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   چكيده

با توجه به شباهت شيميايي  خطرناك در جهان شناخته شده است. امروزه آرسنيك بعنوان يك آالينده
زنـي دو ي جوانـههاويژگيبرخي  تحقيق اثر كاربرد مقادير مختلف فسفر روي اين فسفات و آرسنات؛ در

بـه صـورت  بـدين منظـور آزمايشـيهـاي آلـوده بـه آرسـنيك بررسـي شـد. نوع گياه سويا، در خـاك
-تكرار در شرايط گلخانه پژوهشكده كشاورزي هسته 3در قالب طرح كامالً تصادفي با  4×4×2فاكتوريل

 L17سويا (رقم  اجرا گرديد. فاكتورهاي مورد بررسي شامل دو نوع گياه 1392 - 93اي كرج در سال 

و  ppm 0 :1As ،10 :2As ،50 :3Asسـطح ( 4)، فاكتور فسـفر بـا حاصل از آناميد بخش و موتانت 
100 :4Asسطح ( 4آرسنيك با  تيمار ) وppm 0 :1P ،25 :2P ،50 :3P  4: 100وP (.نتـايج  هسـتند

داري ختالف معنـيدرصد ا 1ها در سطح احتمال بين سطوح آرسنيك، فسفر و اثر متقابل آننشان داد 
افـزايش  زنـي نسـبيزني و سرعت جوانـهدرصد جوانه )ppm 10( در سطح پايين آرسنيك وجود دارد.

 100و  ppm 50هـاي در غلظـتنتـايج نشـان داد  . همچنـيندار نبـوديافت كه ايـن افـزايش معنـي

 ري كـاهش يافـتدازني نسبي در مقايسه با شاهد بطور معنيزني و سرعت جوانهآرسنيك، درصد جوانه

با كاربرد بيشترين مقدار فسفر، اين كاهش از شدت بيشـتري برخـوردار بـود. در  اين تيماردر  بطوريكه
داري در كـاهش )، كاربرد مقادير مختلف فسفر نتوانست اثر معنـيppm100بيشترين سطح آرسنيك (

  اثرات سمي آرسنيك داشته باشد. 
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  مقدمه
آرسنيك بعنوان يك آالينده خطرناك و تهديدي جدّي براي سالمت بشر و برخي مناطق محيط زيست شناخته 

هوازدگي تركيبات معدني و فرسايش مواد ناشي از آن، نقطه آغـازين ورود آرسـنيك بـه محـيط . ]14و  8[ شده است
تواند آلودگي محيط زيسـت بـه هاي انساني از نيز ميطبيعي، فعاليّت ه بر منابععالو .استو ايجاد اثرات سوء آن  زيست

  . ]22[آرسنيك را تشديد كند 

-مي بنگالدش) و پاكستان (هندوستان، شرقي آسيا جنوب كشورهاي به متعلق بيشتر آرسنيك آلودگي چهاگر
ن، خراسان، اصفهان، آذربايجان غربي و شرقي، كردستان، همدا هاياطراف استان در نيز ايران از مناطقي در ولي باشد

 هايآلودگي. ]4و  3و  2و  1[هستند  آرسنيك به آلوده كه دارند وجود مناطقي سيستان و بلوچستان، فارس و كرمان
  .]5[ دارد ساختيزمين منشا شده در ايران عمدتاً گزارش

سان نيست. براي مثال حداكثر غلظت مجاز هاي گياهي يكها و براي انواع گونهحد مجاز آرسنيك در همه خاك
، 30، 40، 20هاي كشاورزي در كشورهاي انگلستان، آلمان، لهستان، كانادا و استراليا بـه ترتيـب آرسنيك كل در خاك

   .]12[ت در نظر گرفته شده اس كيلوگرم بر گرمميلي 50و  25

گردد از رشد گياه و عملكرد مطلوب محصول ميكند مانع اين عنصر با اختاللي كه در متابوليسم گياه ايجاد مي
 Shanker . .]20و  9[ دهـدها را تحت تاثير قرار ميزني و رشد آنوجود آرسنيك در محيط رشد گياهان، جوانه. ]11[

 گرفـت قرار نيسنگ فلزات ريتاث تحت يولوژيزيف يندهايفرآ از زودتر بذر، يزن جوانه كردند گزارش )2005و همكاران (

]21[.  

