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گیري از گیاهان دارویی در کشاورزي پایدارپاالیی آب با بهرهگیاه
2، قاسم میرزائی1رضا نوروزي

reza.norouzi@uma.ac.irعضو هیئت علمی دانشکده کشاورزي مشگین شهر، دانشگاه محقق اردبیلی

ghasem.mirzaie@uma.ac.irمشگین شهر، دانشگاه محقق اردبیلی عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزي

چکیده 
راهکارهاي متداول جهـت  . گیر بسیاري از کشورهاي جهان استامروزه آلودگی خاك و آب توسط فلزات سنگین سمی دامن

ي اخیر استفاده از گیاهان بـراي حـذف   در چند دهه. هاي سنگین استد صرف هزینهها نیازمنزدودن آب و خاك از این آالینده
به دالیل مختلف از جمله هزینه کمتر، مسائل زیباشناختی و محیط زیستی مورد توجه واقع گردیده ) پاالییگیاه(فلزات سنگین 

ی، گیاهان دارویـی را در جهـت سـازگاري بـه     هاي محیطتنش. در این میان گیاهان دارویی جایگاه منحصر به فردي دارند. است
درصورت کشـت ایـن گیاهـان در منـاطق آلـوده بـه       . گردندها میدارند و سبب تولید مواد موثره دارویی در آنالعمل وامیعکس

ایـاي  ، عـالوه بـر اسـتفاده از مز   )زا و در نتیجه تحریک کننده و افزایش دهنده مـواد مـوثره  به عنوان عامل تنش( فلزات سنگین 
از آنجا که دغدغه اصـلی در کشـاورزي پایـدار    . پاالیی، گیاهی با مواد موثره بیشتر و با اثرات مضاعف دارویی خواهیم داشتگیاه

هـاي مناسـبی جهـت    تواننـد گزینـه  ها و امکانات موجود در مسیر تولید است، گیاهان دارویی مـی نحوه استفاده بهینه از واقعیت
.پاالیی باشندیاههاي گاستفاده در برنامه

پاالیی، گیاهان دارویی، فلزات سنگین، کشاورزي پایدارگیاه:واژه هاي کلیدي

مقدمه
-این ترکیب. هاي زهکشی به یکی از معضالت جهانی تبدیل شده استها، منابع آب زیرزمینی و آبامروزه مشکل آلودگی خاك
ي جوي مراکز صنعتی، استفاده افراطی از کودهاي کشاورزي و هاهاي محیطی از جمله آلودگیها اغلب در قالب آالینده

رم گمیلی20ثال حد طبیعی مس در خاکها به طورم. )2013رحیمی و همکاران، (شود هاي شهري و صنعتی تولید میفاضالب
ند به هاي اطراف مناطق صنعتی هاکنون میزان مس موجود در خاكباشد، در حالی که همبه ازاي هر کیلوگرم خاك می

mg.Kg-1298ل کادمیوم، کروم، نیکل، جیوه و غیرهمث(مقادیر باالي فلزات سنگین . )2009، 1حسین و همکاران(رسدمی (.
هاي گردد که موجب افزایش رادیکالهاي زیرزمینی وجود دارد سبب ایجاد تنش اکسیداتیو در گیاهان رشد یافته میکه در آب

-، هیدروژنهاي آزاد اکسیژن فعال ها شامل رادیکال سوپراکسیدرادیکال. شودیاهی میهاي گآزاد اکسیژن فعال در سلول
ریکو و (گردد ها میداتیو و در نتیجه تخریب بافتهاي اکسیرادیکال هیدروکسیل است که موجب وارد شدن آسیبپراکسیداز و 

. )2009، 2همکاران
. استشیمیاییوی فیزیکهايآلوده استفاده از روشهايو خاكهااز آبآلودگیانواعرفعرایج و آسان براي هايیکی از روش

1 Hussian et al.
2 Rico et al.

زهکشی در کشاورزي پایدار اولین همایش ملی
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بـه  . شـوند هـا مـی  مستلزم هزینه بسیار باالیی هستند و حتی خود مجددا سبب تولید برخی آلـودگی ،هامتاسفانه این روش
.انـد ستی سـوق پیـدا کـرده   ها به سمت یافتن روشی زیهاي اخیر بسیاري از تحقیقات جهت حذف آلودگیهمین جهت در دهه

