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Abstract  
Heavy metal phytoremediaton is a low cost, practical technique, 
especially if the plants chosen for this purpose are endemic and 
pasture plants compatible to the contaminated region. In this paper, 
some heavy metals such as chromium, zinc, cadmium, lead, and 
nickel have been studied in  the soil and pasture plants around the 
industrial city of Eshtehard which had become contaminated by raw 
sewage effluent. As a result, the plants which are able to phytoextract 
or phytostabilize the soil have been recognized and proposed for 
purifying regions contaminated by sewage. The plant Artemisia 
herba-alba Asso. Has been recognized as a hyperaccumulator of 
chromium, Salsola kali of chromium, zinc and, lead, Alhagi persarum 
Boiss. & Buhse of lead and zinc, Alhagi pseudalhagi (M.B.) Desf. of 
lead, Astragalus aureus Wild of lead and zinc, Salvia aristata Aucher 
ex Benth of lead, Bromus Tectorum L. of zinc and lead, Phragmites 
australis (Cav) Trin. ex Steud of zinc, cadmium and lead, 
Echinochloa  crus-galli (L.) P.Beauv. of cadmium, Hordeum vulgare 
L. of chromium, zinc, cadmium  and lead, Stipa barbata Desf. of 
lead, Pteropyrum Aucheri Jaub. & Spach of zinc and lead and 
Peganum harmala L. of nickel and lead. Plants with the potential for 
stabilization are: Salsola kali of chromium, Launaea acanthodes 
(Boiss.) O.Kuntze of zinc, Echinochloa  crus-galli (L.) P.Beauv. of 
cadmium, Alhagi persarum Boiss. & Buhse and Alhagi pseudalhagi 
(M.B.) Desf., Astragalus aureus Wild and Pteropyrum Aucheri Jaub. 
& Spach of lead and Kochia scoparia (L.) Shrad of nickel.  So, it is 
recommended that these plants would be planted in the polluted area 
in order to purify contaminated soils. Hyperaccumulator plants can be 
disposed as industrial waste after harvesting and plants with the 
potential of stabilization prevent pollution discharge to pure lands 
such as adjacent farmland.  
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 چکیده
ــاالیش      ــراي پ ــاربردي ب ــی ارزان و ک ــنگین تکنیک ــزات س ــاالیی فل ــاه پ گی

گردد؛ بخصوص اگر از گیاهان بومی و مرتعی هاي آلوده محسوب میخاك
زیست منطقه آلوده استفاده گردد. در ایـن پـژوهش فلـزات    با محیط سازگار

سنگین، شامل کروم، روي، کـادمیوم، سـرب و نیکـل در خـاك و گیاهـان      
بومی و مرتعی اطراف شهرك صنعتی اشتهارد که در اثر ورود فاضالب خام 

اند، مورد مطالعه و سنجش قرار گرفتـه انـد. بـراین    و تصفیه نشده آلوده شده
گیاهـان داراي توانـایی اسـتخراج یـا پایـدار سـازي گیـاهی شناسـایی         اساس 

گردیده و براي پاکسازي مناطق آلوده به فاضالب پیشـنهاد شـدند. در میـان    
اي در کـروم، شـور خـاردار در    گیاهان مورد پژوهش، گیاهان درمنه صخره

کروم، روي و سرب، خار شتر ایرانی در سرب و روي، خار شتر خـزري در  
دار در سـرب،  ن طالیـی در سـرب و روي،  مـریم گلـی سـیخک     سرب، گو

علف بام در روي و سرب،  نی در روي، کادمیوم و سرب،  بـرنج ارزنـی در   
کادمیوم،  گیاه جو در کروم، روي، کادمیوم و سـرب، اسـتپی ریـش دار در    
سرب، پرند در روي و سرب، اسپند در نیکل و سرب فراانباشته کننده فلزات 

هاي با پتانسـیل پایـدار سـازي  نیـز شـامل      می گردند. گونهمذکور محسوب 
گیاهان شور خاردار در کروم، کاهوسـاي بیابـانی در روي، بـرنج ارزنـی در     
کادمیوم، گیاهان خار شتر ایرانی  و خار شتر خزري، گون طالیی  و پرند در 

گـردد از  فلز سرب، جاروي قزوینی در نیکل می باشند. در نتیجه پیشنهاد می
هاي آلوده به فاضـالب  هاي گیاهی ذکر شده به منظور پاکسازي خاكنهگو

آوري به راحتی توانند پس از جمعاستفاده گردد. گیاهان فراانباشته کننده می
هاي صـنعتی دفـع گردنـد و گیاهـان داراي قابلیـت پایـدار سـازي        مانند زباله

هـاي فاقـد   طهـا بـه محـی   گیاهی نیز در منطقه آلوده مـانع از انتشـار آلـودگی   
       گردند.هاي کشاورزي اطراف میآلودگی همانند زمین

 

فاضالب خام، فلزات سـنگین، گیـاه پـاالیی، شـهرك      هاي کلیدي:واژه
 صنعتی اشتهارد. 
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  مقدمه
 تـرین  از مهـم  یکـی  ها فاضالب از ناشی خاك آلودگی

