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بررسی و معرفی گونههای گیاهی در روند پاالیش خاک اراضی آلوده
به فلزات سنگین ناشی از آبیاری با آبهای خاکستری
 رضا حامد مقدم ساالری؛ دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد
 عباسعلی قزل سوفلو ؛ استادیار گروه عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد
*

 میالد ایرانشاهی؛ استادیار گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چکیده
هدف از این مطالعه بررسی پتانسیل برخی گیاهان برای گیاهپاالیی خاک آلوده به فلزات سرب ،روی ،کادمیوم و مس مییباشید بیرای
انجام این مطالعه چهیار گونی گییاهی بومیادران  ،)Achillea millefoliumآگروپیایرون  ،)Agropyron elongatumبوفیالوگر
 )Bouteloua dactyloidesو آرتمیزیا  )Artemisia sieberiکشت شدند و نمونههای گیاهی با پساب تصفیهخانیه آبییاری شیدند
نتایج نشان داد در مورد گیاهان ،سه گیاه  A. millefolium ،A. sieberi ،B. dactyloidesانتقال دهندۀ خوب فلزات بیه انیدامهیای
هوایی خود میباشند که مناسب برای استخراج گیاهی مهمترین تکنیک گیاهپاالیی) هستند .گون  A. elongatumفلیزات میس و
سرب را بیشتر در ریشه تجمع میدهد این خصوصیت مناسب فنآوری تثبیت گیاهی میباشد همچنین توانایی چهیار گونی گییاهی
جهت گیاهپاالیی ،به شرح زیر است A. elongatum = A. sieberi < A. millefolium < B. dactyloides :گییاه B. dactyloides
جهت گیاهپاالیی هر چهار فلز سنگین مناسب میباشد .برای گیاه  B. dactyloidesمقدار فاکتور انتقال گیاهی  )TFدر فلیزات روی،
مس ،سرب و کادمیوم به ترتیب 1/17 :و  1/09و  1/02و  1/41و مقدار فاکتور غلظت فلز ) (BCFبرای آن در فلزات فوق بیه ترتییب:
 1/77و  1/22و  0/95و  1/37میباشد با توجه به اینکه گیاه  B. dactyloidesتحمل باالیی نسبت به خشکسالی و دمای بیاال دارد و
همچنین مناسب جهت چمنکاری میباشد ،پیشنهاد میشود از این گونه جهت گیاهپاالیی خاکهای آلوده به فلزات سینگین منیا
آلوده و همچنین چمنکاری استفاده گردد که عالوه بر پاکسازی خاک از فلزات سنگین و مناسب بودن با آبوهوای بیومی بسییاری از
منا ایران و نیاز کم به آبیاری ،به زیبایی بصری محیط هم کمک میکند
کلید واژگان :گیاهپاالیی ،فلزات سنگین ،بومادران ،آگروپایرون ،بوفالوگر  ،آرتمیزا
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 .1مقدمه
با توجه به رشد جمعیت دنیا و افزایش تدریجی میزان
آلودگیهای محیط زیست و بیهدنبیال آن نیابودی بخیش
مهمی از خیاکهیای کشیاورزی ،چیالش اساسیی دنییا در
آینده بر سر موضوع مهم امنیت غذایی از جنبههای کمّیی
و کیفی آن خواهد بود در کشور ما نیز با توجه به افزایش
روند توسع صنعتی در برنامههای ساخت و احداث صنایع
و کارخانههای مختلف از سویی ،و نیز وجود قابلیت بیالقوۀ
مناسییب در زمین ی توسییع کشییاورزی در اکثییر منییا ،
آلودگی خاک و آبهای منا مزبور بیه انیواع ترکیبیات
آالینده از جمله فلزاتسنگین 1و نییز پاکسیازی ایین نیوع
فلزات سمی و خطرناک از محییط زیسیت و خیاک دارای
اهمیت زیاد خواهد بود [ ]5فلزات سنگین دارای چگیالی
 5گرم بر سانتی متر مکعب  5برابر چگالی آب) میباشند
و زیر مجموعهای از فلزات کمیاب به شمار میرونید []10
در واقع فلزات سنگین بعد از ورود به بیدن در بافیتهیای
عضله ،استخوان ،چربی و مفاصل تجمع پیدا کرده و خارج
نمیشوند این عناصر جایگزین امالح و مواد معدنی میورد
نیاز بدن میگردند [ ]28روشهیای پیاالیش خیاکهیای
آلوده به وسیل مواد شیمیایی خطرناک ،تکنیکی پرهزینیه
و پیچیده است ایین مشیکالت سیبب توسیع تکنولیویی
جدیدی به نام زیست پاالیی شیده اسیت زیسیت پیاالیی
براسا پتانسیل موجودات زنیده ،میکیرو ارگانیسیمهیا و
گیاهان بنا شده اسیت کیه محییط زیسیت را سیم زداییی
میکند []17
استفاده از گیاهانی که فلزات سنگین را از خاک جذب
میکنند ،به عنوان روشی متفاوت و کم هزینه برای حذف
مستقیم فلزات سنگین از خاک پیشنهاد میشود اسیتفاده
از این گیاهان برای پاالیش خاکها و آبهای آلوده ،گییاه
پاالیی نامیده میشود ،که به عنیوان ابیزار جدییدی بیرای
پاالیش درجا 2در حال ظهیور اسیت [ ]35در روش گییاه
پاالیی ،گیاهان زنده به عنوان پمپهیای پایی خورشییدی
عمل کرده و فلزات سنگین خاصی را از محیط استخراج و
