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چكيده
زمينه و هدف :دفع فلزات سمی طی فعالیت های انسانی ،آلودگی بسیاری از خاک ها را به همراه داشته است .تجمع فلزات کمیاب موجب
از بین رفتن حاصل خیزی خاک و تباهی منابع آب در بسیاری از کشورها گردیده است .در سال های اخیر روش گیاه پاالیی با بهره گیری
از گونه های گیاهی مختلف از راه حل های با اهمیت در کنترل آلودگی خاک بوده است.
روش بررسی :در تحقیق حاضر از گیاه نی معمولی (  )Pharagmites australisبرای جداسازی فلز سرب از خاک های آلوده در قالب
تاالب مصنوعی استفاده شد .آ زمایش در قالب طرح کامال تصادفی به صورت فاکتوریل با دو فاکتور و سه تکرار اجرا گردید .بر این اساس
مقدار سرب و سطوح مختلف غلظت سرب که موجب تنش در گیاه می شدند ،به دست آمدند.
يافته ها :نتایج آزمایش در شرایط گلخانه نشان داد با افزایش غلظت سرب در تیمارهای آزمایشی میزان جذب آن توسط بافت های
زیرزمینی و اندام های هوایی گیاه افزایش می یابد هرچند تجمع فلزات در بافت های زیرزمینی معنی دار بوده است و انتقال آن و تجمع
در بافت های هوایی گیاه خیلی کمتر گزارش شده است .نتایج تجزیه رگرسیون نشان داد افزایش غلظت سرب در بافتهای گیاه نی تاالبی
تحت تاثیر سطوح تنش این فلز تابع یک منحنی درجه دوم با ضرایب تباین باالی  %09و در سطح آماری  1درصد معنیدار گردید.
بحث و نتيجه گيری :به طور کلی نی تاالبی گیاهی نسبتا مقاوم در برابر تنش فلز سنگین سرب ،دارای فاکتور انتقال پایین و ظرفیت
باالیی برای تجمع این فلز در ریشه خود میباشد.
واژه های کليدی :گیاه پاالیی ، Pharagmites australis ،تاالب مصنوعی ،سرب ،خاک های آلوده.
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Abstract
Background and Objective: Antropogenic heavy metals discharge in to the precious environment has
been a key burden of modernity. Excess trace elements have driven the fertile soil and water mediums
in to unstable and fragile states in many countries. In recent years bio-remediation approaches via
various plants species, has been highlited as prior strategies in soil pollution control.
Method: The present study aims to assess phytoremediation of Pharagmites australis (common reed)
for lead contamination in constructed wetland. Experimental design was performed in an entirely
randomized plan having two factors and three replications. Accordingly lead and levels of metal stress
were obtained.
Findings: According to indoor expriments results, any increment in lead concentration enhances rootshoot metal absorbing. However, impressive accumulation of heavy metals was in roots and its
translocation and accumulation in shoot was reported in lesser portions. Results of regression analysis
showed concentration increment of lead in P.australis organs under these metal stress condition which
was fixed as a quadratic function with R2 >90 (p<0.01).
Discussion & Conclusion: P.australis showed high relatively resistant to lead stress. High
accumulation capacity for metals in roots and low heavy metal translocation factor were observed
during the present study.
Keywords: Phytoremediation,
Contamination.
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مقدمه
با افزایش جمعیت ،روند آلوده شدن منابع آب تشدید شده و

