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 آلوده به فلزات سنگین یهاخاکنقش گیاهان مرتعی در گیاه پاالیی  

 مسلم رستم پور، محمد جعفری

 استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند. 1

 تهران. استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه 2

 

 چکیده

 یهاروش از ییاالپ یاهگ. استهای طبیعی کشور ما، آلودگی خاک به فلزات سنگین یکی از موارد آلودگی خاک در اکوسیستم

در  ینسنگ ا انباشت عناصرباست که  یشنهادیپ یهاروشاز جمله  یاه پاالیی. گباشدیم یندر پاکسازی خاک از فلزات سنگ یننو

گی از االیش آلودپز گیاهان برای ادو دسته  عموماً .کندیم یرآلوده را امکان پذ یهاخاکعناصر از  ینخروج ا یاهان،گ ییاندام هوا

اندوز،  یاهان بیشاال. گ، گیاهان دارای زیست توده بخاک، مناسب هستند، گیاهان بیش اندوز که قدرت جذب باالیی دارند و دیگری

ن دهند. ی داری نشاه اثرات سمی معن، بدون اینککنندیمهوایی خود ذخیره  یهااندامرا در گیاهانی هستند که مقدار زیادی از فلزات 

  .کندیمرا معرفی  در مراتعبیش اندوز ن و برخی از گیاها پردازدیممناسب برای گیاه پاالیی گیاهان  هاییژگیوین تحقیق به معرفی ا

 .مرتعی، بیش اندوزگیاه پاالیی، فلزات سنگین، گیاهان  :واژگان کلیدی
 

 مقدمه

 رد آلودگییکی از موا .شوندیمم نقاط جوامع صنعتی یافت زیست محیطی هستند که در تما هاییندهآالاز جمله  ،سنگینفلزات 

فلزات  ییلهوس بهآلودگی خاک  ،از نظر تاریخی. استهای طبیعی کشور ما، آلودگی خاک به فلزات سنگین خاک در اکوسیستم

زات ستخراج فلانسان جهت کاری اهای معدنگونه فلزات شروع شد. فعالیتهای ذوب اینابتدا از معادن استخراج و کارخانه ،سنگین

به بروز  اک منجرخمحیطی بسیار جدی در مناطق مجاور این معادن گردیده است. آلودگی باعث بروز مشکالت زیست ،سرب و روی

طق ر این منابادی د وهای آبی گیاهی و در نتیجه افزایش شدید نرخ فرسایشرفتن پوشش مسمومیت در گیاهان یک منطقه و از بین

 (.1387گردد )عرفان منش و افیونی، می
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. بـدین ترتیـب استاز محیط  هاآنخـارج کردن شوند و نیـاز بـه در محـیط تجزیه نمیجزو مواردی است که  ،فلـزات سـنگین 

های مناسبی نیز ابداع و روش فتهها کمک گرانواع آالینده زیست جهت پاکسازی نقاط آلوده به یطامـروزه از منـابع بیولوژیک مح

اند )رضوانی و همکاران، و ارزش تجاری پیدا کرده های قابل توجهی کسب شدهشده است. همچنین طی یک دهه گذشته موفقیت

-کاهش آلودگی محیط زیست میباعث ی است کـه هایمسمیکروارگانیها، اسـتفاده از برخی گیاهان و جمله این روشز (. ا1384

-ها جهت پاکها و جلبکها، گلسنگها، قارچقابلیت گیاهان، باکتری . در ایـن روش ازاستمعروف  1پاالییشـوند و بـه زیست

است.  2زیست پاالیی، گیاه پاالیی های رایجیکی از تکنیکشود. استفاده می ،هاسازی و رفـع آلـودگی خاک، آب و هوا از آالینده

های خاک برای کاهش ها با میکروارگانیسمدر فنـاوری اسـتفاده از گیاهان با عنوان گیاه پاالیی، از گیاهـان سـبز و ارتباط آن

)رستم پور،  رودتواند برای رفع هـر دو نوع آالینده خاک یعنـی معدنی و آلـی به کار شود. این فناوری میآلودگی خـاک استفاده می

1392). 