متمرکز میکننید [ ]27ایین روش پیاالیش باعیف حفی
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خصوصییییات بیولیییوییکی و سیییاختار فیزیکیییی خیییاک
میشود 1این2روش دوست دار محییط زیسیت ،تاتیار ارزان،
بدون هیی مزاحمتیی در خیاک بیوده و ترجیحیار تاجیای
امکان فلزات سینگین را بازییابی زیسیتی مییکنید []35
معمییوالر اگییر یییک گیییاه بتوانیید بیییش از 1000 mg/kg
یا  )1000 ppmاز فلیزات سینگینی مثیل میس ،کبالیت،
کییروم ،نیکییل و سییرب و یییا بیشییتر از 1000 mg/kg
یا  )ppmاز فلزات منگنز و روی در اندامهای خود تخییره
کند ،آن گیاه را بیشاندوز 3مینامند این گیاهیان مربیو
به خانواده های گیاهی و منا اقلیمی مختلفیی هسیتند
[ ]34زمان مورد نیاز گیاهان برای کیاهش مقیدار فلیزات
سنگین در خاکهای آلیوده ،بیه مقیدار تولیید بییومس و
فاکتور تجمع بیولیوییکی  ،)BCF 4کیه عبیارت اسیت از
غلظت فلز در ریشه گیاه به خیاک) گیاهیان بسیتگی دارد
[ ]20به جز گیاهیان بییش انیدوزگر ،در بیشیتر گیاهیان
مقدار فیاکتور تجمیع بیولیوییکی کمتیر از ییک اسیت در
گیاهان بیش اندوزگر ،مقدار ایین فیاکتور بیشیتر از ییک و
گاهی بیشتر از  100 - 50است [ ]12گیاهان با اسیتفاده
از تکنیکهای زیر به پاالیش فلزات سینگین مییپردازنید:
 -1استخراج گیاهی :تجمع آالینده در انیدامهیای گییاهی
قابل برداشت مثل شاخه و برگ  -2فیلتراسییون گییاهی:
جییذب آالینییدههییا از آب آلییوده توسییط گیییاه  -3تثبیییت
گیاهی :محدود کردن تحرک و زیست فراهمی آالینیدههیا
در خاک توسط ریشیههیای گییاه اسیت [ -4 ]36تبخییر
گیاهی :تبدیل آالیندهها به اشکال فرار و آزاد شدن آنهیا
بییه اتمسییفر میییباشیید  -5تخریییب گیییاهی :تخریییب
آالیندههای آلی توسط آنزیمهای گیاه درون بافت گییاهی
است  -6ریزوفیلتراسیون :تخریب آالیندههیا در ریزوسیفر
از ری میکروارگانیسمهای ریزوسفر میباشد [ ]29برای
ارزیابی توانمندی ییک گییاه و معرفیی آن بیرای پیاالیش
آلییودگی ،بایسییتی بعیید از مشییخق کییردن مقییدار فلییزات
1
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In situ remediation
3
Hyperaccumulator
4
Bioconcentration Factor
2
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سنگین قابیل اسیتخراج در نمونیههیای گییاهی و خیاک،
شاخق های 1TF :فاکتور انتقال؛ نسبت به غلظت فلیز در
2
اندامهای هوایی گییاه بیه غلظیت فلیز در ریشیه)BCF ،
فاکتور تجمع بیولوییکی؛ نسبت غلظت فلز در ریشه گییاه
به غلظت فلز در خاک) 3BAC ،ضریب تجمع بیولوییکی؛
نسبت غلظت فلز در اندامهای هوایی گیاه بیه غلظیت فلیز
در خاک) ،را اندازهگیری کرد و بر اسا این شیاخقهیا،
گون مناسب برای پاالیش خاکهای آلیوده معرفیی شیود
چرا که پتانسیل گیاه پاالیی یک گونه با استفاده از فاکتور
انتقال  ،)TFفاکتور تجمع بیولیوییکی  ،)BCFو ضیریب
تجمع بیولوییکی  )BACمحاسبه میشود [ ]11گیاهانی
که مقدار شاخقهای  TFو  BACدر آنها بزرگتر از ییک
باشیید ،بییرای فرآینیید گیییاه اسییتخراجی مناسییب هسییتند
گیاهانی که در آنها مقدار  TFکمتر از یک و مقدار BCF
بیشتر از یک باشد ،بیرای فرآینید گییاه تثبیتیی مناسیب
هستند [ ]9در حال حاضر حداقل  45خانوادۀ گیاهی بیه
عنوان گونه های تجمیع دهنیدۀ فلیزات سینگین شیناخته
شیییدهانییید بییییش از  400گونیی گییییاهی بیییه عنیییوان
بیش اندوزگرهای فلزات سنگین در منابع مختلیف معرفیی
شدهاند []31
در سالهای اخیر ،استفاده از گیاهان جهیت پاکسیازی
خاکهای آلوده به فلزات سنگین به دلیل ارزانی ،سادگی،
اسییتفاده از انییریی خورشییید ،مقبولیییت همگییانی ،انجییام
پاالیش در محل ،فقدان باقیمانده مواد و ترکیبیات سیمی،
حف ی و نگهییداری کیفیییت هییای فیزیکییی و شیییمیایی و
بیولوییکی خیاک ،رویکیردی بیعیی و زیسیت محیطیی،
افزایش ظرفیتهای بیعی و پوشش گیاهی ،جلوگیری از
فرسایش خاک ،کنترل نشت آب و جلیوگیری از نفیوت آن
به آبهای زیر زمینی ،تلطیف هوا از ری جیذب ترات و
گازهای آالینده و به ویژه گازکربنیک و در نتیجیه تعیدیل
اثر گلخانهای در اتمسفر ،از توجه زیادی برخوردار گردیده
اسییت [ ]26لییی 4و همکییاران  )2011پتانسیییل گیییاه
استخراجی و تحمل  39گون بومی از  18خانوادۀ گییاهی
را در چهییار سییایت آلییوده بییه فلییزات مییس ،روی ،سییرب،