-در واقـع گیـاه  . شودنامیده می٣پاالییباشد که اصطالحا گیاهها میها استفاده از گیاهان براي از بین بردن آلودگییکی از روش
ها درکم براي کاهش انتشار آلودگیزیست و یا دستپاالیی استفاده از گیاهان سبز براي انتقال، تجمع و حذف آلودگی از محیط

.)2009، 4پاندي و همکاران(طبیعت است
دهـد و در نظـر اول گیـاه را ضـعیف     اگرچه از یک طرف حیات گیاه را در معرض خطر قرار مـی ،دیگر حضور تنشسوياز 

العملی جهـت  اما از سوي دیگر همین تنش سبب تولید مواد موثره دارویی به عنوان عکسکاهد،کند و ماده خشک آن را میمی
هـاي کشـاورزي اسـت کـه بـه اسـتفاده بهینـه از        گـذاري کشاورزي پایدار دیدگاه نوینی در عرصه سیاست. گیاه استسازگاري

در این دیدگاه اگر وجود آب سالم سبب تولید گیاهی شـاداب و بـاطراوت   . ها و امکانات موجود در مسیر تولید تکیه داردواقعیت
درصورت آبیاري با آب آلـوده بـه فلـزات    .  د به یک فرصت تولیدي تبدیل گرددتواند از یک تهدیزا نیز میشود، شرایط تنشمی

گیاهی با مواد موثره بیشتر و بـا اثـرات   ) زا و در نتیجه تحریک کننده و افزایش دهنده مواد موثرهبه عنوان عامل تنش( سنگین 
.)1376فخرطباطبائی، (مضاعف دارویی خواهیم داشت

نتایج و بحث
هـا  مصارف خانگی، بهداشـت شـهرها، کشـاورزي و دامپـروي، صـنایع، پـارك      . ز هر جهت احتیاج به آب دارداقتصاد بشري ا

ولی به . هاي خاك و هوا نیز وجود داردهاي آب در مورد آلودگیمشابه عوارض آلودگی. ها تماما نیازمند به آب هستندگاهوتفریح
توانـد جهـت حـذف    مـی پـاالیی روش گیـاه . ها نیز مطرح اسـت لودگیعلت جاري و پویا بودن آب، مشکل مهم انتقال گسترده آ

پـاالیی در سـال   آوري گیـاه سود حاصل از بـه خـدمت گـرفتن فـن    . هاي آلی و غیر آلی از خاك، آب و هوا استفاده گرددآالینده
برابـر  10ل این میزان به سا5که در همان سال اعالم گردید ظرف ،میلیون دالر آمریکا برآورد گردیده بود35در جهان، 2000

طـور مثـال   شود، بـه پاالیی به کار گرفته میهاي متفاوتی در راستاي گیاهتکنیک. )2009، 5جیمنز-مورنو(هد یافت افزایش خوا
شـود، در ایـن   قسمت باالیی گیاه جـذب و منتقـل   ممکن است ترکیبات سمی و فلزات سنگین توسط گیاهان از خاك یا آب به

. دیابـ شوند و از طرق مختلف حجم گیاه برداشت شده تقلیل مـی یی گیاه پس از چیدن به محل دیگر متقل میقسمت باالروش 
و تبدیل کردن به خاکستر، کمپوست نمودن و یا ذخیره در مکانی ویژه جهـت اسـتخراج   این کار ممکن است از طریق سوزاندن

ر روش دیگر ممکن است گیاه صرفا بـه خـاطر اثـرات تحریـک     د. )6فیتواکسترکشن(ین انجام پذیرد مجدد فلزات ارزشمند سنگ
دیگر عبارت از استفاده گیاهان بـراي تجزیـه و   روش. کشت گردد،آلودگی داردکننده هاي تجزیهي میکروبکه بر رو7کنندگی

