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  تاثیر آن روي محیط زیستو  یگیاه پاالی
  

  1يفرنوش جعفر
  لیاستان اردب يمرکز آموزش جهاد کشاورزکارشناس ا1

  
  
  

  چکیده 
و متعادل است که در رابطه با بر طرف ساختن  يبازگشت به حالت عاد یبه معن )phytoremediation(  یواژه گیاه پاالی

کـاهش مشـکالت    يبرا اهانیگردد و ضمن آن به استفاده از گ یمطرح م )Bioremediation( یطیمح ستیمعضالت ز
 يریعبارت از بکارگ ییپاال اهیگ.شود یپرداخته م گرید يها نو انتقال مواد آلوده به مکا يبه گودبردار ازیبدون ن یطیمح

 ینیرزمیز يآبهاخاك ، لجن ها ، رسوبات و  يها یآلودگ) in situ(در محل  ایدرجا  يپاکساز يزنده برا اهانیگ میمستق
است  اهانیگ کآلوده به کم يدر خاك ، آب و هوا ندهیشامل کم کردن غلظت مواد آال ییپاال اهیگ: گریاست و بعبارت د

 هیتجز یا آنها را سازند،یاز وجود خود م یفلزات ، آفتکش ها ، حالل ها ، نفت خام را بخش رینظ يا ندهیمواد آال کهیبطور
مـورد   ریـ اخ ۀسال 20 یط ییپاال اهیگ يتکنولوژ. سازند  یم لیتبد گریبه مواد د ایکنند  یف محذیا آنها را  ند،ینما یم

ـ ا. و سرب بکار گرفته شده است کی، آرسن ومیآلوده به اوران يها حلم شیپاال يقرار گرفته آنچنانکه برا اریتوجه بس  نی
است که  نیا ییپاال اهیگ یاساس بیاز معا. باشدقرار داشته  یعیطب طیدر شرا طیگردد که مح یواقع م دیمف یزمان وهیش
کـه   دیای یتحقق م یاندارد و زم اهانیگ يرشد ییبه توانا یمسئله بستگ نیاست و ا يکاربر یطوالن يدوره ها ازمندین

  باشند ینامناسب م اهانیگ يرشد عاد يبرا طیشرا
  

  ناصر شیمیاییع ، آبهاي زیر زمینی ،خاك، یآلودگ  ،ها  ندهیآال: هاي کلیدي واژه
  

  همقدم -1
از انواع  ياریقادرند در رفع بس اهانیگ رایاست ز یطیمح يهایآلودگ يدر پاکساز اهانیگ يریعبارت از بکارگ ییپاال اهیگ     

در رفع  ریتأث نیشتریب اهانیگ. موثر واقع شوند یبه فلزات ، آفتکش ها ، مواد منفجره و مواد نفت ستیز طیمح يها یآلودگ
باالتر آنها ممکن است رشد  يغلظت ها رایباشند ز ینیها در سطح پائ یآلودگ زانیدهند که م یبروز م یها را زمان یآلودگ

از  نیهمچن اهانیگ. باشد یم ازین يتر یزمان طوالن وهیش نیها بد یرفع آلودگ يلذا برا ندیرا محدود نما ندهیپاال اهانیگ
 یبعمل م يریتر خاك جلوگ قیسطوح عم ایو  رافبه مناطق اط ینیرزمیز يآبها انیها توسط باد ، باران و جر یانتقال آلودگ

کننده ها در جهت  عیموسوم به سوپر تجم اهانیگ یبرخ یعیطب ییعمدتاً منتسب به توانا ییپاال اهیگ).  EPA 2012(آورند 
 وهیش ییپاال اهیگ). Wikipedia 2013(باشد  یمضر در خاك ، آب و هوا م يها یو استردادآلودگ هیتجز ،یستیز يجمع آور

 واناتیتوسط ح ستمیس نیا اهانیگ فیاز تعل يریجلوگ يبرا. است ستیز طیمح يپاکساز يبرا هکم خطر و جالب توج يا
 اهانیگ نگونهیا.شوند یم یقاعدتاً دچار آلودگ اهانیگ نیا رایاستفاده نمود ز یمیس يها يتور رینظ یتوان از موانع یم یوحش

 ریشوند که به تبخ یبصورت بخار به داخل اتمسفر م ییایمیبه آزادکردن مواد ش يپاکساز ندیارد و در ضمن فرآمو یدر برخ
مواد  يگردد تا از عدم تداوم آزادساز یهوا اقدام م يافتد، به نمونه بردار یاتفاق م یتیوضع نیچن کهیزمان. معروف است یاهیگ