631

کییادمیوم و آرسیینیک را در چییین بررسییی کردنیید آنهییا
دریافتند که گونیههیای Artemisia ،Bidens bipinnata
Chenopodium ،Polygonum lapatuifolium ،dubia
 ambrosioidesو  Solanum nigrumغلظیییت قابیییل

مالحظهای از فلزات سنگین فیوق را در سیاقههیای خیود
تخیره کردند آنها بیان کردند کیه ایین جوامیع گییاهی
توانییایی بسیییار بییاالیی در اسییتخراج مییس ،روی ،سییرب،
4321
کادمیوم و آرسنیک از خاکهای آلوده دارند
اکبرپور و همکاران  )2012در مطالعه ای گیاه پیاالیی
خاک های آلوده به برخی فلزات سنگین به وسیل گیاهیان
بییومی  Arabis arenosa ،Amaranthus retroflexusو
 Agropyron repensرا در منطق حفاظت شدۀ ارسیباران
بررسی کردند آنها نتیجه گرفتنید کیه بیاالترین غلظیت
روی در اندامهای هیوایی  Agropyron repensبیه مقیدار
 262/65 mg/kgو بیشترین غلظیت سیرب در انیدامهیای
زییر زمینیی گییاه  Amaranthus retroflexusبیه مقیدار
 71/25 mg/kgمیباشد موداریسنا 5و همکیاران )2013
پتانسیییل شییش گونیی بییومی Lindernia ،Digitaria
Paspalum ،radicosa Miq ،crustacea (L.) F.
،purpurium
Roxb ،Zingiber ،conjugatum
L
 kyllingia Endl ،Cyperus Caladium bicolor Lا راف
یک معدن یال را بیرای گییاه پیاالیی جییوه در انیدونزی
بررسی کردند آنها نتیجه گرفتند کیه هیی ییک از ایین
گیاهان بیش اندوزگر فلزات سنگین نمییباشیند براسیا
مقیادیر  TF ،BCFو  BACگیاهیان ،P. conjugatum.L
C. kyllingia ،crustacea (L.) F. ،D. radicosa Miq

 Endl.می توانند برای فرآیند گییاه اسیتخراجی جییوه در
ا راف این معدن استفاده شوند
صبا 6و همکاران  )2015توانایی گیاهان بومی ا یراف
مراکز صنعتی استان زنجان را برای انباشت فلزات سنگین
1

Translocation Factor
Bio Concentration Factor
3
Biological Accumulation Coefficient
4
Lee
5
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6
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2
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مورد بررسی قرار دادند آنهیا نتیجیه گرفتنید کیه گییاه
 Populus nigraبهترین بیش اندوز فلزات منگنز ،روی و
کادمیوم بود و  Thuja orientalisبه عنوان بهترین بییش
انییدوز در فرآینیید گیییاه اسییتخراجی) بییرای آهیین و
 Cupressus sempervirensبهتیرین گونیه بیرای تجمیع
انباشت سرب بود در ایین پیژوهش توانیایی چهیار گونی
،)Achillea
گییییییاهی :بومیییییادران millefolium
،)Agropyron
آگروپیییییییییییایرون elongatum
بوفییییالوگر  )Bouteloua dactyloidesو آرتمیزیییییا
 )Artemisia sieberiجهت گیاه پاالیی چهار فلز سنگین
مس ،روی ،سرب و کادمیوم مورد بررسی قرار گرفته شید
که  3گونی آن بیومی مراتیع اییران و یکیی بیومی مراتیع
آمریکای شمالی میباشد این گونهها به دلیل توانایی رشد
در منا خشک ایران و نیاز کیم بیه آب و جیذب بیاالی
فلزات سنگین مورد استفاده قرار گرفتیه شیدند [ ]13بیه
این صورت کیه نمونیههیای گییاهی در زمیین کشیاورزی
کاشته شدند و به مدت چهار ماه کل نمونهها و سطح زییر
کشت فقیط توسیط آب فاضیالب تصیفیهخانیه آبهیای
خاکستری) در عم زراعی آبیاری شدند سپس نمونیههیا
به آزمایشگاه انتقال داده شدند و توانیایی گیاهیان جهیت
جذب چهار فلز سنگین تکر شده از خیاک میورد بررسیی
قرار گرفته شد []13

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
زمینی کیه نمونیههیای گییاهی در آن کشیت شیدند،
اراضی دانشگاه آزاد اسالمی واقع در ایران ،استان خراسیان
رضوی ،شهرستان مشهد ،بیه ادرسمشیهد ،جیاده قوچیان،
خیابان سه راه دانش ،روستای پرکند آباد بود که در یول
جغرافیییایی ʺ  59 ˚ 33 ʹ 20/018و عییرج جغرافیییایی
ʺ  36 ˚ 24 ʹ 12/589واقع شده است آب ایین منطقیه از
ری تصفیه خانه پرکند آبیاد تیممین مییشیود کیه ایین
تصفیه خانه پسیاب را جهیت کشیاورزی بیه ایین منطقیه
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منتقل میکند []13
پرکندآباد ،روستایی از توابع بخش مرکیزی شهرسیتان
مشهد در استان خراسیان رضیوی اسیت ایین روسیتا در
دهستان و قرار دارد تصفیه خانه فاضالب پرکند آباد،
تصفی فاضالب منا شهری غیرب مشیهد را بیه عهیده
دارد که پس از بر رف کردن تا حدود  95درصد آلیودگی
فاضالبها ،از پساب تصفیه شده برای مصیارف کشیاورزی
استفاده میکنند سیستم تصفی فاضالب در ایین تصیفیه
خانه ،هوادهی پیشرفته میباشد
 .2.2فاکتور انتقال گیاهی )(TF

فاکتور انتقیال گییاهی  )TFبیه ایین صیورت توصییف
میشود :میزان فلیز سینگین در بخیش هیوایی تقسییم بیر
میزان فلز سنگین در ریشه فیاکتور میذکور بیرای گیاهیان
تجمع دهنده در اندام هوایی بیش از یک بوده در حالی کیه
در گیاهان دیگر بسیار نیاچیز و کمتیر از ییک اسیت []22
فاکتور انتقال بین  1تا  10نشیان دهنیدۀ تجمیع زییادی از
فلزات سنگین اسیت فیاکتور انتقیال بیاال همچنیین نشیان
دهندۀ کارایی باالتر گیاه برای جذب فلزات میباشد []22
𝑠𝐶
𝑟𝐶

=TF

 :CSغلظت فلز در اندام گیاهی برحسب میلییگیرم بیر
کیلوگرم
 :Crغلظت عنصر در اندام زییر زمینیی گییاه برحسیب
میلیگرم بیر کیلیوگرم جیدول  )2ایین فیاکتور را بیرای
گیاهان نشان میدهد
 .3.2فاکتور غلظت فلز )(BCF

