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  :چکيده
زدودن اين آلودگی . ه فلزات سنگين بطور طبيعی يا در اثر فعاليت های انسانی مانند فعاليت های صنعتی و معدن کاوی ايجاد می شودآلودگی خاک ها ب

امروزه روشهای بيوتکنولوژی در اين مورد حايز اهميت بوده و از برخی گياهان جذب . ها از نظر زيست محيطی از اهميت خاصی برخوردار است
.  از مناطق مختلف آلوده به فلزات سنگين جمع آوری شدندAlyssumدر اين تحقيق گياهان . نگين در اين خصوص استفاده می گرددکننده فلزات س

 باقابليت جذب  Alyssum bracteatumبر اساس نتايج حاصله گونه گياهی . مقدار عناصر در خاک و همچنين برگ های آنها مورد آناليز قرار گرفت
 µg/g2300 اين گونه دارای پتانسيل زدودن نيکل از خاک های آلوده بوده و می توان با استفاده از آن . فوق تجمع دهنده نيکل مشخص گرديد نيکل

  . تصفيه زيستی مناسبی از خاک به عمل آورد
  :کلمات کليدی

Alyssum bracteatum Boiss&Buhse ،نيکلگياهی فوق تجمع دهنده، آلودگی به فلزات سنگين، بيوتكنولوؤي ،  
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Abstract: 
 

Soils may become contaminated with heavy metals either by natural processes or by industrial and mining activities 
of human. Decontamination of polluted soils environmentally is very important and phytotechnology using plant 
hyperaccumulators is applicable. In this study, Alyssum plants grown on heavy metal contaminated soils were 
collected and the amounts of their metals were analyzed. According to the results, Alyssum bracteatum contain up to 
2300 µg/g dry wt Ni and is a hyperaccumulator. This plant species have the potential application of Ni 
phytoremediation from contaminated soils. 
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  :مقدمه

بااليی از برخی از خاک ها بطور طبيعی يا در اثر فعاليت های انسان مانند فعاليت های صنعتی و معدن کاوی به مقدار 
با اين حال در . با توجه به سميت اين فلزات، بيشتر موجودات قادر به زندگی در اين شرايط نيستند. فلزات سنگين آلوده اند

برخی از گياهان ). Brooks, 1998(چنين شرايطی، برخی جمعيت های گياهی مقاوم به فلزات سنگين می توانند رشد کنند
 را در بخش های هوايی خود دارند که به µg/g dry wt 1000 فلزات سنگين تا بيش از مقاوم، قابليت جذب و تجمع زياد

امروزه تحقيقات زيادی بر ). Baker and Brooks, 1989(گويند ) hyperaccumulator(آنها گياهان فوق تجمع دهنده 
اک توسط گياه روی استفاده از اين گياهان برای زدودن آلودگی فلزات از خاک و انجام پديده اصالح خ

)phytoremediation ( در حال انجام می باشد)Reeves and Baker, 2000, Robinson et al., 1997 .( با توجه به
اينکه گستره وسيعی از اين خاک های آلوده در نقاط مختلف ايران وجود دارد، شناسايی و جداسازی گياهان فوق تجمع 

تحقيق حاضر به .  آنها در شرايط اقليمی اين مناطق حايز اهميت می باشددهنده بومی برای استفاده بيوتکنولوژيک از
معرفی ويژگيهای اولين گياه فوق تجمع دهنده نيکل در ايران و امکان استفاده از آن در فرايند زدودن اين فلز از خاک می 

  .پردازد
  :مواد و روشها

ای    ه ه ل، گون ده نيک ع دهن ان تجم ی گياه ت بررس ای   Alyssum (Brassicaceae) جه اک ه ر روی خ ود ب موج
ع آوری                  ) بامقدار زياد نيکل، کروم و کبالت     (سرپنتاين شه جم ا خاک اطراف ري از مناطق کرمانشاه و آذربايجان غربی همراه ب

سپس از .  تا حصول وزن ثابت خشک گرديدند      ºC 60برگ های گياهان با آب مقطر شسته شده ودر دمای           . و شناسايی گرديدند  
رار   12 به مدت  ºC 500 برگ خشک توزين شده و در کوره در دمای mg 100 نمونه های گياهی مقدار  هر کدام از    ساعت ق

