غلظررت کاروتنوئیرردها در

غلظت رنگیرزههرای فروق مریتوانرد بره دلیرل تراثیر شردیدتر

گیاهان تیمار شرده برا فنرانترن بره شرکل معنریداری کمترر از

فنانترن بر کاهش رشد گیاه در مقایسره برا غلظرت رنگیرزههرا

گیاهان شاهد برود و برا افرزایش درصرد شرن در خراک ،ایرن

باشرد کره در نهایررت منجرر برره غلریظترر شرردن رنگیرزههررای

ترراثیر بیشررتر مشرراهده گردیررد (جرردول  .)1کرراهش غلظررت

فتوسنتزی شده است.

جدول  2تاثیر فنهانترن بهر غلظهت رنگیهزهههای فتوسهنتزی

(gr-1 FW

 )mgگیهاه گنهدم رویهش یافتهه در خهاکههایی بها

بافهت متفهاوت .تفههاوت مهابین اعهداد مربههوط بهه هههر شهاخص کهه دارای حههروف مشهترک مهیباشههند از نظهر آمههاری
معنیدار نمیباشد ( p≥5/50و .)n=3
بافت خاک

غلظت فنانترن
()mg kg-1
کلروفیل

a

کلروفیل

b

کلروفیل

a+b

کاروتنوئیدها

لوم رسی

لومی

لوم رس شنی

13/1 ± 3/3 b

11/2 ± 3/1 c

11/1 ± 3/1 c

05

c

11/1 ±3/1

a

شاهد

b

1/3 ± 3/1

05

c

1/1 ± 3/1

شاهد

b

14/3 ±3/1

05

c

11/1 ± 3/1

شاهد

شاهد
05

a
bc

1/1 ± 3/3
3/2 ± 3/1

11/1 ± 3/3

c

1/1 ± 3/1

a

1/2 ± 3/1

c

11/1 ± 3/3

a

13/1 ± 3/3

ab

1/1 ± 3/1

3/1 ± 3/1 c

b

1/3 ± 3/4
-

c

1/1 ± 3/3
-

bc

3/4 ± 3/3
-

مقادیر مربوط به خانههایی از جدول که با عالمت – نشان داده شدهاند ،بهدلیل محدود بودن ماده گیاهی قابل تعیین نبود.

غلظررت فسررفر و پتاسرریم در انرردام هرروائی تمررام گیاهرران بررا

 11/1و  %11/1کمتررر از گیاهرران شرراهد رویررش یافترره در

افزایش درصد شرن در خراک کراهش نشران داد ولری درصرد

همرران خرراک بررود .ایررن کرراهش در گیاهرران رویررش یافترره در

کاهش در گیاهان تیمرار شرده برا فنرانترن بریشترر از گیاهران

خرراک لررومی برابررر  41/2و  13/4بررود .غلظررت فسررفر و

شاهد بود .در گیاهان تیمرار شرده برا فنرانترن و رویرش یافتره

پتاسرریم در گیاهرران شرراهد رویررش یافترره در خرراک لررومی

در خرراک لرروم رسرری ،غلظررت فسررفر و پتاسرریم برره ترتیررب

نسبت بره گیاهران شراهد رویرش یافتره در خراک لروم رسری
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بره ترتیررب  2/1و  %11/1کمترر بررود ،درحرالیکرره در گیاهرران

ف سررفر و پتاسرریم عناصررر ضررروری پرمصرررف برررای گیاهرران

تیمار شده با فنرانترن ایرن مقردار کراهش بره ترتیرب  11/2و

مرریباشررد و کمبررود آنهررا باعررث کرراهش رشررد گیاهرران

 %13/1بود (جردول  .)3فنرانترن غلظرت سردیم انردام هروائی

میگردد [ .]12کراهش غلظرت عناصرر ضرروری پرر مصررف

را نیرز در گنرردم تحرت ترراثیر قرررار داد .افرزایش درصررد شررن

در گنرردم تیمررار شررده بررا فنررانترن مرریتوانررد یکرری از دالیررل

در خرراک و هررم چنررین تیمررار گیاهرران بررا فنررانترن بررا کرراهش

عمررده کرراهش رشررد گیاهرران در حضررور فنررانترن باشررد.