رل ـزات، کنتایع ذوب فلو گسـترش صـن هاآنبا توجـه بـه وجـود ذخـایر معـدنی غنـی در کشـور و افزایش بهره برداری از 

 ق معدنی کهش آلودگی مناطضـروری است. در این میان، استفاده از گیاهان در کاه هاآنزیسـت محیطـی ناشـی از  هاییآلودگ

ین مناطق ـاهی در اشـش گیعمـدتاً در نـواحی بیابـانی و دور افتـاده قـرار دارنـد، موجب احیای اراضی تخریب شده و افزایش پو

ه از در مناطق آلود هاآناشت کمناسب برای  یهاگونهتخاب گیـاهی در کشور، شناسایی و ان یهاگونهخواهد شد. به دلیل تنوع زیاد 

آب و هوایی  هاییماقلــاطق و گیـاهی در من یهاگونهکـه ایـن امـر نیازمند بررسی بیشـتر انـواع ؛ اهمیت زیادی برخـوردار اسـت

شکل مواجه یاهان با مقرار و رشد گالزم به توضیح است که بـه علـت شـرایط نامناسـب خاک در مناطق آلوده، است .متفاوت دارد

شت ذب و انباادی برای جمناسب گیاهی که شرایط سخت محیط را تحمل نموده و توانایی زی یهاگونه. به این دلیل، شناسایی است

عیین تمعدنی و  ر مناطقدمهمی دارد. بررسی پوشش گیاهی  یرتأثدر افزایش کارایی روش گیاه پاالیشی  ؛فلزات سنگین داشته باشند

 .(1390، ـود )امینی و همکارانابرانباشتگر مفید واقـع ش یهاگونهدر شناسایی  تواندیم هاآنغلظت فلــزات سنگیـــن در 

آلوده به سرب منطقه ایران کوه )اصفهان( توسط گیاهان مرتعی و بومی  یهاخاک(، میزان پاالیش 1386پارسادوست و همکاران )

 Astragalusگیاهی  یهاگونهمورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که  هاخاکبررسی کردند. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این 

glaucantus ،Ebenus estellata . وAcantholimon sp  اندام هوایی و بیشترین ضریب انتقال به ترتیب بیشترین غلظت سرب در

                                              
1 . Bioremediation 
2 . Phytoremediation 
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شرایط سازگاری  و سرب از اندام زیرزمینی به اندام هوایی را دارا بودند. با توجه به این موضوع و همچنین زیتوده مناسب و باال 

 .کردآلوده به عنصر سرب در این منطقه و مناطق مشابه توصیه  یهاخاکجهت پاالیش  را این سه گونه توانیممناسب، 

راف معدن نطقه اراضی اطم(، میزان انتقال فلزات سنگین خاک از ریشه به اندام هوایی در گیاهان 1387متشرع زاده و همکاران )

ل ماهور، ومادران، گب :بومی جاذب فلزات سنگین شامل یهاگونه ،. در این تحقیقکردندسرب و روی عمارت شازند اراک تعیین 

وایی ر اندام هددمیوم فرفیون و تاج خروس شناسایی گردید. بیشترین میزان فلزات سنگین سرب، روی و کا ،استپی ریش دار، چوبک

فلزات  TFوبک بیشترین چفلزات سنگین در گیاهان، گیاه  (TF)گیاه بومادران مشاهده شد. همچنین با اندازه گیری فاکتور انتقال 

 .نتقال نیکل را داشتسرب، روی و کادمیوم و بومادران بیشترین فاکتور ا

آلوده به فلزات سنگین در منطقه لیا  یهاخاکدر  Phragmites australis امکان گیاه پاالیی گونه (،1391ابراهیمی و همکاران )