طمئن شوند م ستمیس اهانیبصورت بخار توسط گ یمضر و سم) EPA 2012(.  در این مقاله خالصه اي از علل به وجود آمدن

                                                        
1 F.Jafari@areo.ir 
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آلودگی ناشی از عوامل مختلف مورد بررسی قرار گرفته و نقش گیاهان در پاالیش محیط از عناصر سمی که براي سالمتی 
  .انسان مشکل ساز می باشند مورد بررسی قرار خواهد گرفت

   ییپاال اهانیعلل کاربرد گ -2
گیاهان از فرایندهایی نظیر گیاهان طبیعی بهره می برند  نیا. گردد یاستفاده م یو موارد مختلف لیبه دال ییپاال اهیاز گ

گیاه پاالیی می تواند بدون اینکه .لذا عالوه بر مفید بودن براي محیط زیست به کمترین نیازهاي ابزاري و کارگري وابسته اند
کمک نماید   شانیزي به پمپاژ آبهاي زیرزمینی آلوده داشته باشد، به پاکسازي آلودگی هانیا وخاك ها را حفر و یا جابجا کند 

که در طرح هاي گیاه پاالیی بکار می روند،  یدرختان و گیاهان. می انجامد یندگیبه صرفه جویی مصرف انرژي در پاال نیبنابرا
گردد، از سر و صداها کاسته شود وکیفیت هواي  هافزودباعث می شوند تا فرسایش خاك کاهش یابد، بر جذابیت مکان ها 

  ).  EPA 2012(محیط اطراف بهبود پذیرد
 يها از جنبه ها یآلودگ شیپاال وهیش کیآلوده بعنوان  يکاشته شده از مکان ها اهانیبرداشت گ تیپرورش و در نها

گاهاً  ایتوان به موازات و  یروش م نیا است لذا از تیحائز اهم ریکنش پذ یکیو تکن يدیخورش ي، جذب انرژ یشناخت ییبایز
فلزات ،  يپاکساز يتواند برا یم ییپاال اهیگ. بهره گرفت یطیمح ستیز يها یآلودگ شیپاال یکیمکان يها وهیش نیگزیجا

و ترشحات حاصل از انباشتن  يچند حلقه ا کیآرومات يها دروکربنیآفتکش ها ، حالل ها ، نفت خام ، مواد منفجره ، ه
 نیو فلزات سنگ ییایمیش ناصر، ع یمتأثر از مواد آل یسطح يها یآلودگ يپاکساز ةویش نیبهتر ییپاال اهیگ. بکار رود عاتیضا

 نهیپرهز ایو  ستندیالزم برخوردار ن راتیها از تأث یآلودگ شیپاال يها وهیش ریمناطق کاربرد دارد که سا يبرا ییپاال اهیگ. است
  ). EPA 1999(هستند 

  ییپاال اهیگ يایمزا  -3
  ةویدر هر دو ش ییپاال اهیگ نهیهز: موارد است  نیاز آنها شامل ا یاست که برخ ییتهایمز يدارا وهیش نیاستفاده از ا

توان به  یرا م اهانیگ.کمتر است یمرسوم و سنت ياز پروسه ها یخارج از محل اصل يو پاکساز یدر محل اصل يپاکساز یعنی
 ستیز طیبه مح ییحداقل خسارتزا يدارا. شود یمجدد فلزات ارزشمند فراهم م دهو استفا افتیامکان باز. کنترل نمود یآسان

 نیامکان بروز کمتر. کند یحفظ م یعیرا در حالت طب ستیز طیو مح ردیگ یبهره م یعیاز موجودات زنده و طب رایاست ز
امکان  تیودر نها هیاول حلخاك ها در م يبجا گذار تیقابل. ستیز طیدر مح یآشفتگ جادیحداقل ا. هیثانو يها یآلودگ

  ).EPA 1999  ,Wikipedia 2013( ماریآلوده پس از ت يها طیاستفاده از مح
 شوندیم میشود به سه گروه تقس یکننده آنها استفاده م عیبعنوان سوپر تجم ندهیپاال اهانیکه از گ یو سم ندهیمواد آال

