
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  مجموعه مقاالت اولین  همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی
  دانشگاه گنبد کاووس، 1392، اسفند 8 

 

 
 

  پاالیی در کشاورزي پایدار گیاه
  

  3احسان سلیمانگلی. 2عباس بیابانی. 1مارال اعتصامی
دانشجوي کارشناسی 3 ،دانشیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبد کاووس2، دانشجوي دکتري فیزیولوژي گیاهان زاعی دانشگاه گنبد کاووس*1

 ارشد اگرواکولوژي دانشگاه گنبد کاووس
 
 

  
 

  چکیده
و حیات انسان و سایر موجودات بسیار  یی تجمع عناصر سمی در خاك و گیاهان در محیط زیست از نظر سالمتارزیاب

آلـودگی خـاك هـاي بـا فلـزات      . ترین آالینده هاي محیط زیست هستند فلزات سنگین از مهم .مهم و ضروري است
راهکاري  ن براي حذف فلزات سمی از خاك،استفاده از گیاها سنگین اغلب ناشی از فعالیت انسان بوده و گیاه پاالیی،

 .شود هاي فیزیکی و شیمیایی ترجیح داده می هاي بیولوژیک به روش هم چنین امروزه روش .باشد موثر و اقتصادي می
شود اما اغلب آنها گران و پرهزینه بوده و  در حال حاضر از چندین روش براي رفع آلودگی محیط زیست استفاده می

پاالیی روش مناسبی جهت استخراج یا حذف مواد آلوده و بقایاي فلـزات   امروزه، گیاه. دهند دست نمینتایج خوبی به 
هاي آلوده به عناصر سـنگین   ده باال در پاکسازي خاكتو ستشناخت گیاهان بومی با زی .سنگین در خاك و آب است

اما  ؛صفیه مناطق آلوده شناسایی شده استانباشت زیادي به منظور پاالیش و ت هاي فرا تاکنون گیاه .بسیار مهم است
باشند که احتمال وارد شدن به زنجیره غذایی و  هاي گیاهی متعلق به گروه گیاهان خوراکی و مرتعی می اکثر این گونه

هـاي زیسـتی در جهـت حفـظ      یکی از اهداف کشاورزي پایدار نیز توسعه روش .تهدید سالمتی بشر را به دنبال دارد
هـاي انسـانی از جملـه فنـاوري      در حقیقت گیاه پاالیی با استفاده از دخالـت  .ها است هش آلودگیمحیط زیست و کا

  .شود هاي طبیعی پاکسازي می کشاورزي باعث ایجاد شرایط مناسب براي رشد و استقرار گیاه و افزایش فعالیت
  

  .فلزات سنگین، گیاهان ،کشاورزي زیستی، آلودگی خاك: کلمات کلیدي
  

  مقدمه - 1

هاي رو به رشد جمعیت در حال گسترش، نگرانی در مـورد آینـده    ه با افزایش تولید کشاورزي به جهت رفع نیازمنديامروز
هاي آب، خاك، هوا و فرسایش خاك، مقاومت آفات به سموم و گسترش کود  آلودگی. تامین غذا براي مردم مطرح گردیده است

زراعتی که به هر صورت در عین پـایین  . برگردیم سنتیهاي  و کشتشیمیایی سبب گردیده تا به جهت حفظ منابع به گذشته 
هاي  به عنوان پاالیندهو  کننده مواد غذایی هستند عالوه بر اینکه تأمین ،ها خاك. کند بودن بازده سالمتی آتی بشر را تضمین می

هـاي   فعالیـت  ،مـل کشـاورزي  عواترین عوامل آلـودگی خـاك    مهم. کنندگی نیز دارد خاصیت تصفیه ،شوند طبیعت محسوب می
  .باشند می ها زباله و عوامل نفتی ،صنعتی