-هاي متفاوت فسفات يكي از فاكتورهايي اسـت كـه مـيبا توجه به شباهت شيميايي فسفات و آرسنات، غلظت
برخـي معتقدنـد فسـفر در  .]17[تواند روي تغذيه فسفر، جذب آرسنات و سمّيت آرسنيك در گيـاه اثـر داشـته باشـد 

گـردد در محيط كشـت گيـاه سـبب مـيشود، در نتيجه افزايش غلظت فسفر مقايسه با آرسنيك بيشتر جذب گياه مي
) بيان كرد كاربرد فسـفر 2002كه ويوالنت و پيگنا (درحالي .]16[ حساسيت گياهان غيرمقاوم به آرسنيك كاهش يابد

تواند باعث كاهش جذب سطحي آرسنيك توسط ذرات خاك شده و در نتيجه آرسنيك بيشتر در دسترس در خاك، مي
تواند جلوي جذب آرسنيك توسط گياه را بگيرد و سفر در محيط كشت وجود دارد اما نميگيرد و با اينكه فگياه قرار مي

بنابراين اينكه بتوان با افزودن فسـفر بـه خـاك، سـميّت  .]23[ يابدبه همين علّت غلظت آرسنيك در ريشه افزايش مي
  .آرسنيك را كاهش يا افزايش داد به شرايط خاك و گياه بستگي دارد

اهت شيميايي آرسنيك و فسفر و رقابت آنها براي ورود به گياه، شايد بتوان با استفاده مناسـب از با توجه به شب
 آرسنيك و فسفر متقابل اثر دقيق اين اثر نامطلوب را كاهش داد. بررسي آلوده به آرسنيك، هاي فسفره در  مناطقكود
 مختلـف هـايغلظت به مقاومت و سازگاري هايسممكاني مورد در را مفيدي اطالعات در گياهان آنها انتقال و جذب بر

   .كندمي فراهم آرسنيك و فسفر

 دو نوع گياه سـويازني جوانه هايشاخصهاي مختلف فسفر روي غلظت مطالعه تأثيرانجام شده  بررسيهدف از 

  باشد. در خاك آلوده به آرسنيك مي



 

  

  مواد و روش

هاي آلوده به در خاك دو نوع گياه سويازني هاي جوانهفسفر روي ويژگي سطوحتحقيق اثر كاربرد  اين در
تكرار در شرايط  3در قالب طرح كامالً تصادفي با  4×4×2آرسنيك بررسي شد. اين تحقيق به صورت آزمايش فاكتوريل

و  L17اي كرج اجرا گرديد. فاكتورهاي مورد بررسي شامل دو نوع گياه سويا (رقم هسته گلخانه پژوهشكده كشاورزي
 تيمار و) 4P: 100و  ppm 0 :1P ،25 :2P، 50 :3P(سطح  4)، فاكتور فسفر با آنحاصل از اميد بخش وتانت م

هستند. آزمايش در شرايط گلخانه در  )4As: 100و  ppm 0 :1As ،10 :2As، 50 :3As(سطح 4آرسنيك با 
متري يك سانتي 25 -0ز از سطح كيلوگرم خاك بودند، اجرا گرديد. خاك مورد نيا 5/3واحدهاي آزمايشي كه حاوي 

آورده شده است.  1منطقه زراعي به گلخانه انتقال يافت كه برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي آن در جدول شماره 
(دي پتاسيم هيدروژن فسفات)  4HPO2Kبه منظور افزودن فسفر و آرسنيك به خاك به ترتيب از كودهاي شيميايي 

ماه  5وژن آرسنات) استفاده شد. براي برقراري شرايط نسبتاً پايدار در خاك، (دي سديم هيدر O27H 4HAsO2Naو 
به خاك اضافه گرديد. نمك  O2H4 7HAsO2Naقبل از شروع آزمايش و كشت بذر، مقادير محاسبه شده از 

4HPO2K  ماه قبل از كشت به خاك آلوده اضافه گرديد. جهت همگن سازي، محيط خاك روزانه تا حد ظرفيت 2نيز 

بذر كشت شده و دو هفته بعد، عمليات تنك نيز به انجام  10زراعي مرطوب و هر هفته هم زده شد. در هر گلدان 
اي انجام پذيرفت كه گياه كاهش يافت. آبياري با توجه به نياز گياه بايد به گونه 4رسيد و تعداد سويا در هر گلدان به 

ها آب داده شد. جهت ف هرگز بيشتر از ظرفيت زراعي به گلدانهيچ گونه آبشويي رخ ندهد. براي رسيدن به اين هد
روز پس از كشت  14جلوگيري از كمبود عناصر غذايي، از كودهاي شيميايي (ميكرو و ماكرو) مورد نياز استفاده گرديد. 