نیک ، باریم ، کُرُم ، مس ، منگنز ، جیوه ، مولیبدن ، نفتالین ، سرب ، پاالدیم ، آلومینیم ، نقره ، آرس: گروه اول شامل  - الف
هیدروکربن ها ، حالل هاي آلی و عناصر تشعشع زا : گروه سوم شامل  -نیکل  و ج: دوم شامل  گروه - ب. يپالتین ، سلنیم ، رو

  ).  Wikipedia 2013) (یومکادمیم ، سزیم ، کبالت ، پلوتونیوم ، رادیم ، استرانسیم ، اوران(
  
  ییپاال اهیگیاهان مناسب گ -4

که به منظور  یاهانیگ. برخوردارند نیرینسبت به سا يشتریب ییاز توانا یطیمح يها یآلودگ يدر جمع آور اهانیگ یبرخ
 دیبا نینها همچنآ. موجود را داشته باشند يها یمختلف آلودگ يتحمل انواع و غلظت ها دیشوند، با یاستفاده م ییپاال اهیگ

از جمله خردل  اهانیاز گ ياریراستا بس نیدر ا). EPA 2012(محل ادامه دهند  یمیلاق طیدر شرا شیبتوانند به رشد و بقاء خو
).   Wikipedia 2013(هستند  یمواد سم يایها و بقا ندهیآال ی، شاهدانه و تاج خروس ثابت کرده اند که قادر به جمع کنندگ

بعالوه گونه هاي . کنندیمنواده براسیکاسه از جمله قدومه کوهی به تجمیع عناصر روي ، کادمیوم و سرب اقدام برخی گیاهان خا
قادر به تجمیع کبالت ، مس ،  زیبرخی خانواده هاي گیاهی دیگر ن. مختلف قدومه معمولی نیز به تجمیع نیکل اقدام می کنند

  ). EPA 1999( کروم ، منگنز و سیلینیم هستند
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  )   Famulari 2011(مشخصات و قابلیت هاي گیاهان در کاربرد تکنولوژي گیاه پاالیی  :1ول جد
 کمیت تجمیع ماده سمی قابل برداشت نام التین نام انگلیسی ام فارسین ردیف

 ---  کادمیوم ، سرب Verginia glasswort Salicornia   depressa علف شیشه 1
 بوته اي ، متحمل مواد نفتی Palmett bush  Sabel  minor نخل بوته اي 2
کُرُم ، جیوه ، پلی کلرور بی  White willow Salix  alba بید سفید 3

، نقره ، تري کلرو ) PCB(فنیل
 ، وینیل کلراید )TCE(اتیلین 

 --- 

کادمیوم ، کُرُم ، مس ، نیکل ،  Hybrid willow Salix  ssp بید هیبرید 4
  PAHنقره ، روي ، 

یاهی ، تجزیه گ
تجزیه ریشه اي ، 

 استخراج گیاهی
بید مجنون  5

 طالیی
Golden weeping willow Salix  alba  tristis  ، آرسنیک ، بنزن ، کلروفرم

سرب ، جیوه ، نیکل ، پرکلرو 
، فسفر ، نقره ،  )PCE(اتیلین 

 ، روي ، تریتیوم  TCEتولوئن ، 

تثبیت گیاهی ، 
استخراج گیاهی 
، تجزیه گیاهی ، 

 بخیر گیاهی ت
 ---  Narrow leaf willow Salix  exigua TCE بید برگ باریک 6
پلی سیکلیک ( Sandbar willow Salix  interior PCB ، PAH بید ساحلی 7

 )آروماتیک هیدروکربور
 تجزیه ریشه اي

بنتازون ، کادمیوم ، مس ،  Black willow Salix  nigra بید سیاه 8
یت ، اندوسولفان ، اتیل سولف

، نقره ، استیرین ،  PAHنیکل ، 
TCE روي ، تریتیوم ، 

تجمیع ، تجزیه 
گیاهی ، تجزیه 

ریشه اي ، 
 استخراج گیاهی

آرسنیک ، کلروفرم ، سرب ،  Laurel leaved willow Salix  pentandra بید برگ بوئی 9
PCE  ،TCE  روي ، تریتیوم ، 

تثبیت گیاهی ، 
استخراج گیاهی 

 ، تجزیه گیاهی
 متحمل مواد نفتی Sedum Sedum  mexicana سدوم 10
آلومینیم ، آرسنیک ، بنزن ،  Snake plant  Sansevieria  trifasciata سانسویریا 11