هاي شیمیایی در مناطق خشک و گیاه پاالیی موضوعی  امروزه استفاده از گیاهان جهت پاالیش اراضی آلوده به ویژه آلودگی
ونـه اراضـی در حفـظ منـایع     مدیریت گیاهان در اینگ). Spiff2005, و  Horsfall(علمی و جالب براي بسیاري از محققین است 

هاي محیطـی بـه وسـیله     آلودگی ).Jasiewicz ،2002و  Antonkiewicz(تواند نقش قابل توجهی داشته باشد  محیط زیست می
ها  از این میان، آلودگی خاك. افزایش یافته است 20و  19هاي صنعتی و کشاورزي در اواخر قرن  عناصر سنگین به دلیل فعالیت

در کنارتمـام  ). Ghosh ،2005  وSing (رود  ر زنجیـره غـذایی تهدیـدي بـراي سـالمتی انسـان بـه شـمار مـی         از طریق تاثیر بـ 
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فلـزات سـنگین    .سـنگین را نبایـد نادیـده گرفـت    فلزات  تولید برايهاي انسانی  فعالیت بالقوه سهم، تقریبا طبیعی هاي فعالیت
فلـزات سـنگین   . شوند فلزات ترکیبات طبیعی خاك محسوب می. و با ترکیبات فلزي هستند 20عناصري با عدد اتمی بزرگتر از 

ایـن فلـزات در مقـادیر کـم و زیـاد در اجـزاي بـدن        . به صورت ترکیبات کلوییدي، یونی و یا غیر محلول در خاك وجود دارنـد 
ترکیبـات دیگـر تشـکیل     این فلزات با مواد و. شوند ها می یابند و باعث بروز بیماري در آن ها و گیاهان تجمع می میکروارگانیسم

مثال آرسنیت با اکسیژن، سولفور و کلرین ترکیب . آیند می اکسید، ارگانیک و معدنی در ،لیگاند داده و به صورت ترکیبات نیترات
برخی ). 2009و همکاران،  Pehlivan(رود  کار می کش گیاه پنبه به آید که به عنوان آفت شده و به صورت آرسنیت معدنی درمی

هاي زنده هستند؛ هر چند افزایش بیش از حد همین فلزات سـنگین ضـروري    ت سنگین به مقدار کم مورد نیاز ارگانیسماز فلزا
ن بوده آتحقیقات نشان داده است ترکیبات معدنی آرسنیک سمی تر از ترکیبات ارگانیک . ها مضر باشد تواند براي ارگانیسم می

هـا از   هاي متیلـه شـده بـر روي مـواد ژنتیکـی سـلول       دهد که آرسنیت شان میتحقیقات دیگر ن. و حاللیت کمتري در آب دارد
مهاجرت مواد آلوده به نواحی غیر آلوده به صـورت  . باشند هاي معدنی می تر از آرسنیت گذارند و بسیار سمی اثر می  DNAجمله

جهـت   حرارتـی  و شـیمیایی اد مـو . هاسـت  هـایی از آلـودگی اکوسیسـتم    نمونه ،آبشویی و گسترش آنها به صورت لجن فاضالب
. دهنـد  کاهشرا  و ترکیبات با ارزش خاك اجزاء توانند می نیزو  است و گران دشوار از لحاظ فنی هر دوپاکسازي محیط زیست 

اي در کشـورهاي   هایی در مقیـاس گلخانـه اي و مزرعـه    پاالیی آزمایش در ارتباط با گیاه .این روش بسیار مقرون به صرفه است
گونه گیاه انباشتگر شناسایی شده است که بخـش زیـادي از    400در حال حاضر بیش از . امریکایی انجام گرفته استاروپایی و 

پـاالیی یـک درمـان کلـی بـراي       گیـاه اما  ؛)1997، و همکاران Kramer(شوند  مریکا و نیوزلند کشت میآآنها در اروپا، استرالیا، 
. هـا اهمیـت بیولـوژیکی ندارنـد     نعی جز فلزات سنگین هستند امـا تمـامی آ  عنصر طبی 90عنصر از  53. هاي آلوده نسیت خاك

