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  چكيده:

سرب و روي زنجان در جذب فلزات سنگين سرب ملي پااليي گياهان مرتعي اطراف شركت بررسي توانمندي گياه پژوهشهدف از انجام اين 

هاي گونه نتايج نشان داد كهانجام شد. مترمربعي در مراتع اطراف شركت  100سايت  11، از و خاك برداري از پوشش گياهينمونهو روي بود. 

Stipa hohenackeriana  وHulthemia persica توانايي اين گياهان هاي هوايي و ريشه خود بودند. داراي بيشترين مقدار سرب در اندام

غلظت بود.  S. hohenackeriana < H. persicaصورت به ،ذخيره كرده بودندهاي هوايي خود بر اساس ميانگين مقدار سربي كه در اندام

پتانسيل اين گياهان در هاي مورد مطالعه بود. ساير گونهبيشتر از  A. effesus و S. hohenackeriana، H. persicaهاي گونهروي در 

ند، اهوايي خود ذخيره كرده هايكه از خاك جذب كرده و در اندامتجمع و انباشت روي با يكديگر متفاوت بوده و بر اساس ميانگين مقدار روي 

دهد كه بسياري از گياهان مرتعي در مجموع اين نتايج نشان ميبود.  H. persica < S. hohenackeriana < A. effesusصورت به

هاي آلوده و تجمع جذب فلزات سنگين از خاكهاي متعارف براي چراي دام و يا حفاظت خاك، داراي توانايي مناسبي در عالوه بر استفاده

  هاي آلوده هستند. هاي خود و در نتيجه پااليش خاكها در اندامآن

  پااليي، سرب، روي. گياهان مرتعي، گياه: هاي كليديواژه

  

  :مقدمه و هدف

 هاآن تجزيه عدم سبببه خاك در فلزات سنگين غلظت تدريجي افزايش زيست،محيط زمينه در اساسي هايچالش از يكي حاضر حال در

خطرات  موتاژنيك، و كارسينوژنيك بالقوه سيتوتوكسيك، اثرات و خواص داشتن به توجه با فلزات اين باشد.مي هاميكروارگانيسم توسط

 .شوندمي و حيوان انسان غذايي زنجيره وارد مختلف هايراه از سنگين فلزات كنند.ايجاد مي زنده موجودات ساير و انسان سالمت بر را جدي

هاي غذايي زنجيره به سنگين ورود فلزات معمول هايراه ... و غبار و گرد ها،زباله ها،فعاليت كارخانه از حاصل دفعي مواد ها،فاضالب

 وجود ويژه خاكمحيط به در مختلف مقادير طبيعي در طوربه بلكه گرددمي حاصل انسان فعاليت با نه تنها فلزات سنگين به آلودگي هستند.

-تحرك يا اشكال داراي زيستهاي كمها به آاليندهها و يا تبديل آنعبارت از عمليات حذف آالينده 1پاكسازي خاك .)1392(پناهي،  دارند

پاكسازي ، 4شيمياييتثبيت ، 3آبشويي شيمياييشيميايي ( ،)و دفع حرارتي 2جايگزيني خاكهاي فيزيكي (. از روشفراهمي پايين است

                                                           
1 . Soil Remediation 
2 . Soil replacement 
3 . Chemical leaching 
4 . Chemical fixation 
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مختلفي براي كاهش  )6پاالييو گياه 5، پاكسازي جانوري4(پاكسازي زيستي 3پاكسازي بيولوژيكي و )2اي كردنروش شيشهو  1الكتروسينتيك

ها و هاي فيزيكي و شيميايي معموالً نيازمند استفاده از روشروش). Gupta et al., 2013( شود و يا حذف آلودگي از خاك استفاده مي

ي شده است. پااليي توجه بيشترهاي اخير به روش پااليش سبز يا گياهباشند. بنابراين در سالابزارهاي مختلفي هستند و بسار پرهزينه مي

 ها از خاك و آب استفادهپااليي روشي نوظهور است كه از گياهان مختلف براي تخريب، استخراج، جذب يا غير متحرك كردن آاليندهگياه

 ,Oppeltخود جلب كرده است (بسياري را بههاي آلوده توجه هزينه در بسياري از سايتعنوان روشي نوآورانه و كمآوري بهكند. اين فنمي

 ايرانكوه منطقه آلوده هايخاك بومي در پااليي عنصر سرب توسط گياهان مرتعي واي گياه) در مطالعه1386پارسادوست و همكاران (). 2000