هـا   بوده و پاکسازي این خـاك  محیطی زیست مشکالت
 این خصوص در .)Nori,1992(باشد  بسیار پرهزینه می

 اسـت کـه   پاالیی هاي زیست روش از یکی1پاالیی گیاه

 فاضالب به آلوده هاي پاالیش خاك و اصالح براي در

است. مزیت ایـن روش ارزان بـودن و امکـان     شده ارائه
 Melinda Paz andگیري در سطح وسیع اسـت (  بهره

Gilbert Sigua, 2013  .(  
گیاه پاالیی به کاربرد گیاهان سـبز بـراي تیمـار و    

هاي زیر زمینـی   ها و آب رفع آلودگی در محل خاك
هـاي گونـاگون انجـام     گـردد کـه بـه روش    اطالق می

در ایــن  ).Branquinho et al., 2006(ود شـ  مـی 
  گیرد:  مقاله دو روش آن مورد بررسی قرار می

: ایــن روش برداشــت فلــزات 2الف)گیــاه انباشــتی
سنگین از خاك به توانایی طبیعی گیـاه بـراي جـذب    
این فلزات بستگی دارد. بهتـرین گزینـه بـراي حـذف     
فلزات سـنگین در ایـن روش اسـتفاده از گیاهـان فـرا      

  ).Zofen et al., 2013(باشد  می 3انباشته کننده
کـارایی ایـن روش بـه     :4سـازي گیـاهی   ب)پایدار

توانایی ریشه گیاه براي دور ساختن و کاهش قابلیـت  
دسترسی زیستی مواد آلوده کننده در خـاك بسـتگی   
دارد. هــدف از ایــن روش جلــوگیري از جابجــایی    

ذایی هـا بـه زنجیـره غـ     آالینده هاي فلـزي و ورود آن 
  ).Yoon et al., 2006( است

غلظــت عــادي فلــزات ســنگین در گیاهــان طبــق   
، کـادمیوم  50، روي 5/1استاندارد جهانی براي نیکـل  

باشـد   گرم بر کیلـوگرم مـی   1و کروم  1، سرب 05/0
)Dunn, 2007; iubs, 1994.(      گیاه فـرا انباشـته بـا

گردنـد. در تعریـف اول کـه     دو تعریف مشـخص مـی  

انجـام شـد، آسـتانه گیاهـان      1981در  Bakerتوسط 
هاي هوایی گیـاه   فراانباشتگی ، فلزات سنگین دراندام

بایسـت بـه صـورت     (شامل برگ ها، ساقه و گل) مـی 
گـرم   میلـی  100زیر باشد: در رابطه با فلزات کادمیوم 

گـرم بـر کیلـوگرم و     میلـی  300بر کیلـوگرم ، کـروم   
م، فلـز  گرم بر کیلوگر میلی 1000فلزات نیکل، سرب 

گــرم بــر کیلــوگرم. امــا در تعریــف  میلــی 3000روي 
ــف    ــاس تعری ــر اس ــه ب ــال  EPAدوم، ک  2000در س

باشــد، گیــاه فراانباشــته کننــده گیــاهی اســت کــه  مــی
ــا   اًمجموعـــ در انـــدام هـــوایی و ریشـــه فلـــزات را بـ
گــرم بــر  میلــی 100هــاي زیــر تجمــع نمایــد:   غلظــت

ــوگر  میلــی 1000کیلــوگرم کــادمیوم،  ــر کیل م گــرم ب
گــرم بـــر   میلــی  10000کــروم و ســرب و بـــیش از   

ــن     ــر اســت ای ــه ذک ــوگرم روي و  نیکــل. الزم ب کیل
تعریـف بـا حـذف تاکیــد بـر انباشـتگی فلـز در انــدام       
هـــوایی، محـــدودیت تعریـــف انباشـــتگی فقـــط در  

را تـا حـدي برطـرف نمـود.      Bakerهاي هوایی  اندام
الزم به ذکر است مفهوم بیش انباشتی به طـور عمـده   

توانـد بـراي    ه به زیستگاه طبیعی گیاه دارد و نمـی اشار
گیاهـانی کــه تحــت شـرایط آزمایشــگاهی مصــنوعی   

  کنند به کار برده شود رشد می
 )Lin et al., 2012.(  گیاهــان مناســب بــراي

بایســت فــاکتور تغلــیظ  پایدارســازي گیــاهی نیــز مــی
زیستی  باالتر از یک و فاکتور انتقال کمتر از یـک را  

  ).Yoon et al.,2006(داشته باشند 
در شهرك صنعتی اشتهارد صنایع موجود اکثراً از 

باشند ومشخصـات فاضـالب ورودي    نوع شیمیایی می
به تصفیه خانه متاثر از این گـروه از صـنایع اسـت. بـه     
سبب در نظر نگرفتن ظرفیت تولید در طراحی تصـفیه  
خانه در گذشته حجـم بـاالیی از فاضـالب خـام وارد     
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ــردد      ــازي گ ــی بایســت پاکس ــه م ــده ک ــع گردی مرات
)Mehravaranzist Co, 2011.(  

ســنگین در  در پــژوهش پــیش رو غلظــت فلــزات
خاك و گیاهـان منطقـه بررسـی و گیاهـان فراانباشـته      