،  Polleو   Schutzendubel(کادمیوم، سرب، سرنیوم، آرسنیت، کبالت، کروم، جیـوه از جملـه فلـزات سـنگین خـاك هسـتند       
. شوند  گیاه نقش دارند جذب میهاي بیولوژیکی  البته بعضی از این ترکیبات همرا با عناصر ماکرو و میکرو که در فعالیت). 2002

روي، نیکل، مس، وانـادیم، کبالـت و کـروم فلـزات     . آهن، مولیبدن و منگنز به عنوان ریز مغذي مهم هستند ،از میان این فلزات
آرسنیت، جیوه، اورانیم، کادمیم و سـرب از نظـر غـذایی نقشـی در گیاهـان ندارنـد و بـه نظـر بـراي گیاهـان و           . سمی هستند

هاي باالي فلزات سنگین  مطالعات زیادي نشان داده است که غلظت). Polle ،2001( سمی هستند کم و بیشها  یسممیکروارگان
و   Schutzendubel(شود و باعث تضـعیف سیسـتم دفـاعی گیـاه      هاي آنتی اکسیدانی می در گیاهان باعث کاهش فعالیت آنزیم

Polle ،2002 (قسیم میتوزي کاهش تقسیم سلولی، انحراف کروموزومی و ت)Radha  ،و کاهش طـول ریشـه   ) 2010و همکاران
زنی و کـاهش رشـد ریشـه و     ها، کاهش جوانه اي شدن برگ کادمیوم سبب لوله. گردد می) 2001و همکاران،  Jiang(در گیاهان 

تولیـد  ت کـه  اسـ همچنین تحقیقـات نشـان داده   . گردد ها می همچنین باعث پراکسیداسیون لیپیدها و زوال غشا. شود ساقه می
و همکـاران،   Smeetsو  2006و همکـاران،   Mishra(هاي آزاد افزایش یافته و تخریـب بافـت گیـاهی را بـه دنبـال دارد       رادیکال
ها یـا پیونـد خـوردن فلـزات سـنگین بـه جایگـاه سوپراکسـی          تجزیه و تخریب بسیاري از آنزیم ها، غیرفعال شدن آن). 2005

یم هاي آنتی اکسیدانی و غلظت فلزات سنگین بر روي وضیعت فیزیولوژیکی گیاهان تاثیر دارد دسموتازها، نوسان در فعالیت آنز
)Filek  ،و  2008و همکارانMaysa  ،2008و همکاران .(همچنین Rahman Khan  و همکاران)زنـی را در   کاهش جوانه) 2010

تواند به دلیل تجزیـه مـواد غـذایی در     ن امر میای) 2008( بر طیق نظر شفیق و همکاران . حضور نیکل و کبالت گزارش کردند
  .دانه به دلیل اثر فلزات سنگین باشد

و  Marmiroli(آب اسـت  خـاك، رسـوبات و   از آلـودگی  کردن پاك براي گیاهاناستفاده از  )Phytoremediation( پاالیی گیاه
اما چـه گیاهـانی را   . ي مقرون به صرفه استو بسیار از نظر اقتصاد بوده این تکنولوژي محیط زیست دوستانه). 1997همکاران،

ها را به عنوان گیاهان پاالینده محیط زیست و  هایی داشته باشند تا بتوان آن می توان استفاده نمود؟ این گیاهان باید چه ویژگی
ین در درون خـود  در توسعه کشاورزي پایدار به کار برد؟ این گیاهان، گیاهانی با ظرفیت باال در تجمع مواد سمی و فلزات سنگ