 .Pواقع در استان قزوین را بررسی کردند. نتایج مطالعه نشان داد که بیشترین تجمع فلزات در ریشه و ریزوم بود. محققین گونه

australis  آلوده به فلزات سنگین معرفی کردند. یهاخاکرا به عنوان یک گونه زیست ردیاب برای پاالیش 

قدومه کوهی  یهاگونهله آلوده به برخی فلزات سنگین به وسی یهاخاک(، گیاه پاالیی 1391اکبرپور سراسکانرود و همکاران )

(Arabis arenosa)  و گیاه تاج خروس وحشی(Amaranthus retroflexus)  و گیاه علف مرغ(Agropyron repens) منطقه  در

و  ش از ساقهدر ریشه بی که غلظت سرب و کادمیم در خاک دهدیمنتایج به دست آمده نشان  ؛حفاظت شده ارسباران مطالعه کردند

وی رترین غلظت . همچنین باالهوایی باالتر بوده است یهااندامزیرزمینی و روی در  یهااندامبرگ بوده و همچنین غلظت سرب در 

 د.ششی مشاهده زیرزمینی گیاه تاج خروس وح یهااندامرا در اندام هوایی گیاه علف مرغ و بیشترین غلظت سرب را در 

رفی تع را معراهان بیش اندوز در مو برخی از گیا پردازدیمگیاهان مناسب برای گیاه پاالیی  هاییژگیواین تحقیق به معرفی 

 .کندیم
 

 روش تحقیق

 .است یاکتابخانه از نوعو اطالعات  هادادهروش جمع آوری 
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 نتایج

ه ستفاده شدحیط زیست اهای هوا و به طور کلی مجذب و انباشتگی آالینده ،از گیاهان برای ارزیابیکه  ستا طوالنی یهاسال

ابی ر جذب انتخها دونهگمحیط زیست دور نمایند. قابلیت فراوان برخی از ها را از به طرق مختلف آالینده نداست. گیاهان قادر

ت. م کرده اسرا فراه های آلوده یا زیست پاالییسازی محیطعناصر و ترکیبات آلوده کننده امکان استفاده از گیاهان در پاک

انند از توهان میه است که گیاه نشان داده شد. به عنوان نموناندشدههای آلوده شناخته فرایندهای مختلفی در اصالح زیستی محیط

 وها الیندهترین پازیست بکاهند. در این میان درختان یکی از مناسبهای محیططریق جذب، تثبیت و انتقال مواد از آلودگی

ی هاالیندهر جذب آدرختان نقش موثری د ؛باشندمعیارهای زیستی برای تعیین مقدار، درجه سمیت و منبع آلودگی جذب شده می

ین رو ااز  ؛مایدحافظت نمتوانند مناطق مسکونی و مراکز تجمع انسانی را در مقابل اثرات نامطلوب آن موجود در شهر داشته و می

این گیاهان . (1379، یها و اثرات سو ناشی از آن دارد )دبیرهای درختی سهم به سزایی در کاهش آالیندهتوسعه و گسترش پوشش

یگر به گیاهان د سیاری ازای که دارند، نه تنها همچون بچوبی متراکم، طوالنی بودن دوره رشد و شکل ظاهری ویژهبه واسطه بافت 

ستند. زا نیز هواد تنشمتلفیقی از شرایط محیط و  ،بلکه ثبت کننده طوالنی مدت ؛کنندعنوان تعدیل کننده شرایط آلوده عمل می

طری رخ رشد قنتواند مورد توجه قرار گیرد. از سویی مواد سمی ممکن است میخصوصیت نشانگر بودن درختان از دو منظر 

های مختلف در اندام ور بالقوهتوانند به طو از سوی دیگر این مواد می های پس از آن را بکاهندهای آلوده و یا سالدرختان، در سال