منوکسید کربن ، مس ، فرم 
آلدئید ، منگنز ، تولوئن ، زایلن ، 

  TCEروي ، 

تجمیع ، 
 استخراج گیاهی

 بوته اي ، متحمل مواد نفتی Bird of paradise Strelitzia  reginae پرنده بهشتی 12
تثبیت گیاهی ،  مس ، کادمیوم Bladder campion Silene  vulgaris سیلن 13

 استخراج گیاهی
 بوته اي ، متحمل مواد نفتی Neon flash Spirea  spp اسپیره 14
 Johnson grass , Alepp سورگوم 15

grass 
Sorghum  halepense یک ، سزیم ، آلومینیم ، آرسن

مس ، هیدروکربن ها ، منگنز ، 
 نیکل ، اورانیوم 

تجمیع کنندگی 
 ، تجزیه ریشه اي

تجمیع کنندگی  TCEآترازین ، مواد نفتی ،  Cord grass Spartina  foliosa علف ریسمانی  16
، تصفیه ریشه 

 اي
اکسید کربن  استن ، بنزن ، منو Peace lily Spathiphyllum  wallisii فیلوماسپاتی 17

  TCE، فرم آلدئید ، منگنز ، 
 سوپر تجمیع

 تجمیع کنندگی کادمیوم  Northern starwort Stellaria  calycantha گندمک شمالی 18
 تجمیع کنندگی سزیم Chickweed Stellaria  media   گندمک  19
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 يدهایاس ریکه تحت تأث یوان در مناطقت یمرطوب را م یاراض. است ییپاال اهیاز گ يگرید وهیمرطوب ش یاراض جادیا
آب . مکمل پرداخته شود يها ستمیس ریبه داخل سا یمواد سم هیبه تخل یزهکش قینمود تا از طر جادیقرار گرفته اند، ا یمعدن

ل قب دیهستند که با ندهیاز مواد آال یکم يغلظت ها يگردند، غالباً حاو یم يجمع آور وبمرط یاراض نگونهیکه توسط ا ییها
همراه باشند  ییمرطوب ممکن است با حفر ساختارها یاراض. گردند شیپاال یها بخوب اچهیو در بارهایآنها به داخل جو هیاز تخل

قرار  یعیطب اهانیمحل رشد گ ایکشت گراس ها و  تکه تح یمناطق. ندیبه پمپ کردن کمک نما ازیآب بدون ن انیتا به جر
  .ندینما یم مرطوب کمک یاراض يریدارند، به شکل گ
سرخس ها و  رینظ یکوچک اهانیگ. باشد یم ستیز طیآنها از مح يعوامل مؤثر در پاکساز گریها از د یعمق آلودگ

درختان به اعماق  يها شهیر رایها اندك است ز یشوند که عمق آلودگ یاستفاده م ییپاال اهیبمنظور گ یگراس ها در مناطق
 يها یآلودگ يپاکساز ایو  یکیدرولیکنترل ه وهیبه ش ییپاال اهیگ يبرا دیو ب چون صنوبر یدرختان. ابندی یخاك نفوذ م
  ).  EPA 2012(روند  یآلوده بکار م ینیرزمیز يخاك و آبها قیعم يها هیموجود در ال

  
   ییپاال اهیمختلف گ يندهایفرآ -5

استخراج  -1: گردند یاجرا م ریزبشرح  یطیرفع مشکالت مح يو جلبک ها برا اهانیگ يگریانجیبا م یمختلف يندهایفرآ
کاهش حرکت مواد  یعنی یاهیگ تیتثب -2. اهانیگ وماسیبه داخل ب ستیز طیاز مح ندهیمواد آال ظیجذب و تغل یعنی یاهیگ

 یاهیگ هیفرم و تجز رییتغ - 3.در خاك یفرونشست مواد سم يساز محدود قیاز طر: بعنوان مثال .  ستیز طیدر مح ندهیآال
فعال شدن ،  ریکه منجر به غ اهانیگ سمیتوسط متابول ستیز طیموجود در مح ندهیدر مواد آال ییایمیش راتییتغ جادیا یعنی

 هیخاك بمنظور تجز یکربیم يها تیفعال شیافزا یاهیگ زشیبرانگ -4. گردندیمواد مزبور م يتحرك ساز یشدن و ب هیتجز
 هیاغلب موسوم به تجز ندیفرآ نیا. سازند یو مشارکت برقرار م یها وابستگ شهیکه با ر ییها زمیارگان ژهیها بو ندهیآال
 تگریباشد که حما يآبز اهانیبر گ یتواند مبتن یم نیهمچن ییپاال اهیاز گ وهیش نیا. باشد یم يا شهیر هیتجز ای يزوسفریر