گردنـد. در ایـن میـان     کننده و پایدار ساز معرفـی مـی  
گیاهان شور خاردار، خـار شـتر خـزري، مـریم گلـی      
سیخک دار، استپی ریش دار و پرند بـراي اولـین بـار    

اقلیمـی و ادافیکـی زیسـتگاه    است با توجه به شـرایط  
نوان فراانباشـته کننـده معرفـی    به عآلوده محل تحقیق 

  گردند. می
  

  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

این تحقیق در مناطق آلوده شده به فاضالب شـهرك  
ثانیـه  18دقیقـه و 42درجـه و 35صنعتی اشتهارد با طول 

ــمالی ــایی   ش ــرض جغرافی ــه و 50و ع ــه 18درج دقیق
انجام گردیده است. این منطقه داراي  ثانیه شرقی22و

متـر از سـطح دریـا، اقلـیم نسـبتاً       1200ارتفاع متوسط 
متـر در سـال،    میلـی  220خشک با بارنـدگی متوسـط   

درصـد،   3/55میانگین متوسط سـاالنه رطوبـت نسـبی    
ساعت، متوسـط   3023مجموع ساعات آفتابی ساالنه 

مال روز و داراي باد غالـب شـ   78ایام یخبندان ساالنه 
  باشد.  نات می 6تا  4غرب و غرب با سرعت غالب 

  
  برداري   نمونه
از اواسط خرداد تا  1390ها در سال  آوري نمونه جمع

بـرداري از گیاهـان    اواخر شهریور ماه انجام شد. نمونه
بالغ در دو منطقه آلـوده و شـاهد بـه نحـوي صـورت      

هاي هوایی بـه انضـمام ریشـه از     گرفت که کلیه اندام
خاك خارج گردید. با توجه به تنـک بـودن پوشـش    

ــا روش    ــرداري بـ ــه بـ ــوده نمونـ ــاطق آلـ ــاهی منـ گیـ
تصادفی (بدون قاب و بـا مشـاهده نظـري)     -سیستماتیک

هـاي پـس از    .  نمونـه )Neishabori, 2011( انجام شـد 
انتقــال بــه هیربــاریوم دانشــگاه علــوم و تحقیقــات مــورد  

بـرداري خـاك هـم از عمـق      رار گرفتند. نمونهشناسایی ق
ــانتی  ــا بیســـت سـ متـــري خـــاك و در محـــل   صـــفر تـ

    برداري هر گیاه به صورت جداگانه انجام گردید. نمونه
  

  ها گیري غلظت فلزات سنگین در نمونه اندازه
هـاي   براي تعیین غلظت کل فلزات سـنگین در نمونـه  

 Sposito et (خاك، روش هضم اسیدي بکار رفت 

al., 1982 ; khorasani et al., 2010.(  
گرم از هر نمونه خاك را در ارلـن درب   2مقدار 

نرمـال   4لیتـر اسـید نیتریـک     میلـی  15دار ریخته و به آن 
هـا در   سـاعت ارلـن   12اضافه گردیـد. سـپس بـه مـدت     

گراد قـرار داده   درجه سانتی 80حمام آب گرم در دماي 
کتروفتومتري و بعــد از عبــور از صــافی، بــا دســتگاه اســپ 

سـاخت   Spectra 200 Varianاتمـی مـدل    جـذب 
کشور استرالیا غلظت فلزات سـنگین قرائـت گردیـد.    

هاي فیزیکی شیمیایی خاك نیز بـا اسـتفاده از    ویژگی
ــت     ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــتاندارد م ــاي اس روش ه

)ISRIC, 2002.(  
هـاي   براي تعیین غلظت کل فلزات سنگین در نمونـه 

گیري خاکسـتر خشـک اسـتفاده     گیاهی از روش عصاره
 ).Shaw,1989; khorasani et al., 2010(شــد 

گرم از هر نمونـه گیـاهی بـه درون     2بدین ترتیب که 
هـا در آون در دمـاي    بوته چینی انتقال داده شد. نمونه

ساعت قـرار گرفـت.    2گراد به مدت  درجه سانتی 55
نرمـال بـه    2لیتـر اسـید کلریـدریک     میلی 5پس از آن 
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 7گرم بر کیلوگرم و انحراف استانداردغلظت فلزات سنگین در خاك برحسب میلی – 1جدول 

 برداري خاك (نام گیاه)محل نمونه کروم روي کادمیوم سرب نیکل
 کاهوساي بیابانی 48/262 ± 0/39 32/448 ± 11/23 32/6 ± 77/0 32/3211 ± 32/199 34/377 ± 85/44
 تونیتاي ایرانی 22/321 ± 3/48 12/2443 ± 43/111 53/22 ± 49/3 81/1915 ± 32/277 33/1259 ± 74/143

 گلرنگ زرد 97/265 ± 82/18 15/2599 ± 5/134 55/59 ± 82/6 29/4952 ± 88/432 44/1277 ± 6/16
 درمنه صخره اي 64/276 ± 26/11 42/692 ± 66/34 74/45 ± 28/5 33/2038 ± 32/87 92/1292 ± 5/77