شت در کر اولویت اول دهای چشم اندازی و پاالیشی، سبب شده تا درختان در کنار ارزش ،ین خصوصیات ویژها .گیاه انباشت شوند

 (.1391)بادفر،  یرندقرار گاطراف منابع آلوده کننده 

 ؛ش استال گسترحهای مختلف درختان به هدف ردیابی آلودگی هوا، روزبه روز در استفاده از گیاهان عالی به ویژه بخش

-ر محیطر در بیشتور فراگیبرداری تیمار و حضها، نمونهسهولت شناسایی گونه ،بیولوژیکی شامل دسترسی بیشتر مواد ،مزایای اصلی

 (.1391دهند )بادفر، از طرفی درختان تحمل بیشتری به تغییرات محیطی نشان می و هاست

 های گیاهی نسبت به فلزات سنگینواکنش

برخی  که یبه طور ؛دهندرفتارهای متفاوتی از خـود نشان می های محیطیدهد کـه گیاهـان در برابـر آلودگیطالعات نـشان میم

توانند مقادیر زیادی از فلزات سنگین را جذب نمایند. هر چند ممکن است باشند و میمی پذیر ها حساس و برخی دیگر تحملاز آن
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سالمتی انسان یا حیواناتی را که از این توانـد ها میولی میزان محتوی فلزی آن ؛نگرددان یکه در این گیاهان آثار مسمومیت نما 

نمایند که های آلوده به فلز سنگین از سه راهکار استفاده می. گیاهان جهت رشد در خاکنمایند به خطر اندازدگیاهان تغذیـه می

 :عبارتند از

به  ؛های فلز در خاک موجود است)طردکنندگان فلز(: این گیاهان طی زمانی که طیف وسیعی از غلظت 1های اجتناب کننده گونه -1

کنند، با این وجود، غلظت فلزات سنگین در های هوایی خود جلوگیری میهای فلزی به درون بخشطور موثری از ورود یون

های باالی آن در ظت عنصر در بخش هوایی، حتی در غلظتهای این گیاهان همچنان باال خواهد بود. در این گیاهان، غلریشه

از ورود فلز به شاخساره  2تثبیت گیاهی مکانیسماین گروه از گیاهان با استفاده از شود. خاک، در مقادیر پایینی نگه داشته می

 کنند.خود جلوگیری می

یا متحمل )نشانگرهای فلز(: در این گیاهان، میزان فلزات سنگین در گیاه با غلظت عناصر مذکور در خاک  3های شاخصگونه -2

سازند و عالئم ناشی از سمیت فلز های مختلف خـود ذخیره میاین دسته از گیاهان، فلزات سنگین را در بخشیکسان است. 

 .گرددمشاهده می ها( در این گیاهان)زرد شدن، چروکیدگی و پیری زودرس برگ

کنندگان فلز(: این گیاهان، که قادر به تغلیظ فلز در بخش هوایی خود، بیش از غلظت عنصر در )ذخیره 4های تجمع دهندهگونه -3

های کم تا زیاد را توانایی جذب و تجمع فلز در آلودگی ،5کـارگیری سازوکار گیاه جذبیبـهو با  (1987باشند )تیلور، خاک می

6اندوزهای گیاهی تجمع دهنده که تحت عنوان بیش(. یک گروه از گونه1394یضی و همکاران، )تفو دارند
قادرند  ؛شوندنامیده می 

ها وجود دارد، در اندام اندوز مجاور آنهای گیاهان غیربیشهایی که در خاک و یا بافتفلزات را تا سطوح بسیار باالتر از غلظت

های گیاهی که بتوانند عناصر نیکل، هوایی خود متمرکز و انباشت نمایند. به طور کلی، صرف نظر از غلظت فلز در خاک، گونه

 درصد وزن خشک اندام 1درصد وزن خشک و فلز روی را به میزان بیش از  1/0سرب را به میزان بیش از  کبالت، مس، کروم و

