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 چکیده

کادمیم یکی . با حفاظت منابع آب و خاك استآلودگی خاك با فلزات سنگین یکی از چالش هاي مهم در ارتباط 

 ،انسانو  گیاه، خاك ي از مهم ترین آالینده هاي زیست محیطی است که با توجه به تحرك خیلی زیاد در چرخه

یکی از راه هاي . و اثرات نامطلوبی که بر انسان و حیوان دارد، پاالیش آن از خاك هاي آلوده بسیار ضروري است

بیش اندوز براي جذب آالینده ها از خاك هاي آلوده  گیاه پاالیی است که در آن از گیاهانِ ،آلودگی زدایی خاك

 . استفاده می شود

. ه استبود جعفريهدف از انجام این پژوهش، بررسی امکان آلودگی زدایی کادمیم از خاك با استفاده از گیاه 

میلی  51و  55، 01، 5، 3تیمار شامل شاهد،  6 تصادفی با بدین منظور، آزمایشی در قالب طرح بلوك هاي کامال

 ،رشد، گیاهان از خاك ي پس از طی دوره. تکرار در گلخانه اجرا گردید 4گرم کادمیم در هر کیلوگرم خاك و 

تیمارهاي مختلف  گیاه و همچنین خاكِ ي برداشت و غلظت کادمیم تجمع یافته در اندام هاي هوایی و ریشه

 . اندازه گیري شد

ج نشان داد که در تمام تیمارها با افزایش غلظت کادمیم در خاك، مقدار جذب کادمیم در ریشه افزایش می نتای

. برابر شد 34و در ریشه حدود 3/01هوایی هاي با افزایش غلظت کادمیم در خاك، غلظت کادمیم در اندام. یابد

براي جذب کادمیم از خاك هاي آلوده  يجعفرهوایی  هاي توانایی زیاد ریشه و اندام ي این نتایج نشان دهنده

میلی گرم بر  16/60هوایی هاي و در اندام 38/65مجموع میانگین مقادیر کادمیم جذب شده در ریشه . است

همچنین، با افزایش غلظت کادمیم، زمان الزم براي پاالیش گیاهی نیز افزایش یافته و کمترین زمان . کیلوگرم بود

 ي گیاهی با دوره جعفري،بنابراین با توجه به اینکه . میلی گرم بر کیلوگرم بود 3 الزم مربوط به پاالیش غلظت

رشد نسبتاً کوتاه و عملکرد باال می باشد، می توان از این گیاه به عنوان گیاهی بیش اندوز براي پاالیش خاك هاي 

 .آلوده به کادمیم استفاده کرد

 االیی، کادمیمبیش اندوزي، گیاه جعفري، گیاه پ :کلمات کلیدی
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 مقدمه

عمده ترین منابع رهاسازي فلزات سنگین به خاك . آلودگی خاك به فلزات سنگین یکی از مشکالت اساسی محیط زیستی است

ي فاضالب و اري، فلزکاري، مصرف سوخت، تخلیه مربوط به فعالیت هاي صنعتی از قبیل معدن کاوي، ذوب فلزات، صنایع آبک

 (. 0381داوري و همکاران، )د فت کش ها، کودها و لجن فاضالب مصرفی در بخش کشاورزي می باشانهدام زباله، کاربرد آ

در چند دهه ي اخیر، . خاك به عنوان صبورترین جزء طبیعت، دیرتر از سایر اجزاء، اختالالت ناشی از آلودگی را بروز می دهد

 Goshشم گیري رو به افزایش بوده استمنابع انسانی، به طور چبا فلزات سنگین به علت تخلیه ي زباله و فاضالب از  آلودگی خاك

& Singh,2005)) .مدهاي زیست محیطی خطرناکی را در پی ولوژیک زیان بار آالینده ها، پیااین وضعیت به علت اثرات اک

    (.Atafar et al.,2010)دارد

در این میان کادمیم و سرب از . و نیکل می باشند رایج ترین فلزات سنگین موجود در مناطق آلوده، کادمیم، سرب، کروم، مس

، (کودپاشی، سم پاشی)ناگون مانند عملیات مختلف زراعیمهمترین آالینده هاي سمی بوده که از منابع مختلف و به روش هاي گو

رد می ه ي غذایی وااستخراج معدن، فعالیت هاي صنعتی و یا از طریق اگزوز اتومبیل به محیط زیست، گیاهان و زنجیر