 تاج خروس 79/260 ± 10/39 55/2462 ± 04/126 87/57 ± 99/5 23/3429 ± 93/328 85/1268 ± 03/49
 چشم گربه اي ایرانی   36/332 ± 01/47 72/2407 ± 39/178 83/53 ± 01/6 24/1854 ± 22/98 97/4546 ± 48/200
 شور سودي 34/255 ± 87/29 65/652 ± 2/34 25/36 ± 99/0 73/1761 ± 21/50 86/1218 ± 42/108
 سلمکی 70/249 ± 77/53 34/2307 ± 72/113 51/49 ± 82/2 79/150 ± 32/9 65/1199 ± 89/85

 جاروي قزوینی 28/257 ± 72/10 99/2430 ± 55/215 64/56 ± 14/3 88/1891 ± 65/12 55/251 ± 2/16
 شور خاردار 85/287 ± 09/68 98/2680 ± 6/139 41/62 ± 98/3 98/2150 ± 33/69 31/137 ± 43/11
 سر شاخی 59/254 ± 44/13 43/2415 ± 5/213 43/22 ± 91/10 39/1862 ± 99/110 22/1249 ± 94/29

 شور ایرانی 15/259 ± 90/32 22/986 ± 23/46 22/56 ± 89/3 25/1929 ± 77/32 32/1264 ± 9/53
 خار شتر ایرانی 54/284 ± 20/92 44/2607 ± 77/153 37/62 ± 91/2 49/2224 ± 89/33 42/1324 ± 63/117
 خار شتر خزري 11/85 ± 74/10 55/2426 ± 98/199 12/55 ± 32/7 74/1871 ± 88/138 26/1250 ± 53/93

 طالییگون  90/280 ± 32/18 42/2597 ± 89/128 25/62 ± 90/32 23/2119 ± 89/433 96/1317 ± 9/52
 خار شتر 69/252 ± 75/22 34/2361 ± 99/119 44/51 ± 80/11 67/3865 ± 92/36 25/1239 ± 11/39
 نوك لک لکی دراز 23/443 ± 9/54 38/2503 ± 55/123 33/98 ± 80/3 32/1990 ± 33/298 78/3282 ± 09/82
 مریم گلی سیخک دار 10/278 ± 95/48 41/368 ± 5/77 89/61 ± 82/2 64/2019 ± 32/558 36/1258 ± 02/66
 علف بام 48/285 ± 40/32 25/2710 ± 66/144 27/62 ± 38/4 87/2136 ± 11/89 37/1332 ± 99/73

 نی 40/286 ± 76/92 16/2673 ± 82/163 16/62 ± 21/5 21/2141 ± 35/51 72/892 ± 1/80
 برنج ارزنی 72/278 ± 21/49 13/2575 ± 97/139 49/61 ± 98/3 63/2060 ± 26/77 41/1529 ± 03/29
 جو 84/290 ± 80/22 93/2707 ± 44/149 67/63 ± 51/5 28/2154 ± 22/437 76/1373 ± 43/117

 استپی ریش دار 33/282 ± 56/86 79/2617 ± 1/138 37/62 ± 73/6 66/2128 ± 28/66 84/1298 ± 5/99
 خشخاش تهرانی 43/198 ± 03/59 56/2381 ± 09/123 44/13 ± 11/8 64/1828 ± 22/43 76/3248 ± 2/147

 هفت بند پا کوتاه 28/251 ± 63/40 44/2346 ± 12/120 35/51 ± 72/6 39/781 ± 38/13 54/1293 ± 93/67
 پرند 41/279 ± 16/41 31/2583 ± 12/121 64/62 ± 95/12 55/2081 ± 89/98 67/1380 ± 63/44
 اسپند 04/267 ± 59/36 49/3847 ± 74/256 69/29 ± 05/7 41/1974 ± 32/219 92/1237 ± 63/119

 

هـا اضـافه شـد. پـس از عبـور از صـافی غلظـت         نمونه
فلــزات ســنگین بــا دســتگاه اســپکتروفتومتري جــذب  

سـاخت کشـور    Spectraa 200 Varianاتمی مدل 
  استرالیا قرائت گردید.

  
  پاالیی هاي گیاه فاکتورهاي تعیین  روش

، غلظت فلز سـنگین در  5براي تعیین فاکتور تغلیظ زیستی
سـنگین در خـاك تقسـیم    ریشه گیـاه را بـر غلظـت فلـز     

، غلظــت فلــز 6نمــوده و بــه منظــور تعیــین فــاکتور انتقــال
سنگین در بخش هوایی بخش بر غلظت فلـز سـنگین در   

  ).Tukura et al.,2012(اي شده است  بخش ریشه
  

  نتایج
  نتایج بخش خاك

هـاي   گیري غلظـت کـل فلـزات سـنگین در نمونـه      اندازه
گردیـده اسـت.   خاك دو منطقـه آلـوده و شـاهد انجـام     

انتخــاب منطقــه شــاهد از روي تشــابهات مشخصــات     
فیزیکی و شیمیایی خاك منطقه شاهد با آلـوده صـورت   

غلظت کل فلزات سـنگین بـا    1پذیرفته است. در جدول 
میانگین سـه تکـرار در منطقـه آلـوده بـه فاضـالب خـام        