 (.1391شوند )نادری و همکاران، اندوز محسوب میبیش ؛هوایی انباشت نمایند

 گیاهان مناسب برای گیاه پاالیی

                                              
1. Metal excluders  
2. Phytostabilization 
3. Metal indicator 
4. Metal accumulator  
5. Phytoextraction 
6. Hyperaccumulator  
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صوص در ی ناشی از دفن پسماندها به خهای زیست محیطتخریب مراتع، آلودگی ،کاهش حاصلخیزی خاک و فرسایش آن 

 شهرهای صنعتی و پرجمعیت، از جمله مشکالت جدی در منابع طبیعی هستند. 

 های زیر باشد:های آلوده مناسب است که دارای ویژگیگیاهی جهت پاالیش خاک

 .متحمل به فلزات سنگین باشد 

 .در واحد سطح، میزان ریشه و زی توده باالیی داشته باشد 

 های هوایی، توانایی انباشت باالیی از فلزات داشته باشد.امدر اند 

 ای گسترده باشد.دارای سیستم ریشه 

رود. گونه اصالحات مقاوم، نشانگر و بیش اندوز به کار می؛ کنندبه منظور دسته بندی گیاهانی که با وجود عناصر سمی رشد می

متعدد آسیب رسان  یهاگونهنصر می وجود دارد و این عنصر سمی نسبت به که قادر است در خاکی بروید که در آن ع یاگونهمقاوم، 

توانند از ورود فلزات به بافت ریشه های مقاوم میهای مقاومی هستند. گونههای نشانگر و بیش اندوز نیز گونهاست. هرچند گونه

 Holcus lanatus ،Agrostis capillaries ،Mimulusوگیری کننده شامل لهای مقاوم و جهایی از گونهلوگیری کنند. نمونهج

guttatus  وSilene vulgris  ،(.1391)جعفری و همکاران 

یشتر از د برابر بصرند و کادمیوم و روی را دا ،گیاهان بیش اندوز، قابلیت استثنایی تجمع غلظت باالی فلزاتی چون سرب، نیکل

فاده مورد است لودگی خاکعموم دو گروه از گیاهان برای پاالیش زیستی آبه طور باشند. قادر به تجمع فلزات می ،گیاهان معمولی

وده باال ت دارای زیستکه ان فلزات که قدرت جذب باالیی دارند و دیگری گیاه گیاهان بیش اندوز یا فراانباشت .گیرندقرار می

ز دوره رشد ن بیش اندوه این که گیاهاد. از جملهایی دارنهستند. اگرچه هر یک از این گیاهان برای استفاده در گیاه پاالیی کاستی

لز فهای باالی ه غلظتبکنند به طور عموم کوتاه و زیست توده کمی دارند. از طرف دیگر گیاهانی که زیست توده باال تولید می

ی گیاهان بومی استای شناسایها در رهای هوای را دارند. از این رو پژوهشحساس بوده و توانایی کمی در انتقال فلز از ریشه به اندام

ر فلز در حال جذب بیشت وایی وو بیش اندوز گیاهان زراعی و مرتعی با تولید زیست توده باال و قدرت انتقال فلز از ریشه به اندام ه

  (.1393گسترش هستند )متشرع زاده و ثواقبی فیروزآبادی، 

 های زیر باشند:شوند که دارای ویژگیگیاهانی در این تکنولوژی استفاده می

 تحمل سطوح باالی غلظت فلز در محیط رشد. -
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 ورتی که قابل برداشت باشد.صانباشته کردن سطوح باالی فلز به  - 

 رشد سریع و تولید زیتوده باال. -

 (.1388علیپور درواری و همکاران، )قابل برداشت باشد  کامالًبه راحتی مانند یک محصول کشاورزی رشد کند و  -

، قادرند فلزات را ذخیره برابر سایر گیاهان 100های خود دارند و بیش از که توانایی جذب فلزات سنگین را در اندامگیاهانی 