 Acantholimon و Ebenus stellate، Astragalus glaucanthusنشان داد كه گياهان  يشان (اصفهان) را موردبررسي قرار دادند. نتايج ا

sp. هايگرم بر كيلوگرم) و بيشترين ضريب انتقال از اندامميلي 2/86و  1/98، 6/118هاي هوايي (ترتيب بيشترين غلظت سرب در اندامبه 

) را دارا بودند. با توجه به اين موضوع و همچنين زيتوده مناسب و باال، شرايط 95/2و  54/3، 7/3ترتيب هاي هوايي (بهبه اندامزيرزميني 

  . كردندهاي آلوده به عنصر سرب در اين منطقه و مناطق مشابه توصيه براي پااليش خاكرا سازگاري مناسب، اين سه گونه 

شده وسيله چند گياه مرتعي منطقه حفاظتهاي آلوده به برخي فلزات سنگين بهپااليي خاكهدف بررسي گياه) با 1391اكبرپور و همكاران (

) و علف مرغ Amaranthus retroflexus)، تاج خروس وحشي (Arabis arenosaاي بذرهاي گياهان قدومه كوهي (ارسباران، در مطالعه

)Agropyron repensها نشان داد كه هاي آلوده به سرب، كادميم و روي كشت كردند. نتايج آنكيلوگرمي در خاك 10هاي ) را در گلدان

ر هاي هوايي باالتهاي زيرزميني و روي در اندامغلظت سرب و كادميم در ريشه بيشتر از ساقه و برگ بود و همچنين غلظت سرب در اندام

، sativa Medicago گياهان مرتعيوسيله به 7پااليي فتاليك اسيد استرهاگياه اي براي مطالعهيك آزمايش عرصه  et alMa,. (2013)بود. 

Lolium perenne  وFestuca arundinacea هاي بازيافت زباله در چين انجام بزرگترين سايتهاي كشاورزي آلوده در يكي از در خاك

پااليي ناليز كردند. نتايج نشان داد كه گياهآهاي آلوده بر روي خاك صورت رديفي و كشت مخلوطبراي انجام اين تحقيق اين گياهان را بهدادند. 

دار فتاليك اسيد استرها باال نشان دهنده استخراج معني BCFدر هر دو نوع كشت مخلوط و رديفي موثرتر بود. مقدار   Medicago sativaبا

امري انكارناپذير است. ازآنجايي كه بيشترين سطح كشور (حدود  شدن كشورهاي مختلف از جمله ايران،صنعتي وسيله گياهان از خاك بود.به

شدن بر مرتعداري و مراتع نيز تاًثير خواهد گذاشت. مراتع عالوه بر تأمين علوفه مورد نياز اند، بنابراين، صنعتيدرصد) را مراتع تشكيل داده 53

ايي هبراي كاهش گرمايش جهاني، كاهش فرسايش، تأمين زيستگاهدام، كاالها و خدمات ديگري ازجمله آب سالم، هواي پاك، ترسيب كربن 

اي ههاي تفريحي، توليد غذا و فيبر و محيطي منحصر به فرد براي فعاليتهاي در معرض خطر و انقراض، حيات وحش، استفادهبراي گونه

درصد ارزش مراتع مربوط به چراي دام  30د دهد كه حدوكنند. همچنين نتايج تحقيقات مختلف نشان ميفرهنگي و اجتماعي را فراهم مي

عي، هاي مرتترين منافع اكوسيستمعبارتي ارزشمندترين و مهمباشد. بهمحيطي ميدرصد آن مربوط به كاالها و خدمات زيست 70است و 

بسياري  عه پايدار جامعه است.شناختي بين انسان، خاك و گياه و ايجاد شرايط الزم براي توسمحيطي و تعادل بومايجاد شرايط مناسب زيست

لوده نيز شوند. بنابراين هدف از انجام اين تحقيق بررسي توانمندي آهاي از گياهان مرتعي قادرند در مناطق صنعتي باعث پااليش خاك

 در جذب فلزات سنگين سرب و روي بود. پااليي گياهان مرتعي اطراف شركت سرب و روي زنجان گياه

 

   :هامواد و روش

زنجان انجام شد. در ابتدا محدوده موردمطالعه بر اساس  -اين مطالعه در مراتع اطراف شركت ملي سرب و روي ايران: منطقه مورد مطالعه

هكتار مساحت دارند كه اطراف اين اراضي حصاركشي  500بازديد ميداني مشخص شد. اراضي مرتعي اطراف شركت ملي سرب و روي حدود 

                                                           
1 . Electrokinetic remediation  
2 . Vitrification 
3 . Biological remediation 
4 . Bioremediation 
5 . Animal Remediation 
6 . Phytoremediation 
7. Phthalic acid esters 
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ي از هاي ناشزيستي و كاهش آاليندهها بيشتر ارزش محيطشود. اين مراتع و پوشش گياهي آندر اين منطقه داده نميشده و اجازه چراي دام 

آباد، بين كيلومتري شرق شهر زنجان و در شمال شرق روستاي ديزج 10زنجان در -شركت ملي سرب روي ايرانشركت مذكور را دارند. 