در برابر فلزات سنگین بیوماس باالیی تولید کـرده و از تحمـل بـاالیی     ،شوند باشند و به عنوان گیاهان انباشتگر شناخته می می
هـا انتقـال    ها را به سایر اندام ها بوده، آن سیستم ریشه این گیاهان قادر به جذب آالینده. براي جذب فلزات سنگین برخوردارند
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متحـرك در   گاه این مواد را بلوکه کرده به صـورت غیـر  ؛کنند یا در خود تجزیه کرده به مواد با سمیت کمتر تبدیل میدهند،  می
ها را از خاك جذب و سپس به بخـار تبـدیل کـرده و بـا تعـرق بـه        در روش تبخیر گیاهی، گیاهان، آالینده .دارند خود نگاه می

هـاي علفـی و چـوبی بـراي برداشـت مـواد        اده از مهندسی گیاهان سبز شامل گونـه گیاه پاالیی با استف .دهند اتمسفر انتقال می
عناصـر کمیـاب، ترکیبـات آلـی و مـواد       هاي محیط زیست نظیر فلزات سنگین، آالینده از آب و خاك یا کاهش خطرات آالینده

آلـودگی از   ر اسـاس مکانیسـم جـذب   پاالیی، گیاهان بـ  در گیاه ).1994و همکاران،  Tokunaga( شود رادیواکتیو به کار برده می
پـاالیی   گیاه ).1993و همکاران،  McEldowney( شوند میبندي  طبقه شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی پاالیشهاي  روش خاك و

 هاي زیست ها به منظور استخراج، نگهداري و بی اثر کردن آالینده ، با استفاده از گیاهان چوبی و علفی یا بوتهروشی با هزینه کم
اي و  آزمایشـات گلخانـه  ). Kling ،1997(محیطی نظیر فلزات سنگین، ترکیبات نفتی و مواد رادیواکتیـو در خـاك و آب اسـت    

 Zn گونه گیاهی قادر به تجمـع مقـادیر بـاالیی از    نشان داد که این Populus spp اي بر روي هیبریدي از درخت سپیدار مزرعه

(mg/kg.) خردل هندي، آفتابگردان، تنباکو، چـاودار و  جو، یونجه، کرچک، بادام زمینی، مانند  اهانیگی .باشد هایش می در برگ
بیان داشتند که این گیاهان در مقایسه با سایر گیاهان تحت شـرایط  ) 2006( و همکاران Yoon. ذرت داراي این توانایی هستند

هـاي   گیاهان انباشتگر مواد سمی را در انـدام . ندده استرس محیطی و با وجود فلزات سنگین بقا، رشد و تولید بهتري نشان می
، Hartwigو   Beyersmann ،2011و همکـاران،   Rucandio(کننـد   مختلف خود مانند ریشه، ساقه، برگ و یا ریزوم ذخیره مـی 

2008.(  
  

  پاالیی هاي گیاه انواع روش -2

بـی بـه منظـور جـذب، تغلـیظ و رسـوب       این تکنیک شامل اسـتفاده گیاهـان خـاکی و آ   :  (Rhyzofiltiration)گیاه تصفیه-
هاي کشاورزي یا  هاي صنعتی، رواناب تواند پساب ریزوفیلتریشن می. باشد ها از منابع آالینده آبی بر روي ریشه گیاهان می آلودگی

  .رسوبات اسیدهاي معدنی را تا حدودي تیمار کند

یـک  . هاي آلوده به فلزات وجـود نـدارد   پاالیش مکانگاهی اوقات شرایط فوري براي : Phytostabilization)( گیاه تثبیتی -
 .هایی به کار رود غیرمتحرك کردن و تثبیت فلزات در خاك است تواند براي اصالح چنین مکان تکنیک پاالیشی که می

ـ   در سال :)(phytovolatilization گیاه تبخیري - ه هاي اخیر محققان بر روي یکسري گیاهان طبیعی یا تراریخته که قـادر ب
هاي گازي در طی مراحل بیولوژیکی درونی گیـاه و رهـا کـردن     هاي عنصري این فلزات از خاك و تبدیل آنها به فرم جذب شکل