های غذایی در بدن انسانها و حیوانات تجمع مییابد و سالمتی

بشر نیازمند روش هایی نو و ارزان برای پاالیش و بهبود کیفیت

آنها را به مخاطره میاندازد ( .)12مسمومیت ناشی از سرب در

آبگردیده است( .)1همچنین با توسعه و تمرکز غیراصولی

کودکان باعث آسیبهای عصبی میشود که این صدمات منجر

صنایع ،منابع طبیعی در خطر نابودی قرار گرفته و میزان

به کاهش ضریب هوشی ،از دست دادن حافظه کوتاه مدت،

آلودگی های بیوسفر افزایش چشمگیری داشته است ( .)2فلزات

ناتوانی در یادگیری و اختالالت هماهنگی اعضاء میگردند (.)13

سمی از جمله آالیندههای محیطزیستی هستند که عمدتا از

روش های متداول پاکسازی مناطق آلوده ،اغلب هزینه بر بوده

فعالیتهای صنعتی و کشاورزی بشر منشا میگیرند و در تمام

و امکان استفاده از آنها در سطوح وسیع وجود ندارد و گاهی

نقاط جوامع صنعتی یافت میشوند ( 3و .)4فلزات سمی اغلب

اوقات تاثیرات ناخواسته و نامطلوب بر خاک و محیط می گذارند

به فرم اکسید ،هیدرواکسید ،سیلیکات ،سولفات و یا بهصورت

( .)2بنابراین استفاده از روش های زیستی و دوستدار طبیعت

جذب شده بر روی رس ،سیلیکات و ماده آلی یافت میشوند و

که آلودگی جدیدی به طبیعت تحمیل نمی کنند در اولویت

ممکن است از دو منبع طبیعی و انسانی منشا بگیرند ( 5و .)6

قرار دارند .فرآیند گیاه پاالیی آالیندههای محیط زیستی شامل

سرب از جمله فلزات سمی محسوب میشود که دارای کارکرد

استفاده از گیاهان به منظور برداشت آالیندهها از خاک و سپس

زیستی مشخصی نمیباشد و قادر است در گیاهان و سایر

انتقال آنها به بافتهای هوایی گیاه میباشد .این تکنیک

موجودات زنده ایجاد مسمومیت نماید .این فلز به دلیل پراکنش

مناسب ترین روش جهت پاالیش خاکهای آلوده محسوب

گسترده در مناطق شهری و صنعتی و خطر بالقوه آن برای

میشود .در واقع پاالیش سبز با گیاهان آبزی روشی نو ،کارآمد

محیط زیست و سالمت انسانها و حیوانات ،منشأ نگرانیهای

و ارزان برای بهبود کیفیت آب و پساب است ( .)1این فناوری

متعددی گردیده است( 7و  .)8سرب نه تنها فعالیت ریزجانداران

طبیعی و دوست دار محیط زیست ،از لحاظ اقتصادی مقرون به

خاک را تحت تأثیر قرار داده و سبب از دست رفتن حاصل

صرفه ،از لحاظ زیبایی خوشایند ،مطلوب برای موجودات زنده

خیزی خاک میشود ،بلکه باعث بروز تغییر در شاخصهای

خاک ،افزایش دهندهی تنوع زیستی و منشا یافته از انرژی نور

فیزیولوژیکی رشد گیاهان و در نهایت کاهش عملکرد آنها نیز

خورشید است و از همه مهمتر آن که فناوری گیاهپاالیی قادر به

میگردد ( .)0زیان سرب بیشتر ناشی از توان جابجایی کم آن

حفظ حاصلخیزی خاک حتی پس از زدودن فلزات سمی

در محیط زیست و رسوب پذیری باالی آن میباشد (19و .)11

میباشد ( .)14در این تکنولوژی از گیاهان مقاوم به تنش فلزات

از جمله اثرات منفی سرب بر رشد گیاهان میتوان به اثر آن در

سمی جهت اصالح و پاالیش خاکهای آلوده به فلزات استفاده

کاهش زیتوده بخشهای ریشهای ،هوایی و کاهش عملکرد

میشود و شناخت گیاهان با توان مقاومت یا تجمع باالی فلزات

اشاره کرد .همچنین موجب کاهش بیوسنتز کلروفیل از طریق

میتواند در این فرایند مؤثر واقع شود ( .)15به طورکلی گیاه

کاهش غلظت عناصر ضروری منیزیم و آهن در برگها ،ایجاد

پاالیی بهتر است توسط گیاهان بومی بهجای گیاهان غیربومی و

کمپلکس با پروتئینهای فتوسنتزی و افزایش فعالیت کلروفیالز

اصالح شده ژنتیکی انجام شود ( .)16یک گیاه ایدهآل برای

جهت تجزیه کلروفیل می گردد .سرب از طریق اختالل در

فرآیندهای گیاه پاالیی باید دارای مقاومت باال به تنش فلزات

فعالیت طبیعی ناقلهای غشاء سلولهای ریشه باعث کاهش

سمی ،تولید زیست توده باال ،توان جذب زیاد ،تکثیر آسان و

جذب عناصر ضروری مانند کلسیم ،منیزیم و آهن نیز میشود و

رشد سریع بوده و همچنین نسبت به شرایط نامساعد محیطی

در نتیجه گیاهان تیمار شده با سرب عالیم کمبود این عناصر

مقاوم باشد ( .)17هدف از این مطالعه بررسی میزان تجمع

ضروری را نشان میدهند .این فلز به واسطه ورود به زنجیره

عنصر سرب در گیاه نی تاالبی و توانایی این گیاه در کاهش
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خطر آلودگی فلزات سمی در منابع آب و خاک می باشد .با

تیمارها شامل  8سطح فلز (،699 ،499 ،299 ،199 ،59 ،9

توجه به ویژگیهای اکوفیزیولوژیک ،در صورتی که این گیاه

 899و  1999میلی گرم بر کیلوگرم) و  3تکرار برای هر تیمار

سایر ویژگیهای الزم برای گیاه پاالیی از جمله مقاومت به تنش

بود که مجموعا شامل  24گلدان گردید .انتخاب سطوح فلزی

و قابلیت باالی جذب را داشته باشد ،میتواند در پاالیش

براساس افزایش مقدار حضور فلز در خاک گلدان و امکان

آلودگیهای متمرکز 1مرتبط با فلزات سمی استفاده شود.

بررسی میزان پاالیش فلز توسط گیاه نی معمولی بود (.)18
آزمایشها به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی اجرا

مواد و روشها

شدند .غدههای گیاه نی تاالبی پس از شستشو با آب مقطر ،سه

موقعيت منطقه نمونه برداری و آماده سازی تيمارها

غده در هر گلدان کاشته شد و آبیاری گلدانها تا حد ظرفیت

آزمایشها در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه جیرفت واقع در جنوب

زراعی در طول دوره رشد ( 3ماه) انجام شد (( )8شکل .)1

شرق استان کرمان انجام شد .نمونه خاک از زمینی با سابقه

برداشت گياه و روش های آناليز

زراعی برداشت و مورد استفاده قرار گرفت .نمونهبرداری خاک از

پس از رشد گیاهان طی یک دوره سه ماهه ،برداشت اندام

عمق  9تا  39سانتیمتری انجام و خاک مورد نظر از الک چهار

هوایی و ریشه گیاهان به طور جداگانه انجام شد و توسط آب

میلیمتری عبور داده شد و دو کیلوگرم خاک به ازاء هر گلدان

مقطر شسته شدند .هضم نمونه ها به روش سوزاندن خشک

وزن شد و درون ظرف های پالستیکی ریخته شد .اضافه کردن

صورت گرفت .فلز سرب به روش عصارهگیری با  DTPAآماده

سولفات سرب از طریق ساخت محلول آبی انجام شد و آبیاری

( )10و اندازه گیری غلظت سرب با دستگاه جذب اتمی

در حد ظرفیