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  یعیطب يهاستمیاز اکوس نیفلزات سنگ شیدر پاال یو زراع یمرتع يهاگونه ییپاال اهیگ ییتوانا
  

  3، مهدیه ابراهیمی2، محمد طاهري*1ایرج رحیمی پردنجانی
 دانشجوي کارشناسی ارشد مرتعداري، دانشگاه زابل 2، دانشجوي کارشناسی ارشد مرتعداري، دانشگاه زابل 1

  و آبخیزداري، دانشگاه زابلاستادیار گروه مرتع  3
      

  
  

  چکیده
مشکل براي اکولوژي، مواد  کیگشته و  ییغذا رهیها در زنجفلزات سنگین سبب انباشت آن یکیولوژیدوام بلند مدت ب

 نهیهز پر نسنگی به فلزات آلوده هايخاك ییایمیو ش یکیزیف شپاالی هايروش .شودیمحسوب م ستیز طیو مح ییغذا
هاي زیست منظور خروج، نگهداري و بی اثرکردن آالینده هپاالیی یک تکنولوژي با هزینه کم و ساده ببوده اما گیاه 
 کارگیريامکان به همچنین  ارزش تجاري باالي آنعالوه بر  .باشدمیحال توسعه  در يمناسب کشورهاکه محیطی است 

درند فلزات سنگین را از خاك جذب، انتقال و و زراعی قا یهاي مرتعبرخی از گونه .باشدممکن میح وسیع وآن در سط
 لیدل نیاست به هم رداراي برخوانتخاب گیاه در این روش از اهمیت ویژه .هاي خود تجزیه کنندتثبیت کرده و در اندام

و  قرار گرفته است يادیها مورد توجه زندهیمحدود کردن انتقال آال ایاستخراج، کاهش  يبرا اهانیاستفاده از گ يفناور
- هاي گیاهی موجود در منطقه جایگزین مناسبی به جاي دیگر روشهاي مختلف با توجه به گونهتواند در نقاط و مکانمی

  .هاي حذف آلودگی از محیط زیست مورد توجه قرار بگیرد
  

  زنجیره غذایی ،فناوري زیستی ،آلودگی خاك ،هاي سمیآالینده: هاي کلیدي واژه
  
  همقدم - 1

هاي کشاورزي یی مانند معادن، ذوب فلزات، تولید سوخت و انرژي، کاربرد لجن فاضالب، کمپوست و کود در زمینهافعالیت     
که عالوه  )2009و همکاران،  (Chehreganiشود محیط زیست به فلزات سنگین می یو نیز زائدات زباله سوزها باعث آلودگ

بل بر یا غیرقار این کشورها، هزینهساسی براي حل این مشکل دا ايبر منجر شدن به تخریب و آلودگی خاك اغلب راهکاره
 نهیهز پر نسنگی فلزات آلوده به هايخاك ییایمیو ش یکیزیف شپاالی هايروش )2009و همکاران،  (Khanدسترس هستند 

، Banuelosو  (Terry شوندمی خاك موجودات ریز جمعیت و خاك هايسبب تغییر در بعضی از ویژگی یبوده و از طرف
ها به هاي چوبی و بوتهگونه ،ياعلوفه اهانیکه از گیاهانی نظیر گاست گیاه پاالیی یک تکنولوژي با هزینه کم و ساده ). 2000

هاي زیست محیطی نظیر فلزات سنگین، عناصر کمیاب، ترکیبات آلی نفتی و مواد هوج، نگهداري و بی اثرکردن آالیندمنظور خر
-م، انتقال و تثبیت کرده و در انداگیاهان قادرند فلزات سنگین را از خاك جذب نیا شود،یم ستفادهب ادر خاك و آ ویواکتیراد

  .)Kling) ،1997هاي خود تجزیه کنند 
  

                                                        
  

 Iraj_rahimi86@yahoo.com*  
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  هامواد و روش -2
-بهره با نیاز مورد اولیه مواد و اطالعات. است تحلیلی - توصیفی کار، روش نظر از و کاربردي هدف، نظر از تحقیق این

 هاي گیاهقابلیت زمینه در خارجی و داخلی پژوهشی هايسایت و مجالت در مرتبط اینترنتی و ايکتابخانه روش از يگیر
 با پژوهش، این در است شده آوريجمعهاي طبیعی از اکوسیستم سنگین فلزات پاالیش درهاي مرتعی و زراعی گونه پاالیی
 و مرتعی هايگونه پاالیی گیاه مطالعه توانایی به ایران و جهان ناگونگو هايبخش در پیشین مستندات و تحقیقات مطالعه
  .پردازدطبیعی می هاياکوسیستم از سنگین فلزات پاالیش در زراعی