با نام  hornwort اهیتوسط گ نیعلف کش آتراز هیتجز عیتسر رینظ یمواد سم هیخاك در جهت تجز یکربیم تیجمع تیفعال
موجود در آب و خاك سپس  ندهیحذف مواد آال یعنی یاهیگ ریتبخ -5.است )Ceratophyllum demersum( یعلم

 ای يا شهیر ونیلتراسیف -6. کنند جادیا يکمتر یندگیآال ایشتریب یشوندگ ریکه تبخ یآنها در اتمسفر به حالت يآزادساز
. آزاد یو عناصر معدن یها بمنظور حذف مواد سم شهیر ةتود انیعبور دادن آن از م قیآب به طر هیتصف یعنی یاهیگ يغربالگر

)Wikipedia 2013 (  
  

  طیمح يدر پاکساز یاهیاز کاربرد استخراج گ یینمونه ها - 6
  کیآرسن یاهیاستخراج گ -6- 1

 ینیچ شهیسرخس ب شهیآفتابگردان و سرخس ب رینظ یاهانیتوان از گ یعنصر در خاك م نیکاهش غلظت ا يبرا 
)Preris vittata (دینما یم شیدر برگ ها کیسرخس اقدام به انباشتن قابل توجهی از آرسن اهیاستفاده نمود زیرا گ.  

  
  ومیکادم یاهیاستخراج گ  -6- 2

داد که  نشان يالدیم 1999پژوهش در سال  کی.بهره گرفت دیتوان از درخت ب یعنصر م نیبه ا یکاهش آلودگ يبرا
حائز  نیهمچن دیدرخت ب.و مس را دارد ي، رو ومیچون کادم يعناصر یاهیاستخراج گ لیپتانس يدار یبنحو معن دیدرخت ب

تواند  یاست که م وماسیب ادیز ریمقاد دیها به ساقه ها و تول شهین از ریانتقال فلزات سنگ يباال تیچون ظرف یخاص یژگیو
  .بکار گرفته شوند وماسیاز ب برق دیتول يها روگاهیدر ن یستیز يانرژ دیتول يبرا
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  سرب یاهیاستخراج گ  -6- 3
آنان نسبت به  رایمانند خردل ، استبرق و درخت صنوبر استفاده نمود ز یاهانیتوان از گ یعنصر م نیکاهش غلظت ا يبرا

  .کنند یاقدام م وماسیعنصر سرب در ب ينگهدار
  

  نمک یاهیاستخراج گ -6- 4
جهت اصالح  ) نمک طعام( میسد دیکلرا يجداساز يغالباً برا تیهالوف مهین اهانینوان گجو و چغندرقند بع رینظ یاهانیگ

  .شوند یواقع بوده اند ، استفاده م ایکه در معرض غرقاب با آب در یمزارع
  

   میو استرانت میسز یاهیاستخراج گ -6- 5
  .یدندعناصر پس از حادثه چرنوبیل توسط آفتابگردان از مکان هاي آلوده حذف گرد نیا

  
   استخراج جیوه ، سلنیوم و آالینده هاي آلی -6-6

از خاك هاي آلوده توسط گیاهان تراریخته که ) پلی کلرینات بی فنیل( PCB، سلنیوم و آالینده هاي آلی نظیر  جیوه
 ).  Wikipedia 2013(حاوي ژن هایی جهت تولید آنزیم هاي باکتریایی هستند ، حذف می گردند 

  
  یگیاه پاالی ياز طرح ها ینمونه های -7

گیاه پاالیی تاکنون در بسیاري از مناطق جهان بویژه در مکان هاي آسیب پذیر با موفقیت به اجرا در آمده است که نمونه 
  : از آنها بشرح زیر می باشند  یهای

خل بادبزنی جهت فضا کیپ کاناورال به کاشت نهال هاي بلوط ، کرچک و ن - پژوهش انجام گرفته در ایستگاه هوا کی در
فوق حاوي  اهانیگ ينتایج نشان دادند که برگها. پرداخته شد) TCE(کاهش آلودگی آبهاي زیرزمینی ناشی از تري کلرو اتیلن 

  . گازهاي مذکور شده اند
را که بعنوان تجزیه کنندگان پنتاکلروفنل شناخته می شوند ، به خاك  )pseudomonas(باکتري سودوموناس نژادهاي