اییین شییاخق بییرای تشییخیق و تمییایز بییین گیاهییان
انباشت دهنده و گیاهان بسیار انباشت دهنیده مییباشید
این فاکتور به همراه  TFکیاربرد دارد ایین فیاکتور بیرای
گیاهان بیش انباشتگر به همیراه فیاکتور انتقیال بیشیتر از
واحد باید باشد تعیین فاکتور  BCFبه صورت زییر انجیام
میشود []22

633

بررسی و معرفی گونههای گیاهی در روند پاالیش خاک
Charvest
Csoil

= BCF

 : Charvestغلظت فلز درساق گیاه برحسب میلیگیرم
بر کیلوگرم
 : Csoilغلظت فلیز در خیاک برحسیب میلییگیرم بیر
کیلوگرم
مقدار این فاکتور برای گیاهان مورد مطالعه در جیدول
 )3آورده شده است []13

 .4.2معرفی گونههاای گیااهی اساتهاده شاده در
این پژوهش
در این پژوهش  4گون گیاهی مرتعیی بیه شیرح زییر
مورد استفاده قرار گرفته شد که  3گون آن بیومی مراتیع
ایران و یکی بومی مراتع آمریکای شیمالی مییباشید ایین
گونهها به دلیل توانایی رشد در منا خشک ایران و نیاز
کم به آب و جذب باالی فلزات سنگین مورد استفاده قیرار
گرفته شدند []13

 .1.4.2گونۀ بومادران ()Achillea millefolium
ایین گونیه گییاهی اسیت پاییا ،بیه ارتفیاع  30تیا 90
سانتیمتر و گاهی بیشتر که بهصورت خودرو در دشتهیا،
کنار جادهها و نواحی کوهستانی میروید [ ]38این گییاه
بومی اروپا و آسیا است  A. millefoliumدر ول رویش به
شرایط اقلیمی خاصی نیاز نیدارد و تقریبیا در هیر اقلیمیی
رویش میکند .گیاهی است روز بلند که مناسب ترین دما
برای رشد و گل دهی آن  26-18درج سانتیگراد اسیت
گلها ،پیکر رویشی و برگهای  A. millefoliumخاصییت
دارویی دارند [2و ]37بنا بر گزارشها  19گونه از جینس
 A. millefoliumدر ایران میروید []7

 .2.4.2گونۀ آگروپایرون ()Agropyron elongatum
این گونه از مهمترین گندمیان مرتعی ایران محسیوب
میشود ایین جینس در منیا اسیتپی سیرد و معتدلیه
میروید و ارزش مرتعی قابل توجهی دارد [ ]24گندمیان
عالوه بر اینکه مورد چیرا قیرار مییگیرنید ،ممکین اسیت

برداشت شده و برای تغذی دام به صورت خشک شیده ییا
سیلو شده مورد استفاده قرار گیرند این گیاهان بیه علیت
دارا بیودن سیسیتم ریشیهای افشیان و انبیوه بیه بهبیود
ساختمان خاک کمک مینمایند [ ]32قابیل تکیر اسیت
که گیاهان مورد استفاده در گیاه پیاالیی ،قسیمتهیایی از
گیاه که فلزات سنگین را جذب کردهاند ریشه ییا سیاقه)،
پس از جذب فلزات سنگین باید دفن یا سیوزانده شیوند و
نباید توسط دام مورد استفاده قرار گیرند[]4

 .3.4.2گونۀ آرتمیزیا ()Artemisia sieberi
این گونه مرتعی به دلیل سیازگاری بیا شیرایط خیاص
منا خشک و نیمهخشیک ،فیرم خیاص بوتیهای نیمیه
خشبی ،تولید علوفه ،مقاومیت بیه چیرا ،مصیون از چیرای
زودر  ،امکان تجدید حیات ،و نقش آن در حفاظت آب و
خاک اهمیت به سزایی دارد [ ]23و با تحمل دمای  -12تا
 49درج سانتیگراد رویش دارد [ ]8ول دورۀ رشد در
گیاهان بوتهای نسبتا والنی میباشد که این میتوانید در
نتیجه ساختار مرفولوییکی این گونههیا ییا سیسیتم ریشیه
دوانی قوی آنها باشد []30

 .4.4.2گونۀ بوفالوگرس ()Bouteloua dactyloides
اییین گونییه یییک چمیین چنیید سییال بییومی مکزیییک و
آمریکای شمالی است این گونه تحمل بیاالیی نسیبت بیه
خشکسالی و دمای باال دارد این گونه مناسب چمن کاری
در پارکها ،زمینهای گلف ،منا باز و میباشد

 .5.2روش پژوهش
 .1.5.2کاشت نمونههای گیاهی
ابتدا بذر گیاهان مورد مطالعه در لیوانهیای پالسیتیکی
حاوی خاک کاشته شد ،سپس نمونهها به گلخان دانشیکدۀ
کشاورزی دانشیگاه فردوسیی منتقیل شید پیس از آبییاری
نمونهها جوانه زده و شروع به رشید کردنید پیس از جوانیه
زدن و رشد نمونههای گیاهی ،نمونهها از گلخانی دانشیکدۀ
کشاورزی دانشگاه فردوسی به زمین کشاورزی جهت کشت
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علفهای هرز ،رصد و شیمارش و انیدازهگییری از نمونیههیا
انجام شد رح آزمایش به شرح زیر است:

منتقل شد رح آزمایشی بلوک کامل تصادفی با  2تکرار و
 4گون گیاهی بود از زمان کاشیت نمونیههیا در مزرعیه تیا
چند میاه ،عملییاتهیای :آبییاری نمونیههیا ،از بیین بیردن