  
  ستیز طیمح يهایآلودگ شیمناسب در پاال یو زراع یمرتع يهاضرورت شناخت گونه -3

ها در جذب آلودگی ناشی از فلزات تعی و بررسی قابلیت آندر مورد پاالیش آلودگی خاك توجه بسیار کمی به گیاهان مر
هاي زنبورداري، تفریح و تفرج، هاي مرتعی عالوه بر جنبهطلبد که اکوسیستمتعریف شایستگی مرتع می ،سنگین شده است

ناشی از تلطیف آب و هوا، تأمین علوفه براي دام اهلی و حیات وحش و حفاظت خاك از جنبه تلطیف و رفع آلودگی خاك 
کاربرد فاضالب شهري در اراضی همین طور ) 1390و همکاران،  یمیابراه(هاي صنعتی هم مورد توجه قرار گیرند فعالیت

 دهندچشمگیري افزایش می نیز به طور انگیاهاین در را ها کشاورزي موجب افزایش عناصر سنگین در خاك شده و میزان آن
Yadav)  ،در برابر فلزات سنگین از تحمل باالیی برخوردار بوده و نیز هاي زراعی برخی از گونه در این میان )2002و همکاران

ب فلزات سنگین تولید کنند و توانایی باالیی براي جذ یتوانند بیوماس مناسبهاي غیر زنده فلزات سنگین میتنش تحت شرایط
  .)1391و همکاران،  يمظفر(باشند از خاك را دارا می

  
  عتیموجود در طب نیفلزات سنگ شیگیاه پاالیی در پاال يفناور تیاهم -4

افزایش پیدا نیز ها براي گیاه ، مقدار قابل دسترس آنات سنگین در خاك افزایش پیدا کندبه طور کلی هرچه غلظت فلز
ا عناصر م، استند معموالٌ در گیاه متحرك بودهعناصري که برا ي رشد گیاه ضروري ه )Jalalian ،2004و  (Hodjiکند می

جا مقدار عناصر سنگین جاب )2004و همکاران،  (Mirelesیابند ها تجمع میجائی کمی داشته و در ریشهسمی و سنگین جاب
، Williamو  (Kimberly، مواد آلی و ظرفیت تبادل کاتیونی است ، میزان رسز اسیدیتهشده در محیط خاك تابعی ا

گیاه پاالیی یک  )1996، (Smithیابد یلی خاك تحرك عناصر سنگین کاهش مآ، کربنات و مواد اسیدیته و با افزایش )1999
ها، فلزات هاي ریزوسفریک مربوط به آنخورشید و گیاهان و میکروارگانیسمتکنولوژي نوپدید است که با استفاده از انرژي 

جود در اتمسفر را حذف یا تجزیه مو هايهاي سطحی و حتی آالیندههاي زیرزمینی یا آببآالینده موجود در خاك، رسوبات، آ
ك بدون حفاري محل در این روش، ترمیم خا. گرددیهاي اصالح در محل محسوب مو جزء روش )Ouyang) ،2002کند یم

-ه کننده، غیر متحركهاي آلوده توسط این روش تخریب یا تغییر شکل مواد آلودتکنولوژي ترمیم خاك ،شودآلوده انجام می
   .)Singh ،2005و  (Ghoshباشد یها از توده خاك مهتنش زیستی و جداسازي آلوده کنند ها براي کاهشسازي آالینده

  
  اهانیبر عملکرد گ نیفلزات سنگ يزااثرات تنش -5

بر اساس  ،ندارند ییکولوژیب تیها اهمآن یاما تمام شوند،یمحسوب م نیجزو فلزات سنگ یعیعنصر طب 90عنصر از  53
موجودات زنده و  يزنده بوده و برا يهاممکن است در دسترس سلول نیعنصر سنگ 17 ،ییکزیف طیزات در محفل نیا تیحالل
مهم هستند  يمغذ زیعنوان ره منگنز ب بدن،یفلزات آهن، مول نیا انیاز م )Weast) ،1984داشته باشند  تیاهم هاستمیاکوس
در معرض  اهانیگ )Polle ،2002و  (Schutzendubelند هست یکبالت و کروم فلزات سم وم،یمس، واناد کل،ین ،يو رو