. است8هاي آلیتبدیل آلودگی

3 Phytoremediation
4 Pandey et al.
5 Moreno-Jiménez et al.
6 Phytoextraction
7 Phytostimulation
8 Phytotransformation
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هـاي زیرزمینـی   اندام10پاالییریشه. ندکشت شو9هاك و انتشار آلودگیکن است گیاهان سبز جهت تقلیل تحرهمچنین مم
هـا بـه حالـت    جذب و سپس تبدیل برخی از آلودگی. کاربرد دارد) خصوص فلزاتبه(ها از آب براي جذب آلودگی) هاریشه(گیاه 

یافتن پاالییهاي پایه در زمینه گیاهیکی از وظایف اصلی در پژوهش. پاالیی استهاي گیاهیکی از روشتوسط گیاهان نیز11گاز
ماسـک  (ها حائز ویژگی نیستندمسلما همه گیاهان جهت متابولیزه کردن ویا تجمع آالینده. هاي گیاهی کارا و خاص استگونه

. )2006، 12و همکاران
هاي آلوده را دارند و عالوه بر آن قادرند فلزات سـنگین  امروزه تقاضا براي گیاهانی که توانایی تحمل و رشد سریع در محیط

انتقـال  ) هاي رشدي بـاالي سـطح خـاك   بخش(هاي قابل برداشت خود ها را به بخشها وآنیونخود تجمع دهند و کاتیونرا در
پـروش یافتـه بـه    (هاي مختلف که بر روي انواع گیاهان انجام گرفته است گیاه آفتـابگردان  از آزمایش.دهند به وجود آمده است

هـاي زهکشـی اطـراف نیروگـاه اتمـی      ي در از بین بـردن عناصـر رادیواکتیـو از آب   اکنندهتاثیر بسیار خیره)روش هیدروپونیک
سودمندترین حالت وقتی است که گیاهی قادر به حذف و تجزیـه بـیش از   پاالیی،در کاربرد گیاهان جهت گیاه. چرنوبیل داشت

.دآیـ می و آالینـده بـه وجـود مـی    رکیـب سـ  ها معموال توسط مخلوطی از چنـدین ت ین آلودگیایک آلودگی باشد، زیرا در واقع
هـا را بـه   هـاي خـاکزي بتواننـد آالینـده    ها گیاهان به تنهایی یا با مشارکت میکروبهمچنین اگر در حین فرایند تجمع آلودگی

.)2012، 13استریت(اي فراهم آمده استترکیبات غیر سمی تبدیل نمایند ، شرایط بهینه
مطـابق آمـار ارائـه شـده توسـط پایگـاه       .اندپاالیی تاکنون مورد آزمایش قرار گرفتهبسیاري از گیاهان جهت استفاده از گیاه

مورد، بر روي  15148ی از خانواده کلمتحقیقات انجام گرفته در این زمینه بر روي گیاه14جستجوي منابع اطالعاتی اسکوپوس
.رسدمورد می35هر کدام 17وذرتBrasica napusمورد و  برروي 1657آفتابگردان

اي اسـت کـه در   واسطه مـواد مـوثره  دلیل دارویی بودن برخی گیاهان به. اي دارنددر این میان گیاهان دارویی موقعیت ویژه
هـا ودر  شوند براي محافظت گیاه در برابر تـنش هاي ثانویه نیز نامیده میتولید این مواد موثره که متابولیت. یابدها تجمع میآن

ر تواند تهدید به خورده شدن توسـط یـک جانـدا   این شرایط می(هنگامی که گیاه در شرایط تنش . ک کالم عوامل مهاجم استی
گیـرد،  قـرار مـی  ) ر گرفتن حیات گیاه توسط خسارات وارده ناشی از جذب فلزات سـنگین باشـد  خوار باشد و یا در خطر قراعلف

عنـوان  این مواد موثره اغلب جهـت اسـتفاده بـه   . نمایندان یک مکانیزم دفاعی تولید میاي را به عنوبراي مقابله با آن مواد موثره
امـروزه بـه طـور کلـی تاکیـد      . )1384امیـد بیگـی،   (گیـرد برداري انسان قـرار مـی  یک مواد اولیه دارویی و بهداشتی مورد بهره