بـرداري   گردد. الزم به ذکر است محل نمونه مالحظه می
ت در تشخیص با نام گیـاه روییـده   خاك به منظور سهول

  شده بر روي آن مشخص شده است. 
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 )BCF) و فاکتور تغلیظ زیستی (TFفاکتورهاي گیاه پاالیی شامل فاکتور انتقال ( -3جدول 

 نام گیاه
 نیکل سرب کادمیوم روي کروم

TF BCF TF BCF TF BCF TF BCF TF BCF 

 53/0 71/0 37/0 77/0 08/0 24/1 85/1 51/0 02/0 25/1 کاهوساي بیابانی
 74/0 77/0 28/0 90/0 10/0 07/1 03/1 44/1 05/0 66/0 تونیتاي ایرانی
 69/0 07/1 53/0 41/1 08/0 71/0 84/1 63/0 03/0 75/0 گلرنگ زرد
 63/0 33/1 99/0 13/1 39/3 31/1 37/1 13/1 37/0 04/3 درمنه صخره اي
 74/0 74/0 37/0 69/0 06/0 05/1 73/1 56/0 02/0 49/0 تاج خروس

 02/0 18/0 48/0 77/0 15/0 79/0 14/1 81/0 01/0 70/0 چشم گربه اي ایرانی
 03/0 31/0 54/0 46/0 10/0 60/0 38/0 49/0 04/0 13/0 شور سودي
 72/0 55/0 31/0 44/1 29/0 65/0 33/0 53/0 03/0 34/0 سلمکی

 64/2 41/0 27/2 53/0 18/0 99/1 22/1 51/0 20/0 44/0 جاروي قزوینی
 44/0 45/0 67/1 59/3 05/0 80/0 67/10 41/1 94/13 73/0 شور خاردار
 74/6 70/0 83/0 54/0 14/0 47/0 33/1 51/0 03/0 81/0 سر شاخی
 34/1 17/0 62/0 75/0 08/0 73/0 63/1 58/0 03/0 25/1 شور ایرانی
 62/1 35/0 37/10 48/0 32/3 02/0 81/9 27/1 02/0 43/0 خار شتر ایرانی
 66/0 44/0 26/10 54/0 11/0 54/0 75/0 45/0 04/0 61/0 خار شتر خزري
 84/4 62/0 28/19 80/0 13/0 78/0 39/6 96/1 54/0 63/0 گون طالیی
 09/0 30/1 46/0 36/0 17/0 65/0 24/1 57/0 04/0 66/0 خار شتر

 23/0 82/0 12/1 92/0 08/0 77/0 78/1 79/0 03/0 73/0 نوك لک لکی دراز
 04/0 84/0 31/4 60/0 09/0 74/0 41/1 59/0 40/0 72/0 مریم گلی سیخک دار

 21/0 91/0 63/4 94/0 06/0 44/1 31/10 50/1 03/0 11/1 علف بام
 16/3 05/1 44/8 05/1 93/10 05/1 36/16 16/1 96/0 94/0 نی

 94/0 28/1 86/0 90/0 84/12 99/0 84/1 94/0 45/0 20/1 برنج ارزنی
 63/0 90/0 92/8 05/1 86/24 23/1 73/32 10/1 56/1 27/1 جو
 02/0 61/1 49/7 08/1 47/0 64/0 77/6 09/1 04/0 08/1 دار استپی ریش

 01/0 00/0 74/0 59/0 09/0 77/0 39/1 46/0 02/0 57/0 خشخاش تهرانی
 59/0 49/0 41/0 97/1 25/0 64/0 38/0 55/0 02/0 56/0 هفت بند پا کوتاه
 95/0 62/0 99/9 64/0 09/0 86/0 28/9 83/3 08/0 66/0 پرند
 93/24 43/2 32/4 49/0 96/0 53/0 60/1 36/0 06/0 14/2 اسپند

 

 نتایج بخش گیاهی
آوري و پرس شدن در  هاي گیاهی پس از جمع نمونه

ــگاه  ــاریومآزمایش ــات    هیرب ــوم و تحقیق ــگاه عل دانش
 پیوسـت آورده شـده   2شناسایی گردیده و در جدول 

اسـت. کلیــه گیاهــان در ایــن پــژوهش بــا ســه تکــرار  
  و غلظــت فلــزات ســنگین بــه انــد بــرداري شــده نمونــه

   

  
صورت جداگانـه در دو بخـش هـوایی شـامل سـاقه،      
ــزوم     ــامل ریشــه و ری ــه و بخــش ریشــه ش ــرگ، دان ب

گیري شده است. بر ایـن اسـاس و بـا توجـه بـه       اندازه
هـاي گیــاه   غلظـت فلـزات سـنگین در خـاك فـاکتور     

     آورده شده است.  3پاالیی در جدول 
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  نتایج و بحث  
  فلزات سنگین در خاك  

میـزان عناصـر    1با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 
کــروم، روي، کـــادمیوم، ســرب و نیکـــل در کلیـــه   

ي منطقه آلوده نسبت به حـد اسـتاندارد ارائـه     ها نمونه
باالتر بـوده   Kabata-pendis و Pendisشده توسط 