 (.0381 ،و همایی داللیان)شوند

براي  (Huang et al.,2004)اعث تجمع این فلز در خاك می شوندکودهاي فسفري داراي مقادیر زیادي کادمیم هستند که ب

پاالیش گیاهی یکی از . ک وجود داردشیمیایی و بیولوژی مختلف فیزیکی،  آلوده به فلزات سنگین، روش هايپاالیش خاك هاي 

ي بیولوژیک، ساده، ارزان و دوست دار محیط زیست بوده که در آن از گیاهان براي زدودن آلودگی از خاك استفاده می روش ها

چنانچه آلودگی . اینچ محدود می شود 54به عمق هاي کمتر از  ،استخراج موثر فلزات سنگین با استفاده از گیاهان بیش اندوز. شود

تا کنون، در حدود . (Pulford & Watson, 2003)ان با ریشه هاي عمیق استفاده کردختدر اعماق بیشتر باشد، می توان از در

 ,Baker & Brooks)ف شناخته شده اندخانواده ي بیش اندوز فلزات سنگین مختل 45رده گیاهان خاك زي، متعلق به  411

1989 .) 

ي فلزات سنگین هستند، ي باال که قادر به ذخیره  موفقیت در پاالیش گیاهی، به شناسایی گونه هاي گیاهی با تولید زیست توده

گیاه پاالیی از دیدگاه هاي متفاوتی توسط پژوهشگران مختلف مورد بررسی قرار . (Pulford & Watson, 2003)وابسته است

 ناشی ممیدکا به دهلوآ يها  كخا گیاهی پاالیش ايبر جسفناا و چهزپیا نگیاها ناییاتو( 0381)رانهمکازاده و  عیسی. گرفته است

 ايبر يبیشتر ناییاتو از چهزپیا که داد ننشا هگیا دو ینا وزيندا بیش انتو مقایسة .نددکر سیربر را فسفاته يهادکو فمصر از

 ییرآکا یشافزا سیربر ،(0310)بابائیان و همکاران توسط يیگرد هشوپژ در ،همچنین .ستا رداربرخو میمدکا گیاهی اجستخرا

 ننشا يسنتز و (کالته کننده هاي طبیعی)طبیعی يها  0لیت کی دبررکا با هویج هگیا ي سیلهو  به كخا از بسر گیاهی اجستخرا

 یژگیو یابیارز صخصودر  .دارد لیکاگزا سیدا و  NTA ي نسبت بهبیشتر تأثیر EDTA در این تحقیق مشخص شد که. داده شد

  نسبت كخا لیآ ادمو ارمقد و کاتیونی دلتبا  ظرفیت يها گییژو که داد ننشا كخا در میمدکا غلظت  ضعیتو بر كخا مؤثر يها

  ك،ندا ارمقد فخال بر لیآ ادمو  وشته دا يبیشتر تأثیر (بجذ قابل و کل) كخا میمدکا حاللیت انمیز بر كخا يیژگیهاو سایر به

 (.0310همکاران، جعفرنژادي و)نددار مطالعه  ردمو يها  كخادر  میمدکا حاللیت در را مهمی نقش
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ررسی هاي انجام شده نشان دهنده ي این است که نرخ جذب و تجمع کادمیم در اندام هاي خوراکی سبزي ها بیشتر از سایر ب

 ، گیاهی است یک تا دو ساله باPetroselinum crispum   جعفري با نام علمیگیاه . (Mudgal et al., 2010) گیاهان است

 .که در نواحی مختلف ایران نیز پرورش می یابد مناطق مدیترانهبومی  ، 5چتریان يسانتی متر از خانواده  01ارتفاع

نظر به اینکه تحقیقات انجام شده در مورد پاالیش گیاهی در ایران چندان فراوان نیست و یافته هاي موجود در مراکز علمی در 

باشد در نتیجه انجام تحقیقات در زمینه زمینه ي  پتانسیل جذب فلزات سنگین و آالینده هاي دیگر به وسیله ي گیاهان، کم می 

هدف از انجام . ي پاالیش گیاهی با هدف معرفی روش هاي نوین پاالیش و انتخاب گونه هاي گیاهی مناسب، الزم و ضروري است

یم این پژوهش ارزیابی توان بیش اندوزي گیاه جعفري براي پاالیش گیاهی خاك هاي آلوده به کادمیم و تعیین میزان جذب کادم