مراحل پژوهش

کاشت و نگهداری
نمونه های گیاهی
در مزرعه

نمونه برداری از آب،
خاک و گیاهان

آماده سازی نمونه ها

قرائت فلزات سنگین

آنالیز نتایج

تفسیر نتایج

 .2.5.2نمونه برداری ،آمادهسازی و هضم اسیدی
گیاهان
سپس نمونههای گیاه برداشت شده ،برای آمیاده سیازی
و قرائت فلزات سنگین بیه آزمایشیگاه دانشیکدۀ داروسیازی
دانشگاه فردوسی مشهد برده شد از هر بلیوک ییک نمونیه
گیاه برداشت شد 2 ،بلوک و  4گونیه گییاه) در مجمیوع 8
نمونه از گیاهان به ور کامل گیاه همراه با ریشه) برداشت
شد همچنین از هر نمونه گیاه برداشته شده ،یک نمونیه از
خاک زیر گیاه هم برداشت شد در مجموع  8نمونه خاک)
نمونههای گیاهی جمعآوری شده جهیت انجیام آنالیزهیای
شیمیایی ابتدا با آب مقطر به ور کامل شسته شده تیا هیر

گونه آلودگی و ترات خاک همراه با آنها جدا سازی شیود،
سپس اندامهای هوایی و زیرزمینی گیاهان از هم جدا شیده
و به داخل پاکتهای کاغذی منتقیل گردیید و ییک شیبانه
روز در دستگاه خشک کن در دمای  70درج سیانتیگیراد
قرار داده شد تا کامال خشک شیوند همچنیین یول کلیی
نمونهها و وزن خشک و تر آنها ریشیه و سیاقه) بیه یور
جداگانه اندازهگیری و ثبت شد پس از خشیک شیدن ،هیر
نمونه جداگانه توسط دستگاه به پودر تبدیل شد بعید از آن
پودر هر نمونه به ظروف چینی منتقل شید و سیپس آنهیا
داخل کوره گذاشته شده و تبدیل به خاکستر شیدند کلیی
مراحل زییر بیا اسیتفاده از روش عصیاره گییری بیا تییزاب
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سلطانی [ ]39انجام شد :روش کار به این صورت اسیت کیه
نمون خشک پودر شدۀ گیاه را ریشیه و سیاقه بیه صیورت
جداگانه) درون ظروف چینی ریخته و داخل کوره قرار داده
شد دمای کوره را به تیدریج در عیرج  2سیاعت بیه 550
درج سانتیگراد رسانیده 4 ،تا  12ساعت در ایین حیرارت
نگهداری کرده تا خاکستر گیاه به رنگ سفید درآید بعید از
اتمام این مدت کوره را خیاموش کیرده ظیروف را از داخیل
کوره خارج میکنیم پس از سرد شدن نمونهها ابتدا  1گیرم
از خاکستر هر نمونه ریشه و ساقه بیه صیورت جداگانیه) را
وزن کرده و داخل ارن ریخته شد سیپس  0/7میلیی لیتیر
آب مقطر دو بیار تقطییر بیه آن اضیافه شید و بعید از آن 7
میلی لیتر اسید کلریک و  2/3میلی لیتر اسید نیترییک بیه
تدریج به آن اضافه شد بعد از این مرحله نمونهها به میدت
 16ساعت در درجه حرارت اتاق قرار داده میشوند سیپس
نمونهها را به مدت  2ساعت بر روی  Hot Plateبیه درجیه
حرارت زیاد قرار داده شد پس از آن نمونهها سیرد شیده و
توسط کاغذ صافی واتمین  42صیاف گردییده و بیه وسییل
اسید نیتریک  0/5موالر آنرا به حجم  50میلی لیتر رسانده
شد سپس نمونیههیای آمیاده شیده ،جهیت قرائیت فلیزات
سنگین به دستگاه جذب اتمی تزری میشوند

 .3.5.2نمونهبرداری ،آمادهسازی و هضم اسیدی
خاک ریزوسهری
پس از نمونهبرداری از خاک ،نمونهها برای  72سیاعت

بر روی پالستیک تمیز به صورت الیهای نازک پهن شده و
در مجاورت هوا در دمای اتاق خشک شدند سپس خیاک
خشک شده جهت یکنواخت شدن نمونهها به آرامی خیرد
شد مواد بزرگتر با استفاده از الک  2میلیمتیر یکنواخیت
شده سپس نمونههای خاک هضم اسیدی میشوند کلیی
مراحل با استفاده از روشعصارهگییری بیا تییزاب سیلطانی
[ ]39انجام شد کلی مراحل مانند آنچه کیه کیه در بنید
قبل هضم اسیدی نمونههای گییاهی) گفتیه شید ،انجیام
شد با این تفاوت که به جای  1گرم خاکستر گیاه 1 ،گرم
از خاک استفاده شد

 .4.5.2تجزیه و تحلیل آماری
دادههای آزمایش با استفاده از نرمافزار پایگاه ا العاتی
 Excelدستهبندی و نمودارهای مربو تهییه شید بیرای
انجام آنالیز واریانس و مقایس میانگینها از نرمافزار آماری
 SPSS22استفاده شد مقایس میانگینها بیه روش LSD
انجام شد

 .3نتایج
مقایس میزان آلودگی خیاک ریزوسیفری گیاهیان بیه
فلزات سنگین با شاخق سازمان حفاظت از محیط زیست
آمریکا  )EPAبر حسب  mg/kgیا  )ppmدر جیدول )1
آورده شده است []13

جدول  .1مقایسۀ میانگین فلزات سنگین نمونههای خاک ریزوسفری با شاخص آلودگی EPA
کادمیوم

روی

سرب

مس

1/075

210/25

68

175/42

1

190/87

71

168/8

1/05

199

66/32

173/37

1/02

188/12

64/67

169/2

70

50

400

60

* شاخق سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا

*

نمون خاک
خاک محیط کشت
A. millefolium
خاک محیط کشت
B. dactyloides
خاک محیط کشت
A. elongatum
خاک محیط کشت
A. sieberi
EPA
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چهار عنصیر سینگین میورد بررسیی در انیدام هیوایی
نمونههای گیاهی جهت مقایسه به صورت نمودار میلیهای

آورده شده است []13

B. dactyloides
A. sieberi
A. elongatum
A. Millefolium

فلز سنگین روی

فلز سنگین مس

فلز سنگین سرب

غلظت )(µg/g

560
540
520
500
480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
فلز سنگین کادمیوم