  .ها به داخل اتمسفر هستند را بررسی کردند آن

 استهاي گیاه پاالیی  ترین روش پاالیش در میان تکنولوژي شناخته شده این روش :Phytoextraction)( گیاه استخراجی -
این روش بهترین راهکـار بـه   . باشد هاي فلزي و رادیواکتیو از ماتریکس خاك می شامل استفاه گیاهان به منظور حذف آلودگیو 

 .باشد ها بدون تخریب ساختار خاك و حاصلخیزي آن می هاي اولیه از خاك و ایزوله کردن آن منظور حذف آلودگی

هـا   هاي متابولیسمی گیاهان باعث کاهش و حذف آلودگی کسري از فعالیتی :(Phytodegration) گیاه تغییرشکل دهنده -
  .شود  از طریق تغییر شکل دادن، شکستن، تثبیت و تبدیل آن ها به ترکیبات فرار می

این . هاي خاك گفته می شود به شکستن مواد آلی در خاك بوسیله میکروارگانیسم: Rhizodegradation)(ریشه تصفیه  -
ریشه هاي گیاهـان مـوادي نظیـر    . آور باشد    توان براي محیط زیست زیان گردد که می هاي نفتی می آلودگی روش باعث کاهش
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 گردنـد  هـا مـی   کننـد کـه ازایـن طریـق موجـب افـزایش فعالیـت میکروارگانیسـم         ها و آب را در خاك تـراوش مـی   الکل ،قندها
)McLaughlin ،1999 و همکاران.(  

  

  االییپ ها و مزایاي گیاه محدودیت -3

از  عمق ریشه، شیمی خـاك، شـرایط آب و هـوایی، سـن گیـاه     . توان هر گیاهی را به عنوان گیاه انباشتگر معرفی نمود نمی
هـا و گیاهـان مناسـب بـراي جـذب       وضعیت منطقـه، آالینـده  ضمن اینکه . رود پاالیی به شمار می هاي گیاه ترین محدودیت مهم

ر پوشش گیاهی بویژه سبب ترشحات ریشه ، حاللیت برخی از آالینـده هـا در خـاك    گاه د. ها در همه جا مشابه نیست آالینده
جذب آالینده توسـط گیـاه وانتقـال آن بـه      .ها وانتقال سریعتر به آب زیر زمینی حاصل شود افزایش یافته و امکان مهاجرت آن
هـاي روش   یا پس از برداشت گیاه نیز از جمله محـدودیت  ریزان و ها به خاك طی برگ الیندهآاندامهاي هوایی و امکان بازگشت 

پاالیی روشی مقرون به صرفه، موثر در کاهش مواد آلوده، کاربردي براي طیف وسیعی از اراضی و غلظت  گیاه. گیاه پاالیی است
 صرف نمی شوندبه خاك آسیب نمی رساند و مواد شیمیایی خطر ناك به طور عمده م ،ها و دوستدار محیط زیست است آالینده

)Badr  ،هـا قابـل    نیاز ندارد و براي گسـتره وسـیعی از آلـودگی    به تکنیک هاي پیچیده مهندسی براي اجرا ؛)2012و همکاران
طـور پاکسـازي منـاطق آلـوده شـده بشـدت        ها و همین در حال حاضر نیاز به جلوگیري از گسترش این آلودگی. استفاده است
ها گیاه پاالیی است که از گیاهان  یکی از این روش. هاي مختلفی بهره گرفت توان از روش یبراي این منظور م. شود احساس می

در ایـن روش، انتخـاب گیـاه     .گیـرد  بهره مـی ) آب و خاك(هاي آلوده  ها جهت پاکسازي محیط هاي همراه آن و میکروارگانیسم
و  Badr( .و میـزان آلـودگی خـاك بسـتگی دارد     اي برخوردار است که به شـرایط اقلیمـی منطقـه، نـوع     مناسب از اهمیت ویژه