دهنــده  و بـا قــرار گـرفتن در محــدوده بحرانـی، نشــان   
آلودگی شـدید خـاك بـه فلـزات سـنگین در منطقـه       

اکثـر    ).kabata-Pendias, 2004( باشـند  آلوده مـی 
هــاي برداشــت شــده در منطقــه شــاهد در ایــن   نمونــه

هاي مجاز بـوده بنـابراین منشـاء     استاندارد جزو غلظت
ه، فاضـالب خـام رهـا    آلودگی خاك در منطقه آلـود 

  باشد. شده در خاك می
  هاي گیاهی با پتانسیل گیاه پاالیی معرفی گونه
فلـز   mg/Kg 31/309 با غلظت  اي صخره گیاه درمنه

ــق تعریــف    ــوایی طب ــدام ه ــا  Bakerکــروم در ان و ب
ــف    mg/Kg 91/410 غلظــت  ــق تعری ــاه طب ــل گی در ک

EPA  گـردد.  فراانباشته کننده فلز کروم محسوب مـی 
Ashraf    ــه ــاه درمن ــا گی ــه ب ــز در رابط  و همکــاران نی
  انــد  هــاي مشــابه دســت یافتــه    بــه یافتــه  اي صــخره

 )Ashraf et al., 2010  خـاردار بـا    ).  گیـاه شـور
mg/Kg 40/2937   ــوایی و ــدام هــ ــروم در انــ ــز کــ   فلــ

 mg/Kg 97/6948    ــع ــا تجمـــ ــاه و بـــ   در کـــــل گیـــ
mg/Kg 97/1291   ــوایی و ــدام هــ ــرب در انــ ــز ســ   فلــ
mg/Kg 40/1651  در کل گیاه طبق دو تعریف فرانباشته

ــی  ــده محســوب م ــا انباشــت   کنن ــاه ب ــن گی   گــردد. ای
 mg/Kg 90/4043  فلــــز روي طبــــق تعریــــفBaker 

گردد. این گیاه تاکنون مورد  فراانباشته ساز معرفی می
 شـتر  تحقیق گیاه پاالیی قرار نگرفته است. گیـاه خـار  

با جذب فلز سرب در اندام هوایی و کـل گیـاه    ایرانی

جـزو    mg/Kg 23/3418و  mg/Kg 57/1111به ترتیـب بـا   
گیاهـــان فراانباشـــته کننـــده در دو تعریـــف شـــناخته 

شود. ایـن گیـاه در رابطـه بـا فلـز روي فقـط طبـق         می
فلـز روي در انـدام    mg/Kg 03/3245با  Bakerتعریف 

ریان و همکاران گردد. قاد هوایی فراانباشته معرفی می
ایرانـی   شـتر  هاي مشابه در رابطه بـا گیـاه خـار    به یافته

). گیـاه  Ghaderian et al., 2007انـد (  دست یافتـه 
فلز سـرب در انـدام    mg/Kg 67/1039با  خزري شتر خار

ــاه طبـــق دو    mg/Kg 01/2959هـــوایی و   در کـــل گیـ
گردد. ایـن گیـاه    تعریف فرانباشته کننده محسوب می

مورد تحقیق در رابطه با گیاه پـاالیی قـرار    نیز تاکنون
ــون   ــاه گـ ــت. گیـ ــه اسـ ــذب   نگرفتـ ــا جـ ــی بـ   طالیـ

mg/Kg 67/3257  وmg/Kg 68/7343   ــدام ــرب در انــ ســ
هوایی و کل گیاه طبق دو تعریف فرا انباشته ساز معرفـی  

فلـز روي طبـق    mg/Kg 50/3249گردد، ولی بـا جـذب    می
فــرا انباشـــته ســاز فلــز روي معرفـــی     Bakerتعریــف  
گــردد. ســاالري و همکــاران و حــاجی بلنــد در       مــی

 Salari etهـاي مشـابه دسـت یافتنـد (     مقاالتشان به یافته
al., 2012; Hajiboland, and  Mirmanafi, 

فقط طبق تعریف  دار سیخک گلی گیاه مریم). 2007
EPA   در رابطه با فلز سرب با جـذبmg/Kg 60/1376 

باشد. این گونـه گیـاهی نیـز     فراانباشته ساز این فلز می
تاکنون مـورد تحقیـق در رابطـه بـا گیـاه پـاالیی قـرار        

 mg/Kg 53/4192بام بـا تجمـع    نگرفته است. گیاه علف
و بـا   Bakerفلز روي در انـدام هـوایی طبـق تعریـف     

فلـز سـرب در کـل گیـاه طبـق       mg/Kg 40/1676تجمع 
ــاز   EPAتعریــف  ــته س ــی  فراانباش ــز معرف ــن دو فل ای
گردد. الزم به ذکر است در رابطه با گیاه علف بام  می

Sinegani     ــت ــابه دس ــایج مش ــه نت ــت ب و پارسادوس
 ;Sinegani and Dastjerdi, 2009انــد ( یافتــه
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Parsa doost, 2007ــ ــع   ا). گیاهـ ــا تجمـ   نـــی بـ
mg/Kg 77/5073  فلز روي در اندام هوایی طبق تعریف