ها با برنامه افو رسم گر SPSSها با نرم افزار داده تجزيه آماري زني نسبي محاسبه شد.زني و سرعت جوانهدرصد جوانه
Excel  .رسم گرديد  

  

)1(   
  )N( تعداد كل بذرهاي كشت شده، )n( زدهتعداد بذرهاي جوانه، )GP( 5زني نهاييدرصد جوانه

 )nGP( As ×Pزني هر يك از تيمارهاي درصد جوانه، )RG( 6زني نسبيسرعت جوانه

  )iGP( زني تيمار شاهددرصد جوانه

  

                                                           
5 - Germination percentage 

)2(   



 

                                                                                                                                                                          
6 - Relative germination rate 



 

  قبل از اجراي آزمايش فيزيكي و شيميايي خاك هاي. ويژگي1جدول 

 CEC meq /kg  pH EC mS  p (olsen) ppm  شن %  سيلت %  رس %
3/28  18 7/53  7/11  8  93 /0  7  

  

  نتايج و بحث 

زني و نتايج حاصل از تجزيه واريانس اثر سطوح آرسنيك و فسفر روي درصد جوانه 2جدول در اين آزمايش 
بين سطوح آرسنيك، فسفر و اثر  ؛بر اساس نتايج مشاهده شدهدهد. اه سويا را نشان ميزني نسبي دو گيسرعت جوانه
گياه مادري و موتانت آن از نظر اين دو صفت با  .داري وجود دارددرصد اختالف معني 1ها در سطح احتمال متقابل آن

زني و سرعت روي درصد جوانهر فسف ×آرسنيك  ×اثر متقابل رقم  . در حاليكهاشتندداري نديكديگر اختالف معني
  ).2جدول ( بوددار معنيزني نسبي جوانه

  زني نسبي زني، سرعت جوانهدرصد جوانه تجزيه واريانس ميانگين مربعاتنتايج . 2جدول  

  آرسنيك و فسفر  در سطوح سويادو نوع گياه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

با افزايش غلظت آرسنيك، دو ويژگي مورد بررسي ابتدا افزايش و سپس كاهش  هاي بدست آمده،بر اساس داده
. آمد بدست 4P × 2Asتيمار  در كه است يمادر رقم به مربوط) %33/93( يزنجوانه درصد نيشتريب). 1يافتند (شكل 

 تفاوت آن يزنجوانه درصد نيشتريب نيهمچن و مشابه طيشرا در) %33/83( ايسو موتانت يزنجوانه درصد با اين درصد

 ).2 شكل( نداشت يداريمعن

  درجه آزادي  منابع تغييرات
  )MS( ميانگين مربعات

  زني نسبيوانهسرعت ج  درصد جوانه زني

  1  رقم
ns66/66  ns 018/0 

  3  آرسنيك
**88/28113  **67/4 

  3  فسفر
**77/452  *56/0  

  9  فسفر ×آرسنيك
**81/364  **074/0 

  300**  9  فسفر×  كيآرسن×  رقم
*034/0 

  016/0  29/107    خطا

  CV(    14/18  11/17%( ضريب تغييرات

  دار هستند.ي اختالف معنيدرصد دارا 1و  5در سطح احتمال به ترتيب ** و *

ns دار است.دهنده عدم اختالف معنينشان  



 

  

  

  (ب)            (الف)        

  

آرسـنيك  دشـاهتيمـار  در مقايسه بازني نسبي زني و سرعت جوانه، درصد جوانه)2As( آرسنيك سطح دومدر 
)1As( شكل افزايش يافت البته اين افزايش معني %4و  %81/4تيب به تر) در اين سطح آلودگي با افـزايش ). 1دار نبود