 .به وسیله ي این گیاه بود

 

 مواد و روش ها 

اثر مقدار کادمیم موجود، در  .تکرار طراحی گردید 4تیمار و  6گلخانه اي و در قالب بلوك هاي کامال تصادفی با  کشت این پژوهش به صورت

الیش گیاهی از گیاه جعفري استفاده به منظور پا د همچنینمیلی گرم در هر کیلوگرم خاك بررسی ش  51و  55، 01 ، 5، 3،سطح  شاهد  6

و  مقداري از خاك مورد نظر را در هوا خشک نموده ،به منظور تجزیه ي خاك .بودلوم رسی  ،بافت خاك مورد آزمایش براي گیاه جعفري. شد

  pHباع با دستگاه واکنش گل اش. دش ده و براي انجام آزمایش هاي خاك به آزمایشگاه منتقلشالک خاك را  ،میلی متري 4با الک سپس 

رس به روش  سیلت و ،فراوانی نسبی ذرات شن ،اده از دستگاه هدایت سنجقابلیت هدایت الکتریکی عصاره ي اشباع خاك با استف ،متر

و  مقدار ماده ي آلی خاك به روش واکلی و بالك، ،یگزینی کاتیون ها با استات سدیم ظرفیت تبادل کاتیونی خاك به روش جا ،هیدرومتري

ارائه شده  0نتایج حاصل از این تجزیه در جدول . لظت کادمیم کل در خاك با استفاده از روش عصاره گیري مورد اندازه گیري قرار گرفتغ

 .است

 
 برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک های مورد آزمایش -1جدول 

 پارامتر اندازه گیري در خاكه در خاك         مقدار اندازه گیري شد

051 N% 

515 Na+(mg/kg) 

015 K+(mg/kg) 

00/0 Mg++(mg/kg) 

5/5 P+(mg/kg) 

00/1 O.C 

03 CEC 

1/0 pH 

5/0 EC(ds/m) 

6/0 Pb(g/cm3) 

 بافت لوم رسی
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جرم مشخصی از خاك ابتدا نمک و براي آلوده سازي  شدهانتخاب سانتی متر  81و قطر  31گلدان هایی با ارتفاع  پژوهشدر این 

کوبیدن، عمل کیلوگرم خاك ریخته و با  8در هر گلدان . حاوي کلرور کادمیم محاسبه شد و به نمونه هاي خاك اضافه گردیدالزم 

گرم در سانتی متر مکعب در هر گلدان بود، سپس به منظور ایجاد  5/0خاك را متراکم کرده به طوري که جرم ویژه ي ظاهري آن 

در شرایط رطوبت ظرفیت زراعی قرار داده و پس از ( روز 45)هفته  01ا به مدت حدودگلدان ها ر ،تعادل بین آالینده و خاك

براي این منظور . بوته در نظر گرفته شد 01تراکم کشت براي هر گلدان  .گذشت این مدت بذر هاي جعفري در گلدان کاشته شد

رویه ي خاك با  ،نظور کاهش تبخیر از سطح خاكبه م .حد تراکم مطلوب انجام گرفتعمل تنک کردن تا  ،پس از استقرار جوانه ها

گیاه با آب غیر شور و غیر آلوده تا رسیدن به رطوبتِ ظرفیت  ،سنگریزه پوشانده شد و براي جلوگیري از هرگونه تنش رطوبتی

د ظرفیت وزن هر گلدان در حد رطوبت ظرفیت زراعی بر روي آنها یادداشت و براي حفظ رطوبت خاك در ح .دشدنآبیاري  ،زراعی

کمبود آب از طریق آبیاري  ،زراعی با توزین گلدان ها و محاسبه ي اختالف وزنی آن با هنگامی که در حالت ظرفیت زراعی است

گلدان هایی  ،براي محاسبه ي مقدار تبخیر. مقدار تعرق گیاهان هم با توزین روزانه ي گلدان ها به دست آمد در نتیجهجبران شد

ن گلدان هاي مورد آزمایش قرار گرفت و مقدار تعرق در هر گلدان با مشخص بودن مقدار تبخیر در گلدان در بی( شاهد)بدون گیاه

در حین آزمایش مراقبت هایی براي کنترل دماي گلخانه و سم پاشی علیه آفات و بیماري ها صورت  .شد محاسبه ،هاي شاهد