Baker   وmg/Kg 23/140     فلـز کـادمیوم در کـل گیــاه
و  mg/Kg 60/1896و بــا تجمــع   EPAطبــق تعریــف  

mg/Kg 30/3703   ســرب در انــدام هــوایی و کــل گیــاه
طبق دو تعریف فراانباشته کننده فلـزات فـوق معرفـی    

و همکـاران نیـز در    Deng و Al-Taisanگـردد.   می
ــه  ــه یافتـ ــاالتی بـ ــد   مقـ ــابهی دســـت یافتنـ ــاي مشـ   هـ

)Al-Taisan, 2009 ; Deng et al., 2006 گیاه .(
فلـز کـادمیوم در    mg/Kg 21/158بـا جـذب    ارزنی برنج

 EPAکل گیاه فراانباشته کننده این فلز طبـق تعریـف   
 ارزنی و همکاران نیز برنج Messouگردد.  معرفی می

ــرده     ــی ک ــادمیوم معرف ــز ک ــاز فل ــته س ــد  را فرانباش ان
)Messou et al., 2013   ــع ــا تجم ــو ب ــاه ج   ).  گی

mg/Kg 23/577  وmg/Kg 37/1032   ــدام ــز کــروم در ان فل
  و  mg/Kg 50/9768هـــوایی و کـــل گیـــاه و جـــذب    

mg/Kg 83/18628   فلز روي در اندام هوایی و کل گیـاه
فلـز کـادمیوم    mg/Kg 83/352و  mg/Kg 40/194و تجمع  

و  mg/Kg 03/2009در اندام هوایی و کل گیاه و جذب 
mg/Kg 70/3930   ــاه ــدام هــوایی و کــل گی ســرب در ان

طبق دو تعریف فراانباشته کننـده فلـزات فـوق محسـوب     
همکاران نیز در رابطه با این گیـاه بـه    و Ciuraگردد.  می

 ).Ciura et al., 2005نتـایج مشـابهی دسـت یافتنـد (    
ــا جــذب    ــتپی ریــش دار ب ــاه اس و  mg/Kg 40/3316گی

mg/Kg 73/1722  فراانباشــته کننــده فلــز ســنگین ســرب
گردد. لرستانی و همکاران  طبق دو تعریف معرفی می

طی تحقیقاتی به فراانباشته بودن این گیاه در رابطـه بـا   
فلز منگنز پی برده بودند ولی براي اولـین بـار در ایـن    
تحقیق فراانباشته بودن این گیاه در رابطه با فلز سـرب  

). Lorestani et al.,2011نشـان داده شـده اسـت (   

ــا جـــــذب   ــاه پرنـــــد بـــ   و  mg/Kg 26/9187گیـــ
mg/Kg 56/11585  فلز سنگین روي در اندام هوایی

ــع   ــا تجمــ ــاه و بــ   و  mg/Kg 68/1327و کــــل گیــ
mg/Kg 47/3408   فلز سنگین سرب در اندام هـوایی

و کـل گیـاه فراانباشــته کننـده فلــزات فـوق، طبــق دو     
گردد. قادریـان و همکـاران نیـز بـه      تعریف معرفی می

ج باالیی از جذب این دو عنصر دست یافتند اما به نتای
علت کم بودن آلـودگی در خـاك منطقـه فراانباشـته     
بــــودن ایــــن گیــــاه را نتوانســــتند اثبــــات نماینــــد  

)Ghaderian et al., 2007  ــق ــن تحقی   ).. در ای
ــی   ــودگی و پ ــاالي آل ــزان ب ــرایط   چا -می و دیگــر ش

ده محیطی در فراانباشته شدن گیاه پرند موثر واقـع شـ  
  و  mg/Kg 0/7760اســت. گیــاه اســپند بــا جــذب     

mg/Kg 67/10948  فلز سنگین نیکل در اندام هوایی
و کل گیاه طبـق دو تعریـف فـرا انباشـته سـاز معرفـی       

فلز سرب  mg/Kg 37/1274گردد، ولی با جذب  می
فرا انباشته کننده فلز سرب معرفی  EPAطبق تعریف 

بـه نتـایج    2013گردد. زمانی و همکـاران در سـال    می
انــد  مشــابه بــا توجــه بــه نســبت آلــودگی دســت یافتــه

)Zamani et al., 2013  .(  
  

  هاي با پتانسیل پایدارسازي گیاهی   گونه  معرفی
ساز گیـاهی ارائـه شـده در     طبق تعریف گیاهان پایدار

 BCF:  73/0 ; 94/13مقدمه، گیاهان،  شور خاردار (
TF: 02/1( )  در فلز کروم، کاهوساي بیابـانی ;BCF:  

51/0 TF:29/1( )  در فلز روي، برنج ارزنی ; BCF:  
99/0 TF: در  فلزکادمیوم پایدار ساز گیاهی معرفی  (
  :BCF ; 04/1( ایرانـی  شـتر  گردند. همچنـین خـار   می
48/0 TF:03/1خزري ( )، خارشتر ;BCF:  54/0 TF:،( 