  ). 2012همکاران، 

  کشاورزي پایدار و اهداف آن -4

ي بسیار طوالنی برخـوردار   اگر چه تولید محصوالت کشاورزي با استفاده از منابع آلی و بدون کاربرد مواد شیمیایی از سابقه
دون استفاده از مواد شیمیایی مصنوعی استوار اسـت  ولی جنبش کشاورزي زیستی که بر اساس تولید محصوالت غذایی ب ؛است

هـاي   در کشاورزي زیستی عالوه بـر جنبـه  . چندانی برخوردار نیست  ، از سابقهاستمقررات و استانداردهاي خاص خود  دارايو 
تري کشاورزي شواهد زیادي حاکی از بر. شود اقتصادي و اخالقی تولیدات غذایی نیز توجه می -آوري آن، به مسائل اجتماعی فن

ها و افرایش تنوع زیستی، کاهش  هاي مختلف زیست محیطی، مقاومت در برابر آفات و بیماري زیستی بر کشاورزي رایج از جنبه
البته، مشکالتی چون آلودگی میکروبی مواد غذایی و کاهش عملکرد این نوع محصوالت نیز ذکر شده . گرماي زمین و غیره است

راه یافتن . شوند می آلودگی آب، خاك و هواها سبب  کش ستفاده از کودهاي شیمیایی و آفتا. )1391بهمنی و همکاران، ( است
 هاي شدیدي را در پی داشته ها و دریاها یکی از خطرات امروزي است که تخریب این مواد سمی به منابع آب زیرزمینی، رودخانه

در  .سـت ا هـا  ی در جهت حفظ محیط زیست و کاهش آلـودگی هاي زیست یکی از اهداف کشاورزي پایدار نیز توسعه روش. است
. اسـت و هدف، حذف مواد و کودهاي شیمیایی و سـمی از اکوسیسـتم    شود میاین روش مزرعه یک موجود زنده دز نظر گرفته 

هاي برنامـه   ا توالی، تناوب یللوپاتیکآها، گیاهان رقیب یا  تلفیق دام و گیاه، استفاده از انواع مالچو یا  زراعی –جنگل  هاي نظام
در ایـران گسـترش منـاطق آلـوده در     . ریزي شده در واقع دخالت دادن بیشتر گیاهان در محیط به عنوان منابع طبیعـی اسـت  

هایی انتخاب نمود کـه در ایـن شـرایط     باشد و لذا بایستی گیاه زراعی مناسب و ژنوتیپ اطراف مناطق صنعتی در حال رویت می
شناخت ارقام متحمل و مکانیسم تحمل به تـنش عناصـر سـنگین    . ده اقتصادي مناسب هم داشته باشندبتوانند رشد کنند و باز

سـازد و   کشاورزي ارگانیک سیستمی تولیدي است که سالمت خاك، اکوسیستم ها و انسان را پایدار می. باشد امري ضروري می
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در حقیقـت گیـاه پـاالیی بـا اسـتفاده از      . لـی تکیـه دارد  هاي سازگار با شرایط مح بر فرایند بوم شناسانه، تنوع زیستی و چرخه
باعث ایجاد شرایط مناسب براي رشـد و اسـتقرار   ) غیره شخم زدن، کود دادن و(هاي انسانی از جمله فناوري کشاورزي  دخالت

  ). Banuelos ،2006. (شود هاي طبیعی پاکسازي می گیاه و افزایش فعالیت
  

  هاي اقتصادي کشاورزي زیستی جنبه -5

یک نظام کشاورزي پایدار، باید جوابگوي نیازهاي نسل کنونی، بدون مخاطره انداختن نیازهاي نسل آینده باشد، ضمن این  
کشـاورزان زیسـتی بـا کشـت چنـدین      . از نظر اقتصادي براي کشاورزان و جامعه به طور کلی پایدار و امکان پذیر باشد که باید