 .از گیاه و خاك گلدان نمونه برداري صورت گرفت ،ایی مختلفبراي انجام تجزیه هاي شیمی ،در بازه هاي زمانی مناسب .گرفت

درجه سانتی  85ساعت در دماي  48سه بار با آب معمولی و دوبار با آب مقطر شسته و به مدت  ،نمونه هاي گیاهی پس از برداشت

کادمیمِ گیاه غلظت  .ندآسیاب شد ،آسیاب برقی با محفظه ي استیل ي نمونه هاي خشک شده به وسیله .گراد در آون خشک شدند

اندازه گیري غلظت کادمیم در نمونه هاي گیاه و خاك با دستگاه هاي جذب  .اندازه گیري شدبا روش اکسیداسیون تر 

در  .قرائت شدند (Varian Vista –PRO) و پرتو سنجی نشري پالسمایی جفت شده القایی( Shimadzu AA-670G)اتمی

و ریشه شامل اندام هاي هوایی  ،بر جذب توسط بخش هاي مختلف گیاه ادمیم موجود در خاكنهایت به منظور بررسی اثر میزان ک

 .ها و دستیابی به مناسب ترین تیمار براي پاالیش گیاهی داده ها تجزیه شدند

چند ي ها نموآز توسط ها  میانگین مقایسه و شد دهستفاا (06نسخه)  SPSS ريماآ ارفزا منر از ها دادهتحلیل  و تجزیه ايبر

 .   پذیرفترت صو نکندا اي منهدا

 

 نتایج و بحث

 یافته یشافزا یشهر ي سیلهو به هشد بجذ میمدکا ك،خا در میمدکا غلظت یشافزا با  که داد ننشا هشوپژ ینا از حاصل نتایج

 غلظت یشافزا با. دبوم میلی گر 16/0یشه ر در دموجو میمدکا ستا صفر خاك، به هشد ودهفزا میمِدکا غلظت که هنگامی. ستا

به  یشهر در دموجو میمدکاار مقد ك،خا مکیلوگر بر مگر میلی 51غلظتدر  و یافته یشافزا یشهر در میمدکا ك،خا در میمدکا

 انتو می و ستا هشد برابر 34 ودحد یشهر در میمدکا غلظت ك،خا در میمدکا غلظت یشافزا با ،یگرد رتعبا به. سیدر  86/34

 يتجزیه  نتایج. مییابد یشافزا میمدکا بجذ ايبر ي جعفري یشهر تمایل ك،خا در میمدکا غلظت یشافزا با که نتیجه گرفت

 3و 5 يهاول جد در كخا در میمدکا مختلف يها  غلظت به توجه با جعفري ییاهو هاي امندا و یشهر در میمدیانس کاوار ارمقد

 میمدکا مختلف يها غلظتدر  ،ییاهو هاي امندا و یشهر در دموجو میمدکا مختلف یردمقا بین که ستا آن بیانگر و ستا همدآ

 .دارد دجوو 10/1 سطح در داري معنی فختالاك، خا
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 تجزیه ی واریانس کادمیم موجود در ریشه با توجه به مقادیر مختلف کادمیم در خاک -2جدول 
Sig. F Meam 

Square 
Df Sum of Squares  

0/001 169/196 653/645 5 3268.225 Between 

Groups 
  3/863 18 69.538 Within Groups 
   23 3337.764 Total 

 
 

 تجزیه ی واریانس کادمیم موجود در اندام های هوایی با توجه به مقادیر مختلف کادمیم در خاک -3جدول 
Sig. F Meam Square Df Sum of 

Squares 
 

0/001 34646/084 291/464 5 1457/320 Between Groups 
  0/008 18 0/151 Within Groups 
   23 1457/472 Total 

  
 كخا در میمدکا مختلف يها  توجه به غلظت با ه راگیا ییاهو ام هايندا و ریشه ي سیلهو به هشد بجذ میمدکا ارمقد ،0نمودار

 سیلهو به بجذ ك،خا در ممیدکا غلظت یشافزا با ،همچنین. ستا میمدکا بجذ به جعفري یشهر دیاز تمایل بیانگر  و ن دادهنشا

 یشافزا با و دهبو 58/0 اندام هاي هواییدر دموجو میمدکا ،شاهدر تیما در یکهرطو به یابد یشافزا می نیز  هیی گیااهو ام هايندا ي