 2دوز هستند و در جدول های بیش انهای گیاهی که دارای جنسبرخی از خانواده 1گویند. در جدول کنند را گیاهان بیش اندوز می

 (.Sheoran et al. 2009ز فلزات مختلف نشان داده شده است )های گیاهی بیش اندوتعدادی از گونه
 

 (2009، و همکاران Sheoranهای گیاهی )اقتباس از حداقل غلظت برای بیش اندوزی فلزات مختلف در خانواده -1جدول 

 تعداد جنس بیش اندوز خانواده گیاهی

حداقل غلظت برای 

بیش اندوزی )میلی گرم 

 بر کیلوگرم(

 فلز

Pteridaceae 5 1000 آرسنیک 

Brassicaceae, 

Asteraceae, 

Chenopodiaceae 

 کادمیوم 100 2

Lamiaceae, 

Scrophulariaceae 
 کبالت 1000 30

Cyperaceae, 

Lamiaceae, 

Brassicaceae, 

Poaceae, 

Scrophulariaceae  

 مس 1000 34

Brassicaceae - 1 طال 

Asteraceae, 

Brassicaceae 
 سرب 1000 14

Apocynaceae, 

Cunoniaceae, 

Proteaceae 

 منگنز 10000 11

Brassicaceae, 

Cunoniaceae, 

Flacourtiaceae, 

Violaceae, 

Euphorbiaceae 

 نیکل 1000 320

Fabaceae, 

Brassicaceae 
 سلنیوم 100 20

Brassicaceae - 1 نقره 

Brassicaceae 1 100 تالیوم 
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Brassicaceae - 1000 اورانیوم 

Brassicaceae, 

Crassulaceae, 

Fabaceae 

 روی 10000 16
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 .(2013و همکاران،  Aliهای گیاهی بیش اندوز )اقتباس از لیست برخی از گونه -2جدول  

 گونه گیاهی گرم بر کیلوگرم( در وزن خشکغلظت فلز )میلی فلز

 نیکل

10900 Alyssum bertolonii 

12500 Alyssum caricum 

18100 Alyssum corsicum 

11800 Alyssum heldreichii 

19100 Alyssum markgrafii 

20100-4730  Alyssum murale 

13500 Alyssum pterocarpum 

18000 Berkheya coddii 

1441 Isatis pinnatiloba 

 کادمیوم

740 Azolla pinnata 

239 Eleocharis acicularis 

100 Rorippa globosa 

158 Solanum 
photeinocarpum 

263 Thlaspi caerulescens 

 آرسنیک

2110 Corrigiola telephiifolia 

1470 Eleocharis acicularis 

2000 Pteris biaurita 

2900 Pteris quadriaurita 

3647 Pteris ryukyuensis 

8331 Pteris vittata 

 Eleocharis acicularis 20200 مس

 روی
11200 Eleocharis acicularis 

10000 Thlaspi  calaminare 

 Pteris vittata 20675 کروم

 Schima superba 62412 منگنز
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برابر  1000تا  100حدود  در واقع غلظت فلز در این گیاهان در .کاربرد فراوانی دارند ،در استخراج گیاهیاندوز،  گیاهان بیش

ناسی شحاظ زمین لی که از سازی مناطق آلوده یا مناطقگیاهان برای پاک . اینغلظت فلز در گیاهان غیر تجمع دهنده استبیشتر از 

 در آن جا ستند کهگیاهانی وحشی، کمیاب و بومی مناطقی ه اندوز،کاربرد دارند. گیاهان بیش  هستند؛ غنی از یک عنصر خاص

-ر خاکد ؛اجباری بودهاندوزهای ها جزء بیشکه اکثر آن ؛اندشناسایی شده اندوزی بیش گونه گیاه 500در حدود . اندشناسایی شده