غلظت سدیم در گنردم همرراه برود ،ولری در مجمروع درصرد

فنررانترن باعررث آسرریب دیرردن غشرراهای سررلولی در گیاهرران

کاهش این عنصر در مقایسره برا فسرفر و پتاسریم کمترر برود.

مرریگررردد [ .]11ایررن آسرریب مرریتوانررد تعررادل تغذیررهای

نسبت سردیم بره پتاسریم در گیاهران گنردم رویرش یافتره در

گیاهرران را دچررار مشررکل کنررد و یکرری از دالیررل احتمررالی

سره نروع خراک مرورد مطالعره تقریبرا مشرابه هرم برود ،ولرری

کاهش جذب عناصرر ضرروری و در نهایرت کراهش غلظرت

تیمررار فنررانترن باعررث افررزایش قابررل توجرره در ایررن نسرربت

آن ها در گیاهان تیمرار شرده برا فنرانترن بروده اسرت .افرزایش

گردیرد .نسربت سردیم برره پتاسریم در گیاهران شراهد رویررش

نسبت سدیم به پتاسیم در گیاهان تیمرار شرده برا فنرانترن کره

یافترره در خرراک لرروم رسرری و لررومی حرردود  3/1بررود در

در این پرژوهش مشراهده گردیرد نیرز ایرن موضروع را تائیرد

حرالیکره در گیاهرران تیمرار شررده برا فنرانترن ایررن نسربتهررا

میکند .عالوه برر فسرفر و پتاسریم ،اخرتالل در جرذب سرایر

حدود  3/4و  1/3بهدسرت آمرد (جردول  .)3کراهش غلظرت

عناصررر ضررروری در گیاهرران تیمررار شررده بررا فنررانترن نیررز

فسرفر و پتاسریم گیاهران در خراکهرای برا بافرت درشرتتررر

محتمل برهنظرر مریرسرد کره نیازمنرد بررسریهرای بریشترر

احتماال به علت کراهش فراهمری آنهرا برهدلیرل پرائین برودن

میباشد.

توان خراک در ترامین عناصرر ضرروری بررای گیاهران باشرد.
جدول  3تهاثیر فنهانترن بهر غلظهت فسهفر ،پتاسهیم و سهدیم

(g-1 FW

 )mgانهدام ههوائی گیاههان گنهدم کشهت شهده در

خاکهای با بافت متفاوت .تفهاوت مهابین سهتونههائی کهه دارای حهروف مشهترک مهیباشهند از نظهر آمهاری معنهیداری
نمیباشد ( p≥5/50و .)n=3
-1

فسفر

بافت خاک

فنانترن ( )mg kg

لوم رسی

شاهد

a

1/14 ± 3/13

05

b

3/11 ± 3/13

شاهد

a

1/31 ± 3/12

05

c

3/13 ± 3/31

لومی
لوم رس شنی

شاهد
05

bc

پتاسیم
a

3/11 ± 3/11

b

1/41 ± 3/31

b

1/41 ± 3/11

c

3/13 ± 3/11

3/1 ± 3/33

c

1/31 ± 3/11

-

سدیم

پتاسیم  /سدیم
3/12

a

1/42 ± 3/12

ab

1/11 ± 3/31

3/41

bc

1/11 ± 3/14

3/11

bc

3/21 ± 3/11

1/11

c

3/12 ± 3/13

3/11

-

-

-

مقادیر مربوط به خانههایی از جدول که با عالمت – نشان داده شدهاند ،بهدلیل محدود بودن ماده گیاهی قابل تعیین نبود.