 یگرد رتعبا به. سیدر مکیلوگر بر مگر میلی 8/53 به ییاهو امندا در میمدکاارمقد ،مکیلوگر در ممیلیگر 51 غلظتتا  میمدکاارمقد

 با که گرفت نتیجه چنین انتو می. دشو بر میابر 01 تقریبا ییاهو هاي امندا در میمدکا ارمقد  ،51تا  صفر از غلظت یشافزا با

 يبیشتر میمدکا جعفري، هگیا نتیجه در و هشد بیشتر جعفري ییاهو ام هايندا به میمدکا لنتقاا ك،خا در میمدکا غلظت یشافزا

 غلظت بین مستقیم طتباار بیانگر که مشابهینتایج  انهشگروپژ سایر توسط هشد منجاا يها هشوپژ. میکند هخیرذ و بجذ را

 در میمدکا غلظت یشافزا با  که ريطو به .ستا داده  ننشارا باشد  می  كخادر  میمدغلظت کا و نگیاها در یافته تجمع میمدکا

 و نجازلر زاده عیسی)یابد   می يبیشتر یشافزا  ییاهو م هاياندا به نسبت  یشهر ي سیلهو به هشد بجذ میمدکا ارمقد ،كخا

 قابل میمدکا ارمقد به هگیا سیلهو به میمدکا بجذ انمیز که ینا به توجه با.  (0386 ،همایی و لو اورديخد ،0381، رانهمکا

میلی  51غلظت تا ینابنابر ،ستا یافته یشافزا بجذ ك،خا در میمدکا غلظت یشافزا با که نجاآ از و دارد بستگی كخا در سسترد

 میمدکا ارمقد ي مقایسه. ددمیگر منتقل ییاهو هاي امندا به یشهر از و باشد می سسترد قابل ه،گیا ايبر میمدکا ،مکیلوگر بر مگر

 و 3 ،صفر غلظت در که ستا آن ي ههندد ننشا مختلف يها  غلظت در جعفري ییاهو هاي امندا و یشهر ي سیلهو به  هشد بجذ

 در ،ییاهو هاي امندا در میمدکا ارمقد .(0 شکل )ستا یشهر از بیشتر ،ییاهو هاي امندا در میمدکا ارمقد م،کیلوگر بر مگر لیمی 5

 سیلهو به هشد شتدابر میمدکا ارمقد از بیشتر ،مکیلوگر برم میلی گر 08/5 ،5 غلظت در و ، 05/0 ،3غلظت در ،55/1، صفر غلظت

 هخیرذ به نسبت ییاهوام هاي ندامیم به دکا لنتقاا در يبیشتر ناییاتو یشهر ،ها غلظت ینا در که گفت انتو می و ستا یشهر ي

و  دارد دجوو (3/1حدود ) كندا ختالفیا ،ییاهوام ندو ایشه ر د درمیم موجودکا ارمقد بین 01 غلظت در. دارد دخو در میمدکا ي

 ،55در غلظت . ستا براتقریبا بر ییاهو هاي امندا به میمدکال نتقاا ب وجذ به یشهر تمایل ،غلظت ینا در که گرفت می توان نتیجه

 بیشتر لنتقاا از ناشی که باشد می یشهر در میمدکا ارمقد از بیشتر مکیلوگر بر ممیلی گر 81/5 ،اندام هاي هواییدر  دموجو میمدکا

 ام هايندا میمدکا م،کیلوگر بر ممیلی گر 51 غلظت در  ،لیکن .ستا یشهر در آن هخیرذ به نسبت ییاهو ام هايندا به میمدکا

  آن علت که دهبو مکیلوگر بر مگر میلی 16/00 ودحد در يچیز غلظت فختالا ینا و ستا یافته کاهش یشهر به نسبت ییاهو
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 میمدکا یردمقا يها میانگین عمجمو . دبو ییاهو ام هايندا به آن کمتر لنتقاا و یشهر در میمدکا نشد كمتحر غیر و ترسیب

 (16/60)ییاهو ام هايندا در هشد بجذ میمدکا يها میانگین عمجمو از کهد بو مکیلوگر بر مگر میلی 38/65یشه ر در هشد بذج

 .دارد آن ییاهو ام هايندابه  نسبتي بیشتر وزيندا بیش جعفري ي یشهر که گفت انتو می عمجمو در ینابنابر .ستا بیشتر
 