در . ه باید به صورت بهینه مد نظـر قـرار گیـرد   قمنطبر این است که توان تولیدي هر کشاورزي پایداردانشمندان و اقتصاددانان
باشد، بلکـه تاکیـد جـدي بـر     زراعی مورد نظر نمیهاي معمول بهچنین دیدگاه نوین، براي پرورش گیاهان دارویی مراعات روش

سیسـتمی تلقـی   ین دیدگاه همان مقدار که بودن آب یکی از امکانات اکوادر . هاي موجود استاستفاده جامع و بهینه از واقعیت
جا کـه مـواد مـوثره گیاهـان     به عبارت دیگر از آن.شود، نبودن آب یا وجود آب آلوده به فلزات سنگین هم یک واقعیت استمی

9 Phytostabilisation
10 Rhizofiltration
11 Phytovolatilisation
12 Macek et al.
13 Street et al.
14 Scopus (www.scopus.com)
15 Brasica juncea
16 Helianthus annuus
17 Zea mays
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از ) ساسـتر (شـی  اورزي که در اوضـاع تن ها هستند، بنابراین محصوالت دارویی برخالف سایر محصوالت کشدارویی نتیجه تنش
.ند ممکن است در این اوضاع تولید بیشتر و در نتیجه بازدهی اقتصادي برتري پیدا کنندبینظر مقدار تولید لطمه می

هاي زهکشی، بـه علـت   ها و آبها از فاضالبدر این صورت استفاده از گیاهان دارویی در گیاه پاالیی عالوه بر حذف آالینده
د عناصر سـنگین بـه عصـاره    اما در این میان شائبه ورو. ها، ارزش اقتصادي مضاعفی خواهند یافتتولید بیشتر مواد موثره در آن

المقـدور بایسـتی   هـا حتـی  در این برنامهرو گیاهان دارویی استفاده شدهیه شده از گیاهان دارویی وجود دارد، از همیننهایی ته
باشـد  صورت تقطیر با آب میزیرا استخراج اسانس به). ها بایستی از نوع اسانس باشدیعنی مواد موثره آن(ن اسانسی باشد گیاها

هاي فراوانی براي یافتن گیاهـان دارویـی   امروزه تالش. عصاره دارویی نیستنداین گین و فلزات قادر به وارد شدن به نو عناصر س
گونه گیاهی به عنوان گیاهان مسـتعد جهـت   400امروزه بیش از .شودپاالیی انجام میهاي گیاهمناسب جهت استفاده در برنامه

-طوري که میهاست، بهتر از سایر گونهبرابر بیش100کم قابلیت پاالیندگی این گیاهان دست. اندها شناخته شدهحذف آالینده
برخی از گیاهان دارویی مثل نعناع، گل راعـی، اسـطخودوس،   . میکروگرم آلودگی را حذف نمایند1000توانند در هر گرم خاك 

کنند، هر کدام از این گیاهـان  سیر و شاهدانه مقادیر معتنابهی از فلزات سنگین را جذب میگل همیشه بهار، ختمی، زیره سیاه،
). 2006، 18اي آپن و همکاران(شماري دارند خواص درمانی و بهداشتی بی

نتـایج نشـان داد هـر چنـد در فاصـله      . هاي آلوده مورد آزمایش قرار گرفتدر پژوهشی کشت نعناع و اسطخودوس در زمین
کاهش یافت، امـا در همـین فاصـله هـیچ تغییـري در مقـدار محصـول        % 9-16متري از منبع آلودگی، محصول تازه نعناع 400

. که در هر دو مورد اسانس گیاهی افزایش یافتنکته قابل توجه آن. اسطخودوس صورت نگرفت
ل نسـبت بـه زمـانی کـه کـروم در      افزایش در تولید اوژنو% 6/24سبب ) µM20(کشت گیاه ریحان در مقادیر باالي کروم 

ترین جزء اسانس ریحان است که اثرات ضدباکتریایی، ضد قارچی و ضد اکسیدانی آن اوژنول اصلی. محیط حضور نداشت گردید
هاي گیاه نعناع به ها در برگدر غلظت باالي فلز روي تولید آنتوسیانین و فنل. )2004، 19راي و همکاران(به اثبات رسیده است
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