شکل  .1مقایسۀ جذب چهار فلز سنگین در اندام هوایی نمونههای گیاهی

به ور کلی گیاهان در جذب و انتقال این چهار عنصر
سنگین از محیط آبی و خاک ا راف ریشه به اندام هوایی
حالت استخراج گیاهی) خود به این صورت عمیل کردنید
که مطاب شکل  )1فلز سنگین کادمیوم ،کمترین جیذب
را در میان چهار گون گیاهی مورد آزمیایش داشیته اسیت
همه نمونههای گیاهی حدود  )1 μg/gهمچنیین فلیزات
سرب ،مس و روی به ترتیب از کمترین به بیشترین مقدار
جذب را در بین نمونههای گیاهی مورد آزمیایش داشیتند
همچنییین در فلییز سیینگین سییرب بییه ترتیییب گیاهییان
 A. millefolium ،B. dactyloides ،A. elongatumو

 A. sieberiاز بیشترین به کمتیرین جیذب را داشیتهانید
همچنییین در فلییز سیینگین مییس گیییاه B. dactyloides
بیشترین جذب را نسبت به بقی نمونهها دارا بیود و بقیی
گیاهان جذب نسبتا یکسیانی داشیتند همچنیین در فلیز
سییینگین روی بیییه ترتییییب گیاهیییان ،A. millefolium
 B. dactyloides ،A. elongatumو  A. sieberiاز
بیشترین به کمترین جذب را داشتهاند
چهییار عنصییر سیینگین مییورد بررسییی در ریشییههییای
نمونههای گیاهی جهت مقایسه به صورت نمودار میلیهای
آورده شده است []13
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B. dactyloides
A. sieberi
A. elongatum
A. Millefolium

فلز سنگین روی

فلز سنگین مس

فلز سنگین سرب

غلظت )(µg/g

350
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
فلز سنگین کادمیوم

شکل  .2مقایسۀ جذب چهار فلز سنگین در ریشههای نمونههای گیاهی

به ور کلی گیاهان در جذب و انتقال این چهار عنصر
سنگین از محیط آبی و خاک به ریشه خود به این صورت
عمل کردند که مطاب شیکل  )2فلیز سینگین کیادمیوم،
کمتییرین جییذب را در میییان چهییار گون ی گیییاهی مییورد
آزمایش داشیته اسیت همی نمونیه هیای گییاهی حیدود
 )1μg/gهمچنین فلزات سرب ،مس و روی بیه ترتییب از
کمتییرین بییه بیشییترین مقییدار جییذب را در بییین همییه
نمونههای گیاهی مورد آزمایش داشتند همچنین در فلیز
سیینگین سییرب بییه ترتیییب گیاهییان ،A. elongatum
 A. millefolium ،B. dactyloidesو  A. sieberiاز
بیشترین به کمترین جذب را داشته اند همچنیین در فلیز
سیینگین مییس بییه ترتیییب گیاهییان ،A. elongatum
 B. dactyloides ،A. sieberiو  A. millefoliumاز
بیشترین به کمترین جذب را داشته اند همچنیین در فلیز
سییینگین روی بیییه ترتییییب گیاهیییان ،A. elongatum
 A. millefolium ،B. dactyloidesو  A. sieberiاز
بیشترین به کمترین جذب را داشتهاند

چهار عنصر سنگین مورد بررسی در خاک ریزوسیفری
ا راف ریشههای نمونیههیای گییاهی جهیت مقایسیه بیه
صورت نمودار میلهای آورده شده است []13
به ور کلیی مییزان فلیزات سینگین در خیاک محیل
کشت نمونههای گیاهی به این صیورت اسیت کیه مطیاب
شکل  )3فلز سنگین کادمیوم ،کمترین مقدار را در خاک
محل مورد آزمایش داشته است بیرای همی نمونیه هیای
گیاهی حدود  )1 μg/gهمچنیین فلیزات سیرب ،میس و
روی به ترتیب از کمترین بیه بیشیترین مقیدار را در بیین
خاک هم نمونههای گیاهی مورد آزمایش داشتهاند
همچنین در فلیز سینگین سیرب بیه ترتییب گیاهیان
 A. elongatum ،A. millefolium ،B. dactyloidesو
 A. sieberiاز بیشیترین بیه کمتیرین مقیدار را در خییاک
داشته اند همچنین در فلز سنگین مس به ترتیب گیاهیان
،A. sieberi ،A. elongatum ،A. millefolium
 B. dactyloidesو از بیشیترین بیه کمتیرین مقیدار را در
خاک داشتهاند همچنین در فلز سینگین روی بیه ترتییب
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،A.
elongatum ،A.
گیاهیییییییان millefolium
 ،B. dactyloidesو  A. sieberiاز بیشیترین بیه کمتیرین

مقدار را در خاک داشتهاند

B. dactyloides
A. sieberi
A. elongatum
A. Millefolium

فلز سنگین روی

فلز سنگین مس

فلز سنگین سرب

غلظت (µg/g

۲۳۰
۲۲۰
۲۱۰
۲۰۰
۱۹۰
۱۸۰
۱۷۰
۱۶۰
۱۵۰
۱۴۰
۱۳۰
۱۲۰
۱۱۰
۱۰۰
۹۰
۸۰
۷۰
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰
فلز سنگین کادمیوم

شکل  .3مقایسۀ جذب چهار فلز سنگین در خاک ریزوسفری اطراف ریشههای نمونههای گیاهی

جدول  .2مقدار فاکتور انتقال ( )TFبرای گونههای گیاهی مورد آزمایش [.]13
روی

مس

سرب

کادمیوم

نمونه برحسب )(mg/kg

2/74

1/06

1/17

1/54

A. millefolium

1/25

0/75

0/75

1/14

A. elongatum

1/17

1/09

1/02

1/41

B. dactyloides

0/98

0/86

1/04

1/83

A. sieberi

جدول  .3مقدار فاکتور غلظت فلز  )BCFبرای گونههای گیاهی مورد آزمایش []13
روی

مس

سرب

کادمیوم

نمونه برحسب )(mg/kg

2/5

0/98

0/82

0/71

A. millefolium

2/06

0/99

1/04

0/95

A. elongatum

1/77

1/22

0/95

1/37

B. dactyloides

0/98

1/02

0/71

0/74

A. sieberi

بر بی پیژوهش انجیام گرفتیه از مییان چهیار گییاه
انتخاب شده ،گیاهان زییر تجمیع دهنیدۀ فلیزات زییر در