 خاک در کادمیم مختلف مقادیر به نسبت جعفری هوایی های اندام و ریشه در کادمیم مقادیر - 1 نمودار         

 غلظت یشافزا با .است هشد داده ننشا ،5شکل در كخا در میمدکا غلظت یشافزا به توجه با جعفري هگیا دعملکر اتتغییر ندرو

 ،صفر غلظت در هگیا دگر عملکرا هک رتصو ینا به. یابد کاهش می( رهکتا) سطح حدوا در هگیا دعملکر ك،خا در دموجو میمدکا

 308/86،  480/86 ،ترتیب به 51 تا 3 غلظت از جعفري دعملکر كخا در میمدکا غلظت یشافزا با د،شو گرفته نظر در صددر011

 م،کیلوگر بر مگر میلی 51تا ك خا در میمدکا غلظت یشافزا با یگرد رتعبا به. شد هداصد خودر 551/04 ، 545/01،  018/80، 

 به 011 از دعملکر که ستا داده رخ 3 به صفر غلظت د ازعملکر کاهش بیشترین. یابد کاهش می صددر 084/55 هگیاد کرعمل

 کاسته دعملکر  از صددر  04 حدود ،3  صفر تا از كخا در دموجو میمدکا غلظت یشافزا با یعنی ،یافته کاهش صددر 480/86

 .ستا هشد
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 خاک در کادمیم مختلف مقادیر به نسبت گیاه خشك وزن -2 ارنمود

 مکیلوگر بر مگرمیلی  51 تا صفر يغلظت ها در جعفري ي سیلهو به لسا یک لطو در که ستا میمیدکا انمیز بیانگر ،3نمودار

 به. ستا هشد  برابر 55/04 ودحد آن شتدابر ك،خا در دموجو میمدکا غلظت یشافزا با. ستا هشد شتدابر كخا در میمدکا

 103/530،  560/351 ،158/085،  165/040، 861/41 ،با برابر ترتیب به میمدشت کادابر ،51تا صفر غلظت از که ريطو

 .ستا لسا در رهکتا بر مگر 414/001و
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 مکادمی آلودگی مختلف سطوح در وسیله جعفری به شده برداشت کادمیم مقدار -3نمودار

 ننشا میمدکا کاهش صددر 05 و 01 ، 5 با نماز به نسبت را جعفري هگیا ي سیلهو به هشد شتدابر میمدکا ارمقد ،4نمودار

% 01 کاهش به نسبت میمدکا ي لیهاو ارمقد از%  05 کاهش با که هددمی  ننشا لسا در میمدکا شتدابر هنگآهمچنین . هددمی

 ايبر نماز کمترین ،میمدکا ي لیهاو ارمقد% 5  با کاهش و تسا  زمال میمدکا ارقدم نهما شتدابر ايبر يبیشتر نماز ،% 5 و

 ترتیب به  میمدکا غلظت از صددر 05 و 01 ، 5کاهش با نهایت در. ستا زمال كخا در دموجو میمدکا مختلف يها غلظت شتدابر

 (هشد برابر 830/8میم دکا شتدابر) 414/001 به 165/040 از میمدکا شتدابر ارمقد تا ستا زمال نماز هما 04 و 1 ، 4 ودحد

 ايبر هگیا ینا گفت انتو می ،مدآ بدست میمدکا مختلف يها گیدلوآ از 5% سطح در پاالیش نماز کمترین ینکها به توجه با. برسد

 5 با كخا پاالیش نماز. باشد شتهدا ییرآکاند اتومی ،باشد می متوسط تا پایین حد در نهاآ میمدکا گیدلوآ که هایی كپاالیش خا

 سه هر در.  است هشد داده ننشا ، 5 نمودار در كخا در دموجو میمدکا  مختلف یردمقا ازاي به میمدکاهش کا صددر 05و  01 ،

 در پاالیش نماز ،غلظت یشافزا به توجه با 01 تا 5 غلظت از. میباشد مکیلوگر بر ممیلی گر 51غلظتِ ايبر نماز بیشترین رد،مو

 بر مگر میلی 5 و 3 غلظت در میمدکا   شتدابر و بجذار مقد بیشترین که گرفت نتیجه انتو می کلی رطو به و ستا کاهش لحا

 .ستا میمدکا ي لیهاو ارمقد از صددر 05 کاهش به طمربو نماز بیشترینو  گرفته رتصو مکیلوگر
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 سال در کادمیم مختلف های غلظت از درصد 10 و 0115 طحس سه در شده پاالیش کادمیم برداشت شدت یا آهنگ -4نمودار