عی های طبیکالباً در خااختیاری که غ اندوزهایبیش، تحت عنوان اندوزی از گیاهان بیش کمد. تعداد کننهای غنی از فلز رشد می

وفن و )ذ دهندیز خود نشان مگیرند توانایی بیش تجمع دهندگی اغنی از فلز قرار می یهاخاکتنها وقتی که بر روی  ؛کنندرشد می

 (.1395همکاران، 

یرنده لز در برگفای ذوب ههای انسانی به ویژه فعالیتود در مناطقی که به علت فعالیتجبررسی و ارزیابی دقیق پوشش گیاهی مو

ی برا بمناس های گیاهیتواند به شناسایی گونهو می برخوردار استباالیی از اهمیت  ؛یی از فلزات سنگین هستنداالهای بغلظت

 :شودیماخص مشخص شفلز سنگین با چهار اندوز زات سنگین منجر شود. طبق تعریف، یک گیاه بیش لپاکسازی خاک از ف

 (3جدول ) مولی باشدان معتر از گیاهاالفلز در بخش هوایی، یعنی حد آستانه میزان فلز در بخش هوایی باید ب عتوانایی تجم -1

 بزرگتر از یک (BF) 1زیستی ظداشتن شاخص تغلی -2

 یک  بزرگتر از (TF) 2قالتداشتن عامل ان -3

 (.1392)ذوفن و همکاران،  فلز باالی یهاغلظتتوانایی تحمل در برابر  -4

های به ویژه جنس، (Brassicaceae)و بمتعلق به خانواده شب  ؛اندفلزات سنگین که تاکنون شناسایی شده اندوزاکثر گیاهان بیش 

Thlaspi   و( 1)شکلAlyssum  اعث بدارند و این  پایینی یومسببومی مناطق خاص هستند و  ،اندوزهای بیش بیشتر گونه. باشندمی

بر  . همچنین،شته باشندهای هوایی، کارایی باالیی در پاالیش خاک ندارغم تجمع باالی فلز در بخششود که اغلب مواقع علیمی

گاهی این یط آزمایشدر شرا اما ؛انددهندگی از خود نشان داده های گیاهی توانایی )بیش( تجمععات میدانی برخی از گونهاساس مطال

 (.1395)ذوفن و همکاران،  ها تأیید نشده استویژگی در آن
  

                                              
1 . Bioconcentration Factor 
2 . Translocation Factor 
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 (.2009ان، شئوران و همکار) وزاندبیش به عنوانبندی فلزات مختلف در بخش هوایی گیاهان برای طبقهاز حداقل غلظت مورد نیاز  -3جدول 

بیش حداقل غلظت در گیاهان برای  فلز سنگین

 (گرم بر کیلوگرممیلی) اندوزی

بیش حداقل غلظت در گیاهان برای  فلز سنگین

 (گرم بر کیلوگرممیلی) اندوزی

 10000 منگنز 1000 آرسنیک

 1000 نیکل 100 کادمیم

 100 سلنیم 1000 کبالت

 1 نقره 1000 کروم

 100 تالیم 1000 مس

 1000 اورانیم 100 طال

 10000 روی 1000 سرب

 

 
 اندوز فلزات سنگینهای مهم بیشاز گونه Thlaspi rotundifolium گونه گیاهی  -1شکل 

 (As)سمیت گیاهی ناشی از فلزات سنگین بر حسب گونه گیاه متفاوت است. برای گیاهان گلدار سمیت فلزات سنگین به ترتیب 

. با این است آنتیمون~ (Sb)بیسموت  < (Bi) سرب < (Pb) سلنیوم < (Se)تالیوم  < (Tl) کادمیم < (Cd) جیوه~ (Hg) رسنیکآ
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های خاک و نوع توانند این ترتیب را تحت تأثیر قرار دهند. این عوامل شامل ویژگیوجود، نکته مهم آن است که عوامل متعددی می 