 اتیخصوص ساسبر ا )1997و همکاران،  (Yamamotoد نشویم ویداتیاکس يهابیآس دچار نیفلزات سنگ يباال يهاغلظت
 ژنیکسفعال ا يهاگونه دیتول ،کرد انیتوان بیرا م نیفلزات سنگ تیسم يمختلف برا یمولکول زمیسه مکان ییایمیو ش ییکزیف

فلزات  يهاونی ینیگزیها و جاومولکولیب يکارکرد ضرور يهاو فنتون، بلوکه کردن گروه ونیداسیخود اکس يهاتوسط واکنش
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مکعب بوده  متریگرم بر سانت 5از  شیب نیفلزات سنگ یچگال )Polle ،2002و  (Schutzendubel هاومولکولیدر ب يضرور
گشته و چون در بدن  ییغذا رهیها در زنجعناصر در خاك، سبب انباشت آن نیماندن ا یو باق یکیولوژیدوام بلند مدت بکه 

را  یژگیو نیا اهانیگ. بدن شوند ازیمورد ن یمعدن موادامالح و  نیگزیجا توانندیشده و م رهیها ذخدر بافت شوند،ینم زهیمتابول
هالوژنازها، مانند الکتازها، دي ییهامیآنز کنند،یم دیشدرا ت یکروبیم تیکه رشد و فعال یآل باتیدارند که با آزادسازي ترک

مؤثرند  ستیز طیمح هايندهیآال هیتجز یکه در سرعت بخش سازندرا در خاك رها  دازهایو پراکس الزهایترین ترورداکتازها،ین
  .)1390و رنجبر،  یرانیش(

  
  ییپاال اهیمناسب گ یو زراع یمرتع یاهیگ يهاها و گونهخانواده - 6

رضوانی و (  Brassicaceae  ،Asteraceae،Amaranthaceae ,Poaceae ,Fabaceaeهايگیاهان مختلف خانواده     
 هاياز گونه یبرخ )2002و همکاران،  (Papilionaceae Piechalak يخانواده هاياز گونه ياریو بس) 1384همکاران، 

 به متحمل نسبت به اریبس هايگونه يرندهگیدر برTrichloroethylene و  Chenopodiaceae  ،Cannabaceaeيخانواده
 Festucaهاي گیاهی مختلفی شاملهگون همچنین. )Gawronska ،2007و  (Gawronski هستند سنگین فلزات جذب

rubra  Brooks) ،1998( ،Alyssum murale McGrath)  ،2000و همکاران( ،Cynodon dactylon  وFestuca 

arundinacea Hutchinson)  ،2001و همکاران( ،Thlaspi praecox Mikus-Vogel)  ،2005و همکاران( ،Salvia 

sclarea ) ،1389داللیان و همایی( ،Sorghum bicolor L. ) ،1389جاللی و همکاران( ،Agrostis castellana ،Lolium 

perenne ،Lotus corniculatus ،millefolium Achillea ،Allium schoenoprasum و Atriplex hortensis )نهرلی ،
1389( ،Euphorbia macroclada ) ،1390لقا امینی و همکاران( ،Oxyacontha Carthamus،graminifolius  

Tragopagon ،Heliotropium L ،Salsola kali ،hierosolymitana Chrozophora ،Sophora 

alopecuroides،acuminata  Atropa وterrestris L.  Tribulus ) ،1387مالیري و همکاران( ،Bidens pilosa )Sun  و
مهتدي و ( Matthiola flavida، )1389حاجیانی، قادریان و جمالی( Matthiola chenopodiifolia، )2009همکاران، 
 Astragalus glaucantus ،Ebenus، )1390آستانی و لرستانی، ( Camphorosma manspeliacum، )1390قادریان، 

estellata ) ،1390شیرانی و رنجبر( ،Phragmites australis ) ،و  )1390ابراهیمی و همکارانGlycyrrhiza glabra 
  .باشندیمهاي سمی آالینده پاالیی اهیدر گمرتعی و زراعی مناسب  يها¬از گونه) 1389سرمدي و همکاران، (
 
  يریگجهینت -7

ن به آب استفاده از پساب مورد توجه قرار گرفته است هر چند غلظت عناصر هاي اخیر در ایران به علت نیاز روز افزودر دهه     
تواند سبب افزایش غلظت عناصر سنگین در ها در خاك میسنگین در پساب ممکن است کم و ناچیز باشد، ولی تجمع آن