 

 

 خاک در کادمیم متفاوت های غلظت به توجه با خاک پاالیش زمان -0نمودار
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   یگیر نتیجه

یی زدا گیدلوآ ايبر مناسبی روش گیاهی یشپاال ،باشد نمی زمال كخا از ها آن کامل فحذ ،سنگین اتفلز پاالیش ايبر که نجاآ از

 دهستفاا روش ینا از انتو نمی ستا هگیا تحمل از ترافر گیدلوآ تشد که یطیاشر در لبتها. ستا سنگین اتفلز به دهلوآ يها كخا

 هگیا از انتو می ،یافته یشافزا هگیا توسط بجذ ارمقد ك،خا در میمدکا غلظت یشافزا با هشوپژ ینا در ینکها به توجه با. دکر

 محاسبه با هشوپژ ینادر  .دکر دهستفاا مکیلوگر بر مگر میلی 51 غلظت تا  میمدکا به دهلوآ يها كخا پاالیش ايبر جعفري

 آن ییاهو هاي امندا به نسبت جعفري هگیا ي یشهر که یددگر مشخص مختلف يها  غلظت در هشد بجذ میمدکا ارمقد عمجمو

با  .دکر دهستفاا میمدکا وزندا  بیش انعنو به جعفري ي یشهر از انتو می ینابنابر. ستا ردارخو بر يبیشتر وزيندا بیش رتقد از

استفاده از کودهاي با پایه ارگانیک به جاي کودهاي شیمیایی و جایگزین کردن روش هاي بیولوژیک دفع آفات و توسعه ي مبارزه 

 :ي بیولوژیکی به جاي انواع آفت کش هاي شیمیایی مثل

 هت از بین بردن شته ها و حشرات مضرانواع کفشدوزك هفت نقطه اي، ج -0

 بعضی از انواع زنبورها -5

 بعضی از انواع مگس هاي پارازیتوئید -3

 مورچه ها -4

و حتی استفاده از آفت کش هاي گیاهی و طبیعی مثل برگ ریواس، پودر فلفل قرمز و سیر، پوست پرتقال، و عصاره ي انواع گل ها 

ه از میکروارگانیسم هایی مثل باکتري ها، قارچ ها و ویروس هاي مختص آن آفت یا استفاد به جاي سموم شیمیایی و( گل داوودي)

که گوارش و یا چرخه ي زندگی آن آفت را مختل می کند و باعث مرگ آن می شوند و یا فلج اعصاب حسی آفت را باعث می شوند 

می توان ، هستند قارچی و باکتریاییتحت عنوان حشره کش هاي میکروبی، که و کمترین آسیب را به محصوالت وارد می کند، 

 يسبز ترین فمصر از پر یکی جعفري که ینا به توجهبا  . خطر آلودگی سبزي ها و میوه ها به انواع فلزات سنگین را کاهش داد

 پس هبالفاصل باید د،شو دهستفاا آن از سنگین اتفلز به دهلوآ يها كخا گیاهی پاالیش در چنانچه ،باشد می انیرا در کیراخو يها

 .دنمو ها آن فند و نندزاسو به امقدا كخطرنا يها بالهز مانند شتدابر از

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 منابع فهرست

ي کی لیت هاد برربوسیله هویج با کاك خاب از گیاهی سراج ستخرایی رآیش کاافزا" .  0310. ، رهنماییم و را.، همایی، .ن، ابابائیا

 .608-610(:3)56، (ورزيصنایع کشا م وعلو)كخاآب و نشریه . "يسنتزو طبیعی 

در میم دضعیت غلظت کاوبر ك مؤثر خاي یژگی هاویابی  ارز".  0310. .ردي، مبوي باو . ع . د، غصیا. ، مهمایی، .ل. ادي، عجعفرنژ

 .064-041(: 5)01ك، خاآب و حفاظت هاي هش ومجله پژ.  "نستازخوي آهکی هاك برخی خام در گندر بذك و خا

ورزي کشان فنوم و مجله علو. "میمدکاب و به سرده لوي آهاك پاالیش سبز خازي سال مد". 0386. ، مهمایی، و .ح، لواوردي خد