که در زمین کاشته شده بودند ، ارزیابی  یوده به آن ماده افزوده شدند و توانایی باکتري ها در حفاظت از ارزن هایهاي آل
. و ساقه ها از خاك برداشت شدند و خاك از نظر پنتاکلروفنل آزمایش گردید هاروز همراه با ریشه  28گیاهان پس از . گردیدند

واردیکه با باکتریها تیمار شده بودند و بذور شاهد به ترتیب در خاك هاي آلوده به درصد در م 62و  50گیاهچه ها به میزان 
تیمار بذور با باکتریها . درصد بود 87و  100پنتاکلروفنل سبز شدند درحالیکه سبز شدن بذور در خاك هاي غیر آلوده بترتیب 

مقدار پنتا کلرو .مشابه با خاك هاي غیر آلوده بودند در نهایت باعث افزایش بیوماس گیاهان در خاك هاي آلوده گردید آنچنانکه
مقدار آن  الیکهمیلیگرم در کیلوگرم رسید درح 3فنل خاك هایی که زیر کشت بذور ارزن در تیمار با باکتریها قرار داشتند به 

میلیگرم در  157میلیگرم در کیلوگرم و در خاك هاي کاشته نشده حدود  5در خاك هاي زیر کشت ارزن تیمار نشده حدود 
   .کیلوگرم بود 

غرس ) تري نیترو تولوئن 6و4وTNT  )2یک آزمایش به بررسی وضعیت تعرق درختان صنوبري که در معرض ماده در
میلیگرم در لیتر براي صنوبرها سمی بوده اند  5بیشتر از  TNTنتایج نشان دادند که غلظت هاي . شده بودند ، پرداخته شد
باعث کاهش معنی دار تعرق  نیاین غلظت همچن. شان گردیدندیماس و محدود شدن رشد برگ هاآنچنانکه سبب کاهش بیو

  . متحمل تر بودند TNTتمامی درختان صنوبر هیبرید در مقایسه با عدسک آبی و اویارسالم زرد نسبت به . روز شد 11پس از 
موسوم به  کیفاتیآل باتیاز ترک یناشخاك  یتوانست از آلودگ یشگاهیآزما طیدر شرا ومیلولو ایچچم  اهیگ کاشت

  .بکاهد يدار یشاهد بنحو معن يبا نمونه ها سهیدر مقا يا رهیزنج ای یخط باتیترک
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در نقش  TNT یکاهش آلودگ يبرا) سرمادوست( ومیو لول) گرمادوست( اقیق اهیبه کاربرد گ یشگاهیآزما یبررس کی در
 گرمیلیم 10با غلظت  ییمترهایسیاز درون ال TNT يبه جمع آور اهیدو گ هر تاًیپرداخته شد که نها ستیز طیمح ندهیآال کی

  . خاك پرداختند لوگرمیدر هر ک
در  اهانیگ نینشان داد که ا جینتا. مناطق آلوده به نفت خام استفاده شد ییپاال اهیگ يبرا ونجهی اهیاز گ شیآزما کی در

کاشته شده فقط  اهیگونه گ 20از  تاًینها. رسند یبه مرحله بلوغ م رتریهستند و د يارتفاع کمتر يشاهد دارا اهانیبا گ سهیمقا
  .بودند ینفت يها دروکربنیاز ه يریمقاد يحاو پیژنوت 2

جنگل  رینظ  T-2,4,5، شبدر قرمز و آفتابگردان در مناطق آلوده به علف کش  یموتیت اهانیگ یابیبه ارز قیتحق کی در
 وماسیو مقدار ب یکربیم تینشان دادند که فعال جینتا. پرداخته شد ویاوها التیا یناتیس نیس هیناح ریگ لیس ی، مرتع و اراض

 يبه گونه ها یکاشته شده بستگ یمذکور در اراض يفاکتورها کهیبه نوع خاك دارند درحال یکاشته نشده بستگ یدر اراض
  . داشتندیستیمواد ضد ز هیو تجز تیعال، ف یکربیم وماسیرا بر ب ریتأث نیشترینوع خاك ب. ذکر شده داشته اند اهانیگ

از آن است که  یحاک جینتا. دیگرد یبررس ینیرزمیز ياز آبها دیبریتوسط صنوبر ه )TCE( لنیکلرو ات يجذب تر ییتوانا
 يدار یدرختان بنحو معن نیا. سطح برگ خارج سازد ينموده و بصورت تعرق از روزنه ها هیرا تجز TCEتواند  یصنوبر م