های فیزیولوژیکی و مولکولی مرتبط به هم ای از مکانیسموابسته به شبکه ،گیاهان نسبت به فلزات سنگینساسیت ح. باشندگیاه می

 (:1391نادری و همکاران، ت )موارد زیر اسها شامل است که تعدادی از این مکانیسم

  .یدیواره سلول یسازندهمترشحه برون سلولی و اجزای جذب و انباشت فلزات از طریق برقراری پیوند با مواد  -1

  .هالجریان فلزات سنگین از سیتوپالسم به سمت اجزای سلولی واقع شده در بیرون از هسته مانند واکوئ -2

های التکسیدها، های فلزی با مواد مختلفی از جمله اسیدهای آلی، آمینواتشکیل کمپلکس در درون سلول، میان یون -3

  .هاگیاهی و متالوتیونین

  .ها و محافظین اسمزی آنتی اکسیداناسمولیت هایآنزیم تجمع و القای تولید -4

ع احیای سری وملیاتی عبه منظور فراهم آوردن تعداد کافی از مسیرهای متابولیکی  سازی یا تعدیل متابولیسم گیاهفعال -5

 .ساختارهای سلولی آسیب دیده

 

 بحث و نتیجه گیری

ن از محققی وجه بسیاریتهای انسان بر محیط زیست از دیرباز مورد فعالیتترین پیامدهای یکی از مهم به عنوان ،آلودگی خاک

اک و پاکسازی خ های فراوانی به منظورآمـده، تالش به وجودامروزه با درک مشکالت زیست محیطی . بوده استعلوم طبیعی 

-سال گذشته از روش 25ه است. طی کار گرفته شده های مختلفی ابداع و بهای طبیعی صورت گرفته و بدین منظور روشاکوسیستم

 .استمراه های هنگفتی هها استفاده شده و اغلب با هزینهسازی اکوسیستمهای فیزیکی و شیمیایی بسیاری جهـت پاک

معنی اصالح یا حذف  به واژه گیاه پاالیی یا انباشت گیاهیآلوده، گیاه پاالیی است.  یهاخاکمتداول اصالح  یهاروشیکی از 

هایی با استفاده از گیاهان طبیعی برای پاالیش آلودگی . این تکنیک به یک سری از تکنولوژیاستیک عامل مزاحم و خارجی 

گردد. پیش زمینه اولیه برای حرکت به سمت توسعه تکنولوژی گیاه پاالیی زیست محیطی آلی و غیر آلی خاک، آب و هوا بر می

ان باالی آن بود. گرچه لغت گیاه پاالیی یک واژه نو و جدید است، لیکن کاربرد آن قدمت طوالنی دارد. استفاده از هزینه کم و راندم

آلوده  یهاخاکزی محیط زیست مفهوم جدیدی نیست. با این حال در خصوص قابلیت گیاه مرتعی در اصالح سابرای پاکیزه ،گیاهان
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بومی مراتع ایران در این خصوص توصیه  یهاگونهاست و بررسی توان گیاه پاالیی  به فلزات سنگین تحقیقات اندکی انجام شده 

  .شودیم
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The role of rangeland plants in the Phytoremediation of soils 

contaminated with heavy metals 
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Abstract 

One of the cases of soil contamination in our country's ecosystems is soil pollution to heavy metals. 

Phytoremediation is one of them new techniques in cleared of heavy metals in soil. A Phytoremediation method 

enables leaving a contaminated soil from the elements with accumulation of heavy metals in the shoots of plants. 

Generally, two groups of plants are suitable for soil contamination, high-energy plants with high absorbance, and 

other plants with high biomass. Hyperaccumulator plants can take up large amounts of metals in their shoots 

without showing significant signs of toxicity. This research introduces the characteristics of plants suitable for 

planting, and introduces some of the more endangered plants in the rangeland. 

Key words: heavy metals, Hyperaccumulator, Phytoremediation, rangeland plants. 

 

 