 دادهتنوع، مخاطرات اقتصادي را کـاهش  . دهند مراه است تنوع شغلی را افزایش میمحصول در یک زمان که اغلب با دامداري ه
عنـوان یـک موجـود    ه حفاظت خاك ب. شود عناصر غذایی، تغذیه دام، مواد آلی خاك و انرژي می فراهمیو باعث خودکفایی در 

اي  ها باید به گونـه  هکه سایر عوامل و نهادبطوری ؛گیرد ترین هدف در کشت زیستی مد نظر قرار می به عنوان اولین و اصلی ،زنده
تولید غـذا بـا کیفیـت بـاال و مقـدار      . آن گردد هخیزي بیشتر خاك و احیاي اکوسیستم زند باشد که در دراز مدت سبب حاصل

هاي بیولوژیکی، حفظ و افزایش حاصلخیزي خاك در دراز مدت، حفظ تنـوع ژنتیکـی    کافی، همگامی با طبیعت و تقویت چرخه
تر اجتماعی و اکولوژیکی سیستم زراعی از اهـداف کشـاورزي    تم کشاورزي با محیط اطراف و در نظر گرفتن اثرات گستردهسیس

فعالیـت سـلنیوم در خـاك و فراینـدهاي      بادهد بین عملیات خاکورزي و آبیاري اراضی زراعی  تحقیقات نشان می. زیستی است
کشت بعضی گونه هاي گیاهی به عنوان گیاهـان پاالینـده کـه در    . دارد داکسایش و کاهش آن در خاك ارتباط معنا داري وجو

برابر فلزات سنگین از تحمل باالیی برخوردارند و توانایی باالیی براي جذب این عناصر دارند در توسعه پایدار نقش بسیار مهمی 
  ). 1391مظفري و همکاران،( دارد 

  
  نتیجه گیري - 6

ها به وسیله فلزات سنگین، ساختار خاك براي رشد و توسعه گیاهـان   آلوده شدن خاكو  صنعتی امروزه  هاي با توسعه طرح
سـازي، انتقـال و زوال    اسـتفاده از گیاهـان بـراي ذخیـره     .ریـزد  شود و تنوع زیستی خاك را نیز بهم مـی  مسموم و خطرناك می

. ا حفاظت ار محیط زیست امکان پذیر استتوسعه پایدار تنها ب .هاي محیط زیست به ویژه خاك فرایندي کاربردي است آالینده
در این سیستم از کشاورزي که شاید برگرفته از کشاورزي سنتی باشد . امروزه رویکرد جهانی به سمت کشاورزي ارگانیک است

از مصرف امروزه به دلیل تاثیر نامطلوب و اثرات ناشی . سعی بر این است تا از نهاده هایی که منشا شیمیایی دارند استفاده نشود
ر تولیدات غذایی در کشورهاي صنعتی، کشاورزي در جهتی کامال متضاد بـا روش  د ها هورمون و انواع کودهاي شیمیایی، سموم

در تولیدات و پخش محصوالت  یمصنوع هاي ایی یا نهادهیمدرن تحویل یافته و به سمت جلوگیري از مصرف هر گونه مواد شیم
هاي انسانی از جمله فنـاوري کشـاورزي باعـث     در حقیقت گیاه پاالیی با استفاده از دخالت .زراعی باغی و دامی پیش رفته است

تـرین مزیـت ایـن روش     بـزرگ . شـود  هاي طبیعی پاکسازي می ایجاد شرایط مناسب براي رشد و استقرار گیاه و افزایش فعالیت
اي برخوردار است کـه   یاه مناسب از اهمیت ویژهدر این روش، انتخاب گ. ها، ارزان بودن و سادگی آن است نسبت به سایر روش

  .به شرایط اقلیمی منطقه، نوع و میزان آلودگی خاك بستگی دارد
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