  . فصل رشد بکاهند یط ینیرزمیز يموجود در آبها TCE زانیاز متوانستند 
گردند لذا با  یآل ییایمیآلوده به مواد ش يخاك ها ییپاال اهیگ شیممکن است سبب افزا زوسفریر یکربیم تیجمع

 شیافزا نیمب جینتا. ها اقدام شد یآلودگ يهفته بمنظور پاکساز 14 يبرا )Poa alpina(و علف چمن ونجهی يکاشت محفظه ا
 شیپاال کیتحر تیبودند که نشاندهنده قابل زوسفریر طیدر مح) OCD(کننده  هیتجز یآل ییایمیدار غلظت مواد ش یمعن

  .بوده است اهانیگ نیا يها شهیتوسط ر یستیز
لذا  خاك است ییپاال اهیسرب در جهت گ عیسوپر تجم تیقابل يدارا )Brassica pekinesis( یشلغم روغن اهیگونه از گ کی

، ساقه و  شهیسرب در ر عیتجم. دندیگرد یبررس شیها و ساقه ها شهیبذور و رشد ر یمختلف سرب بر جوانه زن ياثر غلظت ها
برابر غلظت آن در بستر رشد بودند  27- 34ها حدوداً  شهیسرب در ر غلظت. داشت یبرگ به غلظت سرب در بستر رشد بستگ

غلظت سرب موجود در ساقه ها و . دندیبرابر گرد 2- 3برابر و  4-7حدوداً  بیبترتغلظت سرب در ساقه ها و برگها  کهیدرحال
  .سازد یم ریامکان پذ یرشد بسادگ طیماده را از مح نیبرگها امکان برداشت و حذف ا

 Brassica(، شلغم معمولی  )Brassica juncea( گونه هاي خردل هندي یاهیاستخراج گ ییتوانا شیآزما کیدر  

napus( لزا و ک)Brassica rapa(  براي پاالیش آلودگی کادمیوم و روي در خاك ها در مقایسه با قدومه کوهی)thlaspi 

Caerulescens(  آگروستیس ،)Agrostis capillaris ( و فستوك)Festuca rubra(  نتایج نشاندادند که . بررسی شدند
در  يدر سه گونه صلیبیان بوده است درحالیکه غلظت عنصر روبرابر این ماده  10غلظت کادمیوم در ساقه قدومه کوهی حدوداً 

داراي نقش برجسته  شتراصوالً صلیبیان به دلیل تولید بیوماس بی.  دیبرابر بیشتر از صلیبیان گرد 5/2ساقه قدومه کوهی حدوداً 
  .تري در جذب کادمیوم و روي نسبت به قدومه کوهی هستند

 137در حذف آلودگی عناصر سزیم  )Panicum virgatum(وحشی با نام علمی  یک آزمایش به بررسی توانایی ارزن در
درصد  36تا غلظت  137نتایج نشاندادند که بیوماس سطح زمینی گیاه به تجمیع سزیم . از خاك پرداخته شد 90و استرانسیم 
میزان . برداشت نزول یافت مرحله  2درصد می پردازد ولیکن میزان تجمیع در گیاه پس از  44تا غلظت  90و استرانسیم 

  .غلظت آالینده ها در گیاهان با افزایش غلظت آالینده ها در محیط کشت بیشتر می شد
نتایج . قدومه کوهی بعنوان یک گیاه علفی چند ساله در حذف آلودگی هاي ناشی از عناصر کادمیوم و روي بهره جستند از

. بپردازند) درصد 3بیش از (یش از گیاهان اقتصادي به تجمیع عنصر روي نشانداد که شاخه و برگ هاي این گیاه می توانند ب
که خاك ها داراي غلظت باالتري از فلزات سنگین بدون حضور آهک بودند ، بر تحمل قدومه کوهی  طیهمچنین در شرای

  ).EPA 1999(نسبت به سمیت مس افزوده شد 
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   ندهیآ يطرح ها -8
  برداشت ریشه اي قیگین توسط گونه هاي خاصی از درختان از طراثبات مزرعه اي جذب فلزات سن - 1
جهت تعیین مکان هاي الحاق یا  X آنالیز دقیق گونه هاي سوپر تجمیع کننده از طریق اسکن میکروسکوپی با اشعه - 2