متوسط بارندگي . طول شرقي قرار دارد 48 °38' 54''و  48 °37' 33''عرض شمالي و  36 °38' 40''و  36 °36' 40''موقعيت جغرافيايي 

 خشك فراسرد استنماي دومارتن، نيمهاقليم منطقه بر اساس روش اقليمسال بود.  56طول دوره آماري  باشد.متر ميميلي 360ساالنه استان 

  ).2015(صبا و همكاران، 

 

ك كيلومتري يفاصله  يكصورت شعاعي انجام شد. بدين صورت كه برداري از پوشش گياهي، از كنار ديوارة شركت بهنمونه: روش تحقيق

در مجاور ديوار كارخانه انتخاب شد. شكل اولين سايت از پوشش گياهي و خاك انجام شد. برداري نمونه سايت 11از در نظر گرفته شد و 

برداري گياهان از سه درون هر سايت بر روي يكي از قطرها، نمونه) مترمربع بود. 2m 10 *10( 100ها مربعي و مساحت هر سايت سايت

آوري شد، يك پروفيل خاك حفر و كه پوشش آن جمع اين سطوحدرون هر يك از  ز، گوشه باال و پايين انجام شد.مرك سطح يك مترمربعي

ل هاي پالستيكي قرار گرفتند و به آزمايشگاه منتقها در داخل كيسهنمونهدواني (عمق فعال ريشه) يك نمونه خاك برداشت شد. عمق ريشهاز 

  شدند.  

تعيين شدند. » 2عامل تجمع زيستي«و  »1عامل انتقال«هاي ها براي پااليش آلودگي، شاخصبراي ارزيابي توانمندي گياهان و معرفي آن

 هاي هواييهاي هوايي گياهان به غلظت فلز در ريشه گياهان. عامل تجمع زيستي اندام) عبارت است از غلظت فلز در اندامTFعامل انتقال (

)shootBCF ( غلظت فلز در اندامعبارت است از) هاي هوايي گياهان به غلظت فلز در خاك. عامل تجمع زيستي ريشهootrBCF ( عبارت است

تر از يك باشند، گياه مورد نظر براي گياهبزرگ TFو  shootBCFاگر مقدار شاخص ان به غلظت فلز در خاك. گياه ريشهغلظت فلز در از 

هاي گياه قادر است آلودگي را از خاك جذب كرده و از طريق ريشه به اندامدهد كه . اين امر نشان ميمواد آلوده مناسب است 3استخراجي

غلظت فلز در شاخساره گياه بيشتر از ريشه باشد. همچنين گياه قادر بوده فلزات را از خاك  شود كههوايي خود منتقل كند و اين امر سبب مي

تثبيتي مواد باشند، گياه مورد نظر براي گياه TF>1و  rootBCF<1. ولي اگر ) 2005et alZu ,.جذب كرده و در شاخساره خود ذخيره كند (

 TF در مواردي نيز ممكن است هم مقدار شاخصيعني گياه باعث تثبيت فلزات در ريزوسفري خواهد شد. آلوده (فلزات سنگين) مناسب است. 

؛  2006et alYoon ,.( دهدتثبيتي را انجام مياستخراجي و هم گياهتر از يك باشد، كه گياه هم عمل گياهبزرگ rootBCFهم  و shootBCFو 

Cheraghi et al., 2011.(  

آناليزهاي  انجامها از آزمون توكي استفاده شد. براي ، از تجزيه واريانس چند عاملي و براي مقايسه ميانگينهاتحليل آماري دادهبراي تجزيه و 

  استفاده شد.  22نسخه   SPSSافزارنرمآماري از 

  

   نتايج:

شته است دار داروي شاخساره و ريشه گياهان تأثير معني و نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه اثر گونه در سطح يك درصد بر غلظت سرب