غلظت فنانترن در خاک و گیاه

یافته در خاک لوم رسی بود (شکل  .)3فراهمی  PAHsدر

فراهمی فنانترن در خاکهای حاوی مقادیر باالتر از شن

خاک و همچنین جذب آن توسط ریشه گیاهان به عوامل

افزایش یافت (شکل  )3بهطوریکه در خاک لومی و لوم رس

متعددی از جمله خصوصیات فیزیکوشیمیائی خاک بستگی

شنی به ترتیب  1/1و  1/1برابر بیشتر از خاک لوم رسی بود.

دارد [ 11و  .]13بخش زیادی از  PAHsبه سطح ذرات خاک

همچنین فراهمی فنانترن در اندام هوائی گیاهان رویش یافته در

متصل شده و غیر قابل دسترس می گردند [ 13 ،11و .]11

خاک حاوی مقادیر باال از شن بهصورت قابل توجهی بیشتر از

خاک حاوی مقادیر باال از شن دارای سطح مخصوص کمتری

گیاهان رویش یافته در خاک حاوی مقدار کمتر از شن بود.

نسبت به خاک دارای مقادیر باال از رس میباشد [ ،]1از اینرو

غلظت فنانترن در گیاهان رویش یافته در خاک لومی و لوم

توان اتصال فنانترن به ذرات خاک کمتر شده و فراهمی زیستی

رس شنی به ترتیب  1/31و  1/14برابر بیشتر از گیاهان رویش

آن باال میرود .از سوی دیگر رویش گیاهان در خاک باعث
7

تنش ناشی از سمیت فنانترن در گندم
تغییر ویژگیهای آن میگردد [ ]14و این موضوع نیز در

خاک کاهش یافته ،فراهمی آن در خاک باال رفته و نهایتا جذب

فراهمی  PAHsدر خاک میتواند موثر بوده باشد .با توجه به

آن توسط ریشه گیاهان بیشتر شده است .از سوی دیگر این

مطابقت نتایج حاصل از سنجش فنانترن در خاک و گیاهان ،در

نتایج بهوضوح نشان میدهد که کاهش شدیدتر رشد گیاهان

مجموع میتوان گفت که با افزایش مقدار شن در خاک ،بهدلیل

در خاک های حاوی مقادیر باال از شن و تیمار شده با فنانترن،

کاهش سطح موثر ذرات خاک ،میزان جذب سطحی فنانترن در

بهدلیل جذب مقادیر بیشتر از فنانترن بوده است.

شکل  3فراهمی فنانترن ( )µg kg-1در خاکهای با بافت متفاوت و تیمار شده با

mg kg-1

 05فنانترن و غلظت آن در اندام

هوائی ( )ng gr-1گیاه گندم.

فیزیولوژیک کاهش رشد گیاهان در خاکهای آلوده به
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غلظتهای باال از فنانترن بوده است.

تنش ناشی از غلظت باالی فنانترن در خاک باعث کاهش
جوانهزنی و رشد دانهرستهای گیاه گندم گردید و شدت
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Abstract
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are diverse organic polutants. Plants could uptake PAHs by roots from soil
and/or by shoots from atmosphere. PAHs uptake and effects on plants are dependent on different environmental parameters
such as soil physico-chemical properties. In this research, phenanthrene uptake and accumulation and that effects on
growth and physiological parameters of wheat plants grown in soils containing 50 mg kg-1 of phenanthrene was
investigated. In addition, in order to comparison of phenanthrene effects in soils with different texture, plants were
cultivated in clay loam, loam and sandy clay loam soils containing phenanthrene for 30 days. Phenanthrene reduced seed
germination and seedlings growth of wheat plants specialy in soils containing higher sand content. Phanathrene availabilty
and uptake by wheat plants was higher in soils with coarse texture. Phenanthrene led to MDA accumulation, decrease in
phosphorus and pottasium concnetrations and lower photosynthetic pigment contents particularly in plants grown in soils
with coarse texture. Generally, this research indicated that phenanthren has nefative effets on wheat growth specially in
coarse soils with higher sand content. Probably, lower surface absorbtion of phenanthrene on sand particles led to that
higher availabilty in siols and, finally, higher uptake and severe effects on wheat plants.
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