 .456-400(:45)00، منابع طبیعی و 

میم با دکاو نیکل   يها هالیندآ بهده لوآ يها كخا پاالیی هگیازي سا لمد". 0381. ح ،لو اورديخدو  .م ،همایی، .داوري، م

  .84-05 : (55)04ك، خام آب و علو، منابع طبیعیورزي و کشان فنوم و مجله علو. "قسکپیک کاهش تعروبع ماکراتوده از ستفاا

ه مس بوسیله گیاو میم دبه کاه شدده لوي آهاك  پاالیش سبز خااي برزم الن مازي زشبیه سا". 0381. ، مهمایی، و .ر .ن، ماللیاد

 .040-051(:4)51مجله دانش آب و خاك، . "مریم گلی

ر چه به منظوزپیاج و سفناوزي اندابیش ان یابی توارز". 0381. ، مهماییو . ا، اپذیر. ل، صچارکپوي سد، ا.ن، سجارلززاده عیسی 

، ((ار، فرصت ها و چالش هاي رو به روتوسعه پایدورزي و کشا))مین همایش ملیدو. "دهلوي آهاك خااز میم دگیاهی کااج ستخرا

 . ازشیر

Atafar, Z., A. Mesdaghinia, J. Nouri, M. Homaee, M. Yunesian, M. Ahmadimoghadam, and AH. Mahvi, )2010( 

"Effect of fertilizer application on soil heavy metal concentration". Environmental Monitoring and Assessment, 

160:83-89. 

Baker, A.J.M., R.R Brooks, )1989( "Plant Regeneration of the Mining Ecotype Sedum Alfredii and Cadmium 

Hyperaccumulation in Regenerated Plants". Plant Cell Tiss Organ Cult.99:9-16. 

Ghosh, M., S.P. Singh, S.B. Purohit,  (2005)  ''Comparative Uptake and Phytoextraction Study of Soil Induced 

Chromium by Accumulator and High Biomass Weed Species''.159:765-768. 

Huang, J.W., J. Chen, W.R. Beati, S.D. Cunningham, (2004) ''Phytoremediation of Lead-Contaminated-Soil: Role of 

Syntetic Chelated in Lead Phytoextraction'', Environ. Sci. Technol, 29:1232-1242. 

Mudgal, V., N. Madaan, A. Mudgal, (2014) ''Heavy Metals in Plants: Phytoremediation: Plants Used to Remediate 

Heavy Metal Pollution''. Agriculture and Biology Journal of Nourth America, 1(1): 40-46. 

Pulford, I.D., C. Watson, (2003) ''Phytoremediation of Heavy Metal Contaminated Land by Tree a Review''. J. 

of Environmental. INT, 29(4):529-540. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

Assessing Land Petroselinum Crispum Potential for Phytoextraction 

from Phytoremediation of Cadmium from Contaminated Soils 

 

Abstract 

Soil contamination with heavy metals is one of the most important challenges in soil and water 

conservation area. Remediation of Cd as one of the most important environmental contaminants 

from contaminated soils due to its high mobility in soil, plant, human chain and adverse effects 

on human and animals, is very important. Phytoextraction is one of the biological remediation 

methods in which hyperaccumulator plants are used to take up pollutants from contaminated 

soils. The objective of this study was to investigate the capability of Land Petroselinum Crispum 

for phytoremediation of cadmium from Cd-contaminated soils. For this purpose, a randomized 

block experimental design with six treatments of 0, 3, 5, 10, 25 and 50 mg Cd/ kg soil and four 

replicates was established in the greenhouse. When plants were fully developed, plants were 

harvested and cadmium concentrations in the soil, roots and shoots were measured. The results 

indicated that by increasing Cd concentration in soil, its accumulation in plant tissues was also 

increased. By increasing cadmium concentration in soil, its concentration within the roots and 

shoots was increased to 19.3 and 34 times, respectively. This indicates the high capability of both 

roots and shoots for cadmium uptake from contaminated soils. Total average cadmium 

concentration in roots and shoots was 65.38 and 61.06 mg/kg, respectively. With increasing 

cadmium concentration, the time needed for phytoextraction was also increased. The minimum 

time needed for phytoextraction was belonged to the 3 mg/kg Cd treatment. Since Land 

Petroselinum Crispum has short growing period and high biomass, it can be used as 

hyperaccumulator plant to remediate cadmium from Cd-contaminated soils.    

Keywords: Accumulation; Petroselinu Crispum; Phytoremediation; Cadmium 
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