دار نبـود اين افزايش معنـي اگر چه). 1افزايش يافت (شكل نيز زني نسبي زني و سرعت جوانهدرصد جوانهمقدار فسفر، 
هاي پايين آرسنيك بـر رشـد گيـاه دانسـت. در ايـن ي از اثر تحريك كنندگي غلظتاّما شايد بتوان علّت اين امر را ناش

امّا مقادير  آرسنيكنشان داد با وجود شواهد مبني بر عدم نياز گياه به  )،Arndt & Albert )1931 خصوص تحقيقات
بـه دو دليـل  آرسنيك) بيان كردند 1971( و همكاران Woolson .]7[ گرديده استسبب تحريك رشد ريشه  آنكم 
جـايگزيني  )2 ،شـودسيستم گياهي بـا مقـادير كمـي از آرسـنيك تحريـك مـي )1رشد گياه را تحريك كند: تواند مي

  .]24[خاك سبب افزايش فسفر در دسترس گياه خواهد شد آرسنات بجاي فسفات در 

 زني نسبي (ب) گياه سويا.سرعت جوانه زني (الف) ونيك و فسفر بر جوانه. اثر سطوح آرس1شكل 
  ندارند. داريت معنيدرصد تفاو 5اي دانكن در سطح احتمال هاي با حروف مشترك، بر اساس آزمون چند دامنهميانگين



 

  

  

  (ب)            (الف)        

  (الف) و موتانت سويا (ب) L17رقم  يزنجوانه درصد يرو فسفر و كيآرسنسطوح  متقابل اثر .2 شكل

  ندارند. داريدرصد تفاوت معني 5اي دانكن در سطح احتمال هاي با حروف مشترك، بر اساس آزمون چند دامنهميانگين

  

 اامّ است درصد 33/73 و 33/83 بيترت به يمادر رقم و موتانت اهيگ يبرا يزنجوانه درصد 4P × 1Asتيمار  در
) %33/83( ايسو موتانت اهيگ يزنجوانه درصد شدن كمتر به منجر فسفر ppm 100افزودن  2As تيمار در كه آنجا از

 نيا و بوده موتانت اهيگ از شتريب يمادر اهيگ ينسب يزنجوانه سرعت ،)2 شكل( ديگرد) %33/93( يمادر رقم به نسبت
 سطح نيا درخود،  موتانت اهيگ به نسبت L17 يمادر كه رقم تمال وجود دارداين اح). 3 شكل( است داريمعن اختالف

  . تر بوده استي آرسنيك مقاومنسبت به اثرات سمّ )4P( فسفر مقدار نيشتريب افزودن باآلودگي  از

 38/21به ترتيب  است؛ 100و  ppm 50ها ي كه غلظت آرسنيك كل در آنهادر خاكسويا زني درصد جوانه

كاربرد بود.  )1Asآرسنيك ( شاهد تيمار درصد كمتر از 91و  18زني نسبي به ترتيب درصد و سرعت جوانه 37/90 و
زني و در باالترين سطح آلودگي، درصد جوانه .، نتوانست مانع از كاهش اين دو صفت گردد4Asو  3Asتيمار فسفر در دو 
دار بود (شكل و اين كاهش معني دگي به شدت كاهش يافتزني نسبي، نسبت به شاهد و ديگر سطوح آلوسرعت جوانه

ت آرسنيك را كاهش دهد. در نتيجه فسفر در فسفر نتوانست اثرات ناشي از سميّ سطوح). در اين شرايط استفاده از 1
همكاران  و Chun-XI Lاين زمينه در زني نسبي نداشت. زني و سرعت جوانهداري روي درصد جوانهاين سطح اثر معني

در يك مطالعه  .]10[ كاهش يافتآلودگي آرسنيك  زني گندم در شرايطاظهار داشت؛ پارامترهاي جوانه )2007(
زني گندم روي جوانه گرديد ppm 1در صورتيكه غلظت آرسنيك در آب آبياري بيش از  ديگر، محققان مشاهده نمودند

   .]19[اثر منفي داشته است 

 ppm 50در خاكي كه با مقدار زني نسبي در اين تحقيق نشان داد نهزني و سرعت جوامطالعه درصد جوانه