 TFهاي هاي هوايي و زيرزميني گياهان و مقدار ميانگين شاخصدر اندامو روي ) مقايسه ميانگين غلظت سرب 3و  2. در جدول ()1(جدول 

  است.  هاي موجود در عرصه موردمطالعه، ارائه شدهپااليي گونهبراي ارزيابي توانايي گياه BCFو 
 

  :  نتايج تجزيه واريانس اثر گونه بر غلظت سرب و روي گياهان موردمطالعه1جدول 

  درجه آزادي منابع تغييرات
  ميانگين مربعات

 ريشه رويغلظت   شاخساره رويغلظت  غلظت سرب ريشه  غلظت سرب شاخساره

 0/19266** 9/4832** 9/36567** 8/13613** 7 گونه

 6/1903 7/1707 4/5759 9/4555 55 خطا

  درصد   1داري در سطح **: معني

                                                           
1 . Translocation Factor = TF 
2 . Bio Concentration Factor = BCF 
3 . Phytoextraction 
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گرم بر كيلوگرم) ميلي 4/140گرم بر كيلوگرم) و ريشه (ميلي 5/168، بيشترين مقدار سرب شاخساره (ورد مطالعهنتايج نشان داد كه در گياهان م

و ريشه  Gundelia tournefortiiگرم بر كيلوگرم) در گونه ميلي 4/9، كمترين مقدار سرب شاخساره (Stipa hohenackerianaدر گونه 

و  Stipa hohenackerianaدر  TFمشاهده شد. براي سرب، مقدار شاخص  Brassica junceaگرم بر كيلوگرم) در گونه ميلي 3/44(
Hulthemia persica هاي يك بود. مقادير شاخص ) و براي ساير گياهان موردمطالعه كمتر از35/1و  2/1ترتيب تر از يك (بهبزرگ shootBCF 

  براي همة گياهان موردمطالعه، كمتر از يك بود.     rootBCFو 

  
  هاپااليي گونههاي ارزيابي توانايي گياه: مقايسه ميانگين غلظت سرب در گياهان و مقادير شاخص2جدول 

 TF  در گياه سربغلظت   گونه

 

shootBCF  rootBCF  

  ريشه  شاخساره  نام فارسي  نام علمي

Stipa hohenackeriana  يال اسبي a16/97 ± 5/168  a25/88 ± 39/140  2/1  037/0  031/0  

Hulthemia persica  ورك b25/45 ± 7/132  c5/17 ± 89/97  35/1  029/0  022/0  

Gundelia tournefortii  كنكر d08/4 ± 46/9  d98/4 ± 11/58  162/0  002/0  013/0  

Brassica juncea  خردل هندي c64/4 ± 15/24  e86/13 ± 36/44  54/0  005/0  009/0  

Astragalus effesus گون علفي b4/6 ± 59/127  b5/2 ± 74/127  99/0  028/0  028/0  

Taeniatherum crinitum يوالفك c72/3 ± 44/32  d12/6 ± 81/54  59/0  007/0  012/0  

  

گرم بر كيلوگرم) ميلي 9/47و كمترين مقدار آن ( Hultemia persicaگرم بر كيلوگرم) در ميلي 6/165بيشترين غلظت روي شاخساره (

 Stipaگرم بر كيلوگرم) در ميلي 145مشاهده شد. همچنين، بيشترين غلظت روي ريشه ( crinitum Taeniatherumنيز در 

hohenackeriana ) گرم بر كيلوگرم) در ميلي 2/66كمترين مقدار آنBrassica juncea  مشاهده شد. در مورد روي، مقدار شاخصTF 

) و براي ساير 45/1و  3/1، 12/1ترتيب تر از يك (بهبزرگ Astragalus effesus و Stipa hohenackeriana، Hulthemia persicaبراي 

  براي همة گياهان موردمطالعه، كمتر از يك بود.     rootBCFو  shootBCF هاي گياهان موردمطالعه كمتر از يك بود. مقادير شاخص

  
  هاپااليي گونههاي ارزيابي توانايي گياه: مقايسه ميانگين غلظت روي در گياهان و مقادير شاخص2جدول 

 TF  در گياه رويغلظت   گونه

 

shootBCF  rootBCF  

  ريشه  شاخساره  نام فارسي  نام علمي

Stipa hohenackeriana  يال اسبي  a19/55 ± 2/163   a03/53 ± 06/145  12/1  17/0  15/0  