ها به زنجیره غذایی آن آلودگی خاك به این عناصر موجب جذب به وسیله گیاه و ورود، ها شودگیاهان کشت شده در این خاك
و  ییبراي اکولوژي، مواد غذا شیمشکل مشخص رو به افزا کی نیفلزات سنگ تیسم) 1388مرادمند و همکاران، (شود می
گیاه پاالیی نوعی تکنولوژي بر پایه استفاده از گیاهان است  )2005و همکاران،  (Benavidesشود یمحسوب م ستیز طیمح

کاربرد گیاه پاالیی باعث احیاي مکان،  )Kirkham ،2006و  (Liphadziکه کم هزینه و با محیط زیست سازگار است 
-زیتم )2006و همکاران،  (Clementeشود حفاظت از فعالیت بیولوژیکی، ساختار فیزیکی و خصوصیات شیمیایی خاك می

ن به رهگیري آن در سطح وسیع است و شیمیایی دارد، ارزان بودن و امکا یهاي مکانیکهایی که این روش نسبت به سایر روش
و  (Mattinaاي برخوردار است با این حال باید به این مسئله توجه داشت که انتخاب گیاه در این روش از اهمیت ویژه

 در يکشورها ياست که برا یو علم یطیمح ستیز ،يباصرفه اقتصاد کیتکن کی ،ییپاال اهیگتوان گفت می )2003همکاران، 
  .)1391فاریابی و همکاران، ( دیآیبه حساب م یحال توسعه مناسب است و تجارت با ارزش
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  منابع
 Phragmites گونه بررسی گیاه پاالیی .1390 .ف مادرید،و  عطویلی، ، .حآذرنیوند، ، .ر.غثواقبی، ، .مجعفري، ، .مابراهیمی،  - 1

australis (Cav.) Trin. ex Steudel   مجلۀ علمی )قزوین -منطقه صنعتی لیا: مطالعه موردي(در خاکهاي آلوده به فلزات سنگین ،
  .8-1): 1( 6پژوهشی مرتع، 

 نیاول .انیو یانباشت کننده شهرك صنعت فرا اهانیتوسط گ نیجذب فلزات سنگ سهیمقا .1390 .ب ،یلرستان، .س ،یآستان - 2
  .ایرانکرمان،  ،بهمن ،ییپاال اهیگ یمل شیهما

اثر آبیاري با فاضالب تصفیه شده شهري بر عملکرد و  .1389. و یوسف الهی، م رمرودي، م، .قنبري، ا ،.گلوي، م ،.ع جاللی، - 3
 14عی، علوم آب و خاك، علوم و فنون کشاورزي و منابع طبی، (.Sorghum bicolor L) ايسنگین در سورگوم علوفه جذب فلزات

)52 :(1-10.  
 اهیگ لهیو مس بوس میهاي آلوده شده به کادمسبز خاك شیسازي زمان الزم براي پاال هیشب .1389. م ،ییهما ،.ر.م ان،یدالل - 4

  .13-1): 4( 1مجله دانش آب و خاك، جلد  ،یگل میمر
 اهانیگ لهیو هوا به وس ینیرزمیز يخاك، آ بها ندهیآالمواد  يپاکساز .1384 .ف ان،یزعفرو  ق ،ينورمحمد، .م ،یرضوان - 5

(Phytoremediation) ،1( 11تهران،  قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم ،يعلوم کشاورز یپژوهش-ینامه مجله علم ژهیو :(
1 -19.  

 8 ی،طیمجله علوم مح ان،یب نیریشهاي  اهچهیدر گ ومیتحمل و تجمع کادم یبررس .1389 .ف برنارد،و  م، یرانیا، .مسرمدي،  -6
)3 :(1 -12.  

 شیهما نیاول .داریدر جهت کشاورزي پا اهانیعنصر سرب توسط گ ییپاال اهیگ ییتوانا یبررس .1390 .ا رنجبر،، .ب، یرانیش - 7
  .، ایراننور استان خوزستان امیدانشگاه پ دار،یپا يبه کشاورز یابیدست يراهبردها یمل

 با مبارزه روش بهترین تعیین و آب و خاك بر صنعتی هايآالینده مضر اثرات. 1391. ا.زاده، نیمی، م و مددي، ابراه.فاریابی، ن - 8
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