ــون ــی ( گ ــد :BCF:  80/0 TF ; 93/1طالی   )  و پرن
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 پیوست
 اشتهاردآوري شده در شهرك صنعتی گرد هاي گیاهینمونه  -2جدول 

 خانواده فارسی گونه
Launaea acanthodes (Boiss.) O.Kuntze  چرخه  –کاهوساي خاردار  –کاهوساي بیابانی Asteraceae 
Thevenotia persica تونیتاي ایرانی 
Carthamus oxyacantha M.B  خار خزون  –گلرنگ زرد 
Artemisia herba-alba Asso.  درمنه زاگرسی   –درمنه صخره اي  
Amaranthus graecizans تاج خروس Amaranthaceae 

Noea Persica Boiss.   چشم گربه اي ایرانی Boraginaceae 

Salsola nitraria Pall.  شور سودي Chenopodiaceae 

Atriplex aucheri Moq.  سلمکی 
Kochia scoparia (L.) Shrad  جاروي قزوینی 
Salsola kali شور خاردار 
Ceratocarpus arenarius L. تازي تیکانی -بادبر -سر شاخی 
Salsola persica Bunge ex Boiss.  شور آذري  -شور ایرانی 
Alhagi persarum Boiss. & Buhse   خارشتر کاشانی  –خار شتر ایرانی Fabaceae 

Alhagi pseudalhagi (M.B.) Desf.   شبه خار شتر   -خار شتر خزري 
Astragalus aureus Wild گون طالیی 
Alhagi camelerum Fisch.  ترنجبین –خار شتر 
 Erodium Cicutarrium (Jusl) L’Her.exaition   نوك لک لکی دراز Geraniaceae 

Salvia aristata Aucher ex Benth مریم گلی سیخک دار Lamiaceae 

Bromus Tectorum L. جارو علفی بامی    -علف بام Poaceae 

Phragmites australis (Cav) Trin. ex Steud  نی 
Echinochloa  crus-galli (L.) P.Beauv.    سوروف -برنج ارزنی 
Hordeum vulgare L.   جو 
Stipa barbata Desf. استپی ریش دار 
Papaver Piptostigma Bienert ex Fedde خشخاش تهرانی Papaveraceae 

Polygonum patulum M.B.   هفت بند گسترده  –هفت بند پا کوتاه Polygonaceae 
Pteropyrum Aucheri Jaub. & Spach  
 

 پرند
Peganum harmala L. اسپند Zygophyllaceae 

 
 

)0/1 ; BCF:  64/0 TF:هاي مناسـب جهـت    ) گزینه
رونـد و   سازي گیاهی براي فلز سرب به شـمار مـی   پایدار

    ):BCF:  41/0 TF ; 31/1قزوینی ( نهایتاً گیاه جاروي 

سازي گیاهی فلز نیکل بـه   گزینه مناسب جهت پایدار
  رود. شمار می
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  گیري نتیجه 
ــژوهش، گیاهــان درمنــه       ــان گیاهــان مــورد پ در می

شـور خـاردار در کـروم، روي و    اي در کروم،  صخره
سرب، خار شـتر ایرانـی در سـرب و روي، خـار شـتر      

خــزري در ســرب، گــون طالیــی در ســرب و روي،   
بام در روي و  مریم گلی سیخک دار در سرب، علف

سرب، نی در روي، کادمیوم و سـرب،  بـرنج ارزنـی    
در کادمیوم،  گیـاه جـو در کـروم، روي، کـادمیوم و     

در سـرب، پرنــد در روي و  سـرب، اسـتپی ریــش دار   
ســرب، اســپند در نیکــل و ســرب، فراانباشــته کننــده   

هــاي بــا  گردنــد. گونــه فلــزات مــذکور محســوب مــی
سازي نیز شامل گیاهان شور خاردار در  پتانسیل پایدار

کــروم، کاهوســاي بیابــانی در روي، بــرنج ارزنــی در  
کادمیوم، گیاهان خار شتر ایرانی  و خار شتر خـزري،  

و پرند در فلز سرب، جاروي قزوینی در   گون طالیی
باشند. در این میـان گیاهـان شـور خـاردار،      نیکل، می

خــار شــتر خــزري، مــریم گلــی ســیخک دار، اســتپی  
بار است با توجه به شرایط  دار و پرند براي اولین ریش

بــه اقلیمــی و ادافیکــی زیســتگاه آلــوده محــل تحقیــق 
گیاهــان  گردنـد.  عنـوان فراانباشـته کننــده معرفـی مــی   

تواننــد پــس از  فراانباشــته کننــده فلــزات ســنگین مــی 
هـاي صـنعتی دفـع     آوري بـه راحتـی ماننـد زبالـه     جمع

سازي گیاهی نیز  گردند و گیاهان داراي قابلیت پایدار
هــا بــه    در منطقــه آلــوده مــانع از انتشــار آلــودگی    

هاي کشـاورزي   هاي فاقد آلودگی همانند زمین محیط
     گردند. اطراف می

 
  ها نوشت پی

1.Phytoremediaton 
2.Pytoextraction 
3. Hyperaccumulator 
4. phytostabilization 

5. Bioconcentration Factor 
6. Translocation Factor 
7. Standard Deviation 
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