اندامهای هوایی خود هستند :)TF>1
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جدول  .4گیاهان تجمع دهندۀ انواع فلزات سنگین در اندام هوایی خود []13
فلز سنگین

گیاه
مس

روی


A. elongatum
B. dactyloides



A. sieberi
A. millefolium

سرب

کادمیوم























همچنین گیاهیان زییر تجمیع دهنیدۀ فلیزات زییر در

ریشههای خود هستند :)TF<1

جدول  .5گیاهان تجمع دهندۀ انواع فلزات سنگین در ریشههای خود []13
فلز سنگین

گیاه
مس
A. elongatum

سرب

روی



کادمیوم



B. dactyloides
A. sieberi



A. millefolium

بر ب پژوهش انجام گرفته چهار گیاه انتخیاب شیدۀ
مناسب گیاه پاالیی بیرای فلیزات زییر هسیتند  )TF>1و

):(BCF>1

جدول( )6گیاهان مناسب جهت گیاه پاالیی انواع فلزات سنگین []13
فلز سنگین

گیاه
مس

روی


A. elongatum
B. dactyloides











A. sieberi
A. millefolium

سرب

کادمیوم





ب جدول  )6توانایی چهار گون گیاهی جهت گییاه
پاالیی چهار عنصر :مس ،روی ،سرب ،کیادمیوم بیه شیرح
زیر است:
A. elongatum = A. sieberi < A. millefolium < B. dactyloides

گیاه  B. dactyloidesجهت گیاه پاالیی هر چهیار فلیز
سنگین مناسب میباشد []13

 .5نتیجهگیری و بحث
ب نتایج بدست آمده جدول )1فلیز روی در خیاک
تمام گیاهان دارای آلودگی شدید میباشد و حدود  4برابر
حد مجاز آلودگی در خاک اسیت همچنیین فلیز سینگین
مییس در خییاک ریزوسییفری ریشییه تمییام گیاهییان دارای
آلودگی شدید ،در حدود  3برابر حد مجاز آلودگی مس در
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خاکها بود همچنین مقدار فلیزات سیرب و کیادمیوم در
خاک ریزوسفری ریشه تمام گیاهیان کمتیر از حید مجیاز
بود احتماال علت آلیوده نبیودن خیاک ا یراف ریشیههیا،
عملکرد مناسب گیاه برای جذب فلیزات سینگین سیرب و
کادمیوم ،در ریشه و انیدام هیوایی مییباشید گیاهیان بیا
کاهش فلزات موجیود در خیاک مقیدار ایین فلیزات را در
خاک پایین میآورند [ ]18وجود سیرب و روی در خیاک
بیییش از مقییدار مجییاز ،از عمییدهتییرین تهدیییدات زیسییت
محیطی است که میتواند اثرات سوء متعددی بر سیالمتی
انسان و اکوسیستم هیای بیعیی داشیته باشید بنیابراین
شناسایی گیاهیان بییشانیدوزگر سیرب و روی از اهمییت
ویژه ای برخوردار است همچنین نتایج این مطالعیه نشیان
داد که بین غلظت کل سرب ،مس ،روی و کادمیوم خیاک
و گیاهان مورد مطالعه همبستگی معنیداری وجود داشت
و در مکانهایی که غلظت سرب ،مس ،روی و کادمیوم در
خییاک بیشییتر بییود ،بییه تبییع آن غلظییت اییین عناصییر در
اندامهیای هیوایی و زیرزمینیی گییاه نییز بیشیتر بیود در
اینباره ب تحقیقات پیشیینیان جیذب فلیزات سینگین
توسط گیاهان تحت تمثیر قابل دسیتر بیودن فلیزات در
خاک قرار دارد که این خود به خصوصییات خیاک و گییاه
بستگی دارد همچنین اگر گیاه دارای توانایی گییاهپیاالیی
باشد ،با افزایش مقدار فلز در خاک ،مقدار آن در اندامهای
گیاه نیز افزایش مییابد ب نتایج به دسیت آمیده گییاه
 B. dactyloidesمناسییب جهییت گیییاه پییاالیی و بیییش
انباشتگر هر چهار فلز سنگین روی ،مس،کادمیوم و سیرب
میباشد همچنین گییاه  A. millefoliumمناسیب جهیت
گیاه پاالیی و بیش انباشتگر فلزات مس و روی میباشید و
گیاهان  A. sieberiو  A. elongatumمناسب جهت گییاه
پاالیی و بیش انباشتگر فلز روی میباشیند گیاهیان تکیر
شده مناسب جهت گیاه پاالیی در محییطهیای خشیک و
کم آب میباشند [ ]13گیاه  A. sieberiانباشیتگر فلیزات
سیینگین سییرب و روی و کییادمیوم در انییدام هییوایی خییود
نسبت به ریشه میباشد که با تحقیقیات پیشیین بیر روی
گون  Artemisia aucheriمطابقت دارد [ ]14همچنیین
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گون  A. sieberiتوانایی باالیی در جیذب فلیزات سینگین
کادمیوم ،سرب و روی و در سیاقههیای خیود دارد کیه بیا
تحقیقییات پیشییین بییر روی گونیی Artemisia dubia
مطابقت دارد [ ]19گیاه  A. millefoliumانباشتگر فلزات
سنگین مس ،سرب ،روی و کادمیوم در اندام هوایی خیود
بوده و مناسب جهت گیاه پاالیی فلزات سنگین تکر شیده
میباشد که با تحقیقات پیشین بر روی این گونه مطابقیت
دارد [ ]21همچنین ب دیگر تحقیقیات پیشیین گییاه
 A. millefoliumنسبت به بعضی دیگر از نمونهها درجذب
عنصر سرب به ور موف تری عمل کرده اسیت و مناسیب
جهت گیاه پاالیی این فلز سنگین میباشد ،که مطیاب بیا
نتایج بدست آمده در این پژوهش میباشد [ ]16حیداکثر
مقدار مجاز روی در اندامهای گیاهیان بیین  100تیا 400
میلیگرم بر کیلوگرم میباشد [ ]15مقیدار جیذب عنصیر
روی توسط گونههیای  A. elongatumو B. dactyloides
در اندام هوایی بی نمیودار ،1بیشیتر از محیدودۀ مجیاز
میباشد این نشان دهندۀ مقاومت باالی ایین گیاهیان بیه
غلظت زیاد روی در انیدامهیای خیود اسیت همچنیین در
مطالعییات قبلییی محییدودۀ نرمییال غلظییت سییرب را بییرای
گیاهان  2-6میکروگیرم بیر کیلیوگرم تکیر شید مطیاب
نمودارهای  2و  ،3هر چهار گونی گییاهی میورد آزمیایش
آلوده به سرب تشخیق داده شدند با اینکه سرب ممکین
است به ور بیعی در همه گیاهان وجود داشیته باشید،
ولی هی نقیش ضیروری در متابولیسیم گیاهیان نیدارد و
گیاهانی که بتوانند در حضور غلظتهای باالی این عنصیر
در خاک رشد کنند و واکنش منفی از خیود بیروز نکننید،
مقاوم به این فلز هستند ایشان بیان میکننید کیه سیرب
ممکن است در غلظت های باال ییا پیایین توسیط گیاهیان
جذب شود که این فرآیند با خصوصیات خیاک و گیاهیان
ارتبا محکمی دارد بنابراین در بین چهار نمونی گییاهی
کشت شده ،گیاه  B. dactyloidesبهتیرین نمونی گییاهی
جهت گیاه پاالیی منیا آلیوده اسیت ایین نمونیههیای
گیاهی مناسب جهت گیاه پاالیی منا خشک و کیم آب
میباشند همیان یور کیه در تحقیقیات پیشیین خیانواده
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 Poaceaeدارای باالترین جذب فلزات سینگین بیه علیت
سیستم ریشیهای قیوی و ضیریب انتقیال بیاال مییباشیند
[3و ]33همان ور که مشاهده مییشیود بیین فیرمهیای
رویشی ،گیاهان علفی بیشیترین سیهم در جیذب عناصیر
سنگین را دارا میباشد و با یافتههای پیشین [ ]3مطابقت
دارد این انتقال را احتماال به دلیل حضور ناقلهای وییژه
برای عناصر در گیاه میداننید کیه نییاز بیه بررسییهیای
مولکولی دارد [ ]26بعد از فرم علفی فیرمهیای بوتیهای و
درختچهای در مکانهای بعدی قرار دارنید [ ]3همچنیین
فلز کادمیوم کمترین جذب را در گیاهان نشان داده ،که با
بررسیهای گذشته مطابقت دارد و دلیل آن ممکن اسیت
به ماهیت خود فلز برگردد زیرا کادمیوم یکی از فلزات غیر
ضروری و سمی برای رشد گیاهان است بنابراین با درصید
کمتییری در گیاهییان جییذب میییشییود [ ]6مطییاب بییا
پژوهشهای گذشته گیاهانی که مقدار  TFدر آنها بیشتر
از یک است ،جهت تکنیک اسیتخراج گییاهی مهیمتیرین
تکنیک گیاه پاالیی) مناسب هستند و به یور کلیی ایین
گیاهان نیازمند انتقال فلزات سنگین به بخیشهیای قابیل
برداشت گیاهان مانند ساقه ها هستند نتایج ایین مطالعیه
نشیان داد کیه ایین ضیریب  )TFدر نمونیههیای گیییاهی
 B. dactyloidesو  A. millefoliumدر هییر چهییار فلییز
سنگین مس ،روی ،سرب و کادمیوم بزرگتر از یک اسیت،
همچنیین اییین ضییریب در گییاه  A. sieberiدر سییه فلییز
سنگین روی ،سرب و کادمیوم و در گییاه A. elongatum
در فلز سنگین روی بیشتر از ییک اسیت جیدول ،)4کیه
نشان دهندۀ مناسب بودن گیاهان جهت تکنیک استخراج