  )بافت ها، سلول ها و ارگانل ها(مجزا بودن فلزات و تجمع آنان در ارگان هاي خاصی از گیاهان 
  بی روند دستیابی ، فرآیند و مقدار کاهش آلودگی هاي فلزي توسط بیوماس گیاهارزیا - 3
  مطالعه چگونگی تجزیه مواد در ریشه ها و دیگر بخش هاي گیاهان براي درك تحرك و چرخه مواد آالینده - 4
  ارزیابی حذف و کمپلکس سازي ذرات پرتوزا از خاك توسط سیستم هاي مبتنی بر گیاهان  - 5
  ابی مداوم واحدهاي اجرایی گیاهان در بیورآکتورها براي تیمار فاضالب هاي حاصل از چاه هاي گاز طبیعیارزی - 6
گیاه پاالیی با استفاده از گیاهان علفی،  -افزایش پژوهش ها در روند نویدبخش مبتنی بر سیستم هاي پاکسازي الف -7

کارگیري بیورآکتورها براي کاهش حجم فاضالب ها و پاکسازي آنها ب  -تجزیه مواد آلی هالوژنه و ج  -مرتفع و عظیم الجثه ، ب
)Hinchman 1998     .(  

  
   يریگ جهینت -9

و  افتنی ییتوانا يدارا افتهیتوسعه  يکشورها. هستند شیدر حال افزا یمعضل جهان کیبعنوان  داریپا یآل يها ندهیآال
 يابزارها ازمندیدارند و ن هیتک ییایمیمواد ش نگونهیا يریبکارگکشورها هنوز بر  نیا. باشند یخطرناك م يها ندهیرفع آال

جهان  يکشورها يبرا یآن ینگران کیامروزه آفتکش ها تنها بعنوان .آنها هستند ازحاصل  يها یآلودگ يپاکساز يبرا نیگزیجا
 يبرا یمشکالت جادیاو  ستیز طیدر مح افتنیدوام  تیقابل نیهمچن یآل يو فسفرها نیازیتر يآفتکش ها. ستندیمطرح ن

سوزاندن و  ییکارآ. اند دهیاجرا گرد هااز نقاط آلوده به آفتکش  ياریدر بس شیپاال يتاکنون پروژه ها. بشر را دارند یسالمت
 ستیز کهیروند درحال یآلوده بکار م يمکان ها شیاند لذا بوفور جهت پاال دهیبه اثبات رس زیکم ن يبا حرارت ها يجداساز

 يپروژه ها رانیاز مد ياریبس.  پردازند   یاز آنها م تیبه حما نیگزیجا يابتکار يبعنوان روش ها ییپاال هایو گ ییپاال
ها در سطح  یآلودگ يپاکساز اتیعمل. هستند ییپاال اهیو گ ییپاال ستیز رینظ يا نهیکم هز اتیعمل يدر جستجو يپاکساز

 يبکار رفته در پروژه ها يها ياز تکنولوژ ياریبس. باشد زیمآ تیتواند موفق یم ییپاال ستیدهند که ز ینشان م عیوس
به . روند یمعضالت بکار م نیدر رفع ا ياند لذا امروزه بنحو قابل مالحظه ا افتهیبمرور توسعه  یطیمح يها یآلودگ يپاکساز

 یتوان در برخ یرا نم ییاالپ اهیو گ ییپاال ستیز نیآلوده وجود دارند بنابرا يدر مکان ها يعمده ا يتفاوت ها نکهیا لیدل
در هر محل آلوده پرداخت تا  لیدخ يفاکتورها یسبه برر دیبا شیپاال يپروژه ها يقبل از آغاز اجرا.  اجرا نمود  یحاالت بخوب

 ياز گروه ها ياریبس. بر آمد ستیز طیمح يها ندهیرفع معضل آال يقابل دسترس برا يراه حل و تکنولوژ نیبه انتخاب بهتر
آفتکش ها پرداخته اند  ییپاال ستیو ز ییپاال اهیگ يپروژه ها يبه اجرا لوتیپا اسیو در مق یشگاهیبصورت آزما یپژوهش

با گذشت زمان بر .شده اند  یابداع يها يتکنولوژ نیچن يها تیو درك محدود يریدانش بکارگ شیافزا دبخشیآنچنانکه نو
 يابتکار يها يبه اثبات تکنولوژ يشود و بنحو قابل مالحظه ا یفق افزوده ممو يها ییپاال اهیو گ ییپاال ستیتعداد ابزارها ، ز

  ) .Frazer 2000(انجامد  یبرتر م
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