اين دو صفت  ،4P × 3Asدر تيمار داري وجود ندارد. اما تفاوت معنيبين سطوح اول تا سوم فسفر آرسنيك تيمار شده، 
 يمادر اهيگ از شتريب %40 موتانت اهيگ حالت نيا در ).1(شكل  ندداري كاهش يافتبطور معني شاهد در مقايسه با



 

 رقم از شتريب 43/0 موتانت اهيگ ينسب يزنجوانه سرعت ط،يشرا نيا در نيهمچن). 2 شكل( داشت يزنجوانه ييتوانا

زني و سرعت ، بين دو نوع گياه از نظر درصد جوانه4P × 3Asهمانطور كه اشاره گرديد؛ در تيمار ). 3 شكل( است يمادر
زني و سبب شده دامنه تغييرات درصد جوانه )؛ اين موضوع3و  2ود دارد (شكلي وجداراختالف معنيزني نسبي جوانه

  . )1شكل زني نسبي زياد گردد (سرعت جوانه

  

  

  (ب)            (الف)        

  (الف) و موتانت سويا (ب) L17رقم  نسبي يزنجوانه سرعت يرو فسفر و كيآرسنسطوح  متقابل اثر .3 شكل

  ندارند. داريدرصد تفاوت معني 5اي دانكن در سطح احتمال هاي با حروف مشترك، بر اساس آزمون چند دامنهيانگينم

  

كود فسفر  ppm 50و  25هنگاميكه از مقادير  ppm 50در سطح آلودگي شايد بتوان چنين تصور كرد كه 
بيشتري از آن توسط سطوح خاك جذب شده تر بوده و مقادير استفاده شده است آرسنيك در رقابت با فسفر موفق

 زني نسبيو سرعت جوانه زنياست در نتيجه آرسنيك كمتري در محيط ريشه حضور داشته و سبب شده درصد جوانه

. اما در همين سطح آلودگي با كاربرد كود فسفر به مقدار )1(شكل  در مقايسه با شاهد كاهش معني دار نداشته باشد
و  دهمقادير بيشتري از فسفر نسبت به آرسنيك به سطوح جاذب خاك متصل ش داردل ) احتماppm 100زياد (

وجود دارد كه با توجه به آرسنيك در محيط محلول از فراواني بيشتري برخوردار بوده است. همچنين اين احتمال نيز 
هاي براي ورود به سلول عنصر؛ در نتيجه اين دو ]13[ آرسنات از نظر شيميايي شباهت زيادي به ارتوفسفات دارداينكه 

كه ريشه گياهان غير سازگار به آرسنيك نتواند تفاوتي بين تواند سبب شود ريشه با يكديگر رقابت كرده؛ اين امر مي
محققان بيان  تر از فسفر باشد.هاي ربشه موفقدر نتيجه آرسنيك در ورود به سلول .]15[آرسنيك و فسفر قائل شود 

 در شركت براي فسفر با عنصر اين رقابت از ناشي كندمي ايجاد گياه براي آرسنيك كه هاييلاختال از برخي كردند

-مي بيوشيميايي واكنش چندين در آرسنات آمده عمل به مطالعات اساس بر همچنين، .]18[ است زيستي فرايندهاي
   .]6[ شود فسفر جايگزين تواند

 



 

  نتيجه گيري كلي 

د ورم گياه سويا در خاك آلوده به آرسنيك زنيهاي جوانهوح فسفر روي شاخصتأثير كاربرد سطدر اين پژوهش 
افزايش يافت كه  زني نسبيزني و سرعت جوانهدرصد جوانه )ppm 10( در سطح پايين آرسنيك بررسي قرار گرفت.
-شاهد بطور معني ) اين دو ويژگي در مقايسه با100و  ppm 50هاي باالتر (در غلظت امادار نبود؛ اين افزايش معني

مقدار كل  اضافه شده به خاك دو برابرفسفر مقدار آرسنيك هنگاميكه  ppm 50 تيمارد. در روند كاهشي داشتنداري 
) كاربرد ppm100اين كاهش از شدت بيشتري برخوردار بود. در بيشترين غلظت آرسنيك كل خاك ( گرديدآرسنيك 

رقم مادري سويا و موتانت آن در  .دهدرسنيك روي گياه را كاهش مقادير مختلف كود فسفر نتوانست اثرات منفي آ
  داري نداشتند.فسفر با يكديگر اختالف معني ×اغلب تيمارهاي آرسنيك 
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