گیاهی مهمترین تکنیک گیاه پاالیی) در فلزات تکرشیده
است همچنین فاکتور  ،BCFاین شاخق برای تشیخیق
و تمییایز بییین گیاهییان انباشییتدهنییده و گیاهییان بسیییار
انباشتدهنده میباشد این فاکتور بیه همیراه  TFکیاربرد
دارد این فاکتور برای گیاهان بییش انباشیتگر بیه همیراه
فاکتور انتقال  )TFبیشتر از واحد باید باشید [ ]25بی
جدول ،6فاکتورهای  BCFو  TFدر گیاه B. dactyloides
در هر چهیار فلیز سینگین میس ،روی ،سیرب و کیادمیوم
بزرگتر از یک هستند ،کیه نشیان دهنیدۀ بییشانباشیتگر
بودن گیاه  B. dactyloidesدر هیر چهیار فلیز تکیر شیده
است همچنین با بیشتر از یک بیودن فاکتورهیای  BCFو
 ،TFگیاه  A. millefoliumبییشانباشیتگر فلیزات میس و
روی و گیاهییییییان  A. sieberiو ،A. elongatum
بییییشانباشیییتگر فلیییز روی هسیییتند همچنیییین گونی ی
 A. elongatumتجمع دهندۀ فلزات مس و سرب در ریشه
است و این گیاه مناسب جهت مراتع در معرج چرای دام
میباشد زیرا فلزات در ریشه انباشیته شیده و بیه چرخی
غذایی وارد نمییشیوند ایین خصوصییت مناسیب جهیت
تکنیک تثبیت گیاهی میباشید زییرا میانع تحیرک فلیز و
ورود آن به آبهای زیر زمینی مییگیردد در ایین رابطیه
مشخق شده است که بیشتر فلزات در ریشههای گیاهیان
تجمع می یابید همچنیین بی مطالعیات قبلیی تخییرۀ
فلزات در ریشهها نشان میدهد که برخی گیاهان بیا دفیع
داخلی یا خارجی فلزات سیازگار هسیتند و از ایین ریی
مانع انتقال عناصر به اندامهای هوایی میشوند
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