Hulthemia persica  ورك  a03/49 ± 66/165   b73/17 ± 98/123  33/1  17/0  13/0  

Gundelia tournefortii  كنكر  b15/4 ± 08/116   ab31/8 ± 05/132  87/0  12/0  13/0  

Brassica juncea  خردل هندي  c76/12 ± 08/55   d94/6 ± 26/66  83/0  05/0  069/0  

Astragalus effesus گون علفي  a2/2 ± 56/157   c5/3 ± 1/108  45/1  16/0  11/0  

Taeniatherum crinitum يوالفك  c59/4 ± 91/47   ab87/13 ± 11/130  36/0  05/0  13/0  

  

  :گيريو نتيجه بحث

و  2/1 ترتيباز يك (به تربزرگ TFشاخص  داراي Hulthemia persicaو  Stipa hohenackerianaهاي گونه نتايج نشان داد كه

ن باشد. توانايي ايها ميهاي زيرزميني آنهاي هوايي اين گياهان بيشتر از اندام) بودند. يعني مقدار جذب و تجمع فلز سرب در اندام35/1

بود.  S. hohenackeriana < H. persica صورتهاي هوايي خود ذخيره كرده بودند بهگياهان بر اساس ميانگين مقدار سربي كه در اندام

هاي هوايي مشخص اي است كه موفقيت انتقال عناصر را از ريشه به اندامنمايه )TF) بيان كردند كه عامل انتقال (1394زاده و ثواقبي (متشرع

ها بيشتر از يك در آن TFگزارش كردند گياهاني كه مقدار شاخص  Yoon et al., (2006) اندوز باالتر از يك است.كند و در گياهان بيشمي

خود  برداشتقابلهاي طوركلي اين گياهان نيازمند انتقال فلزات سنگين به بخشاستخراجي فلزات سنگين مناسب هستند و بهاست، براي گياه



                                                                                  
 

دومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و 

  1394اسفند  13و  12محيط زيست، 

 دانشگاه محقق اردبيلي

غلظت فلز در ريشه ( BCFهاي ايشان، شاخص موردمطالعهكه در گياهان گزارش كردند  ,.Muddarisna et al) 2013(ها هستند. مانند ساقه

 Linderniaهايگونهبراي  TFمقدار شاخص  كهيدرحالاز يك بودند.  تركوچك) غلظت فلز در شاخساره به خاك( BACو ) به خاك

crustacea  ،Digitaria radicosa ،Paspalum conjugatum   وCyperus kyllingia و 75/4، 11/3، 82/6 بيترتبهاز يك ( تربزرگ

 ,.Sharifi et al) 2012(در مطالعه مشابهي  .استخراجي جيوه استفاده شوندتوانند براي گياهدهد كه اين گياهان مي) بود و اين نشان مي88/2

دليل دارا به Ephedra majorو  Acantholimon brachystachyum ،Astragalus gossypinus ،Stipa barbataهاي بيان كردند گونه

 Juncusهاي استخراجي آرسنيك در بعضي از مناطق آلوده كردستان استفاده شوند. همچنين گونهتوانند براي گياهباال مي TFبودن مقدار 

inflexus ،Phragmites australis ،Bromus tomentellus  وElymus sp.  كه مقدارBCF  بيشتر از يك وTF  ،كمتر از يك دارند

  تثبيتي باشند. هاي مناسبي براي گياهتوانند گزينهمي

هاي زيرزميني بود. شاخص بيشتر از اندام A. effesus و S. hohenackeriana، H. persicaهاي گونههاي هوايي غلظت روي در اندام

TF  تجمع و انباشت روي با يكديگر متفاوت بوده پتانسيل اين گياهان در  بود. 45/1و  33/1، 12/1 ترتيبتر از يك و بهبزرگدر اين گياهان

 .H. persica < Sصورت بهاند، هوايي خود ذخيره كرده هايو بر اساس ميانگين مقدار روي كه از خاك جذب كرده و در اندام

hohenackeriana < A. effesus هوايي خود منتقل هاي درون ريشه جذب و سپس به اندامبود. اين گياهان، روي موجود در خاك را به

  دهند. مي و استخراج هاي هوايي خود تجمعاستخراجي فلز روي را در انداماند. بنابراين به احتمال زياد از طريق فرآيند گياهكرده

هاي متعارف براي چراي دام و يا حفاظت خاك، داراي دهد كه بسياري از گياهان مرتعي عالوه بر استفادهدر مجموع نتايج نشان مي

  . هستندهاي آلوده و در نتيجه پااليش خاكهاي خود ها در اندامهاي آلوده و تجمع آنجذب فلزات سنگين از خاك هاي ديگري مانندواناييت
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