ت ط  . گرف له توس ستر حاص يدنيتريک ml 10خاک د% 10 اس ول گردي ی   . محل ذب اتم تگاه ج ط دس ده توس ه دست آم ول ب  محل
)model PU 9100 Philipps ( رار گرفت   مورد آناليزمنگنزبرای عناصر نيکل، کروم و اليز خاک،    .  ق رای آن  g5 حدود  ب

ه آن mg 250سپس .  هاون چينی ساييده شدازخاک سرپنتاين و غيرسرپنتاين در  ml 10  از آن در لوله آزمايش ريخته شده و ب



 

 

ا در   12پس از گذشت ،  اضافه شد3 :1اسيد کلريدريک و اسيد نيتريک غليظ به نسبت   ه ه  ساعت در شرايط آزمايشگاهی نمون
ای   د      ºC 100دم رار گرفتن ه مدت يک ساعت ق ول حاصله از کاغذ صافی     .  ب ور داده شد    )Whatman No. 40(محل و عب

رای عناصر نيکل، کروم                يد و  رس  ml 50توسط آب مقطر به حجم        سيم    توسط دستگاه جذب اتمی ب ورد   ، آهن، کل زيم م  و مني
  .آناليز قرار گرفت

  :نتايج و بحث
وع         زی در دو ن ر سرپنتاين      مقدار عناصر فل اين و غي ده است   1در جدول   خاک سر پنت شان داده ش ايج،     .  ن ن نت ر اساس اي ب

اال می باشد         غلظت عناصر نيکل، کروم، آهن و منيزيم در          ر سرپنتاين ب ا غي سه ب اين درمقاي دار   . خاک سر پنت در حاليکه مق
  . کلسيم نسبتًا کم است

اه   برگ.  مشخص شده است1 در نمودار Alyssum bracteatum در برگهای گياه منگنزمقدار نيکل ، کروم و  های اين گي
ه  300تا کنون بيش از .  نيکل بوده و بنابراين می توان آن را گياه فوق تجمع دهنده نيکل قلمداد نمودµg/g  2300حاوی  گون

 Reeves et(می باشند گياهی فوق تجمع دهنده نيکل در نقاط مختلف دنيا مشخص گرديده که عمدتًا محدود به نقاط استوايی 
al. 1999, Reeves and Adiguzel, 2004 .(          ته و انی وجود نداش ين گياه ه گزارشی از چن ون هيچگون ا آن ران ت در اي

ردد   ه عنوان اولين گياه فوق  بAlyssum bracteatumگياه بنابراين  . تجمع دهنده نيکل مربوط به اقليم ايران گزارش می گ
از اين جهت می توان از آن به عنوان پاک کننده خاک های آلوده به نيکل و احتماًال برخی ديگر   اين گياه بومی ايران بوده و       

تفاده  . در اقليم ايران استفاده نمود  ) phytoremediation(از عناصر    تحقيقات بيشتری در خصوص نحوه کشت و شرايط اس
  .هايآلوده نياز می باشداز اين گياه به عنوان ابزار بيوتکنولوژی زدودن فلزات سنگين از خاک 

  
  :تشکر و قدردانی

اين پروژه  .  توسط دکتر محمد رضا رحيمی نژاد انجام گرديد که از ايشان قدر دانی می گردد               Alyssumشناسايی گونه های    
  .تحت حمايت مالی مديريت تحصيالت تکميلی دانشگاه اصفهان انجام گرفته است
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  .پنتاين و غير سرپنتاينر خاک س در دو نوعpH و (µg/g dry wt)  حداقل و حداکثر مقدار عناصر فلزی-1جدول 

pH  Ca  Mg  Fe  Cr  Ni  نوع خاک  

6.7-
 خاک سرپنتاين  230-1235  122-366  13243-51151  25400-152393  1403-11790  7.6

6.7-
7.4  

22095-
خاک غير   185-223  15-36  14220-17407  8725-25360  51820

  سرپنتاين
  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Ni Cr Mn
عنصر

(µ
g/

g 
dr

y 
w

t ) 
ظت
غل

  

    رشد کرده بر روی خاک های فلز دار سرپنتاين Alyssum bracteatumميانگين عناصر فلزی در گياه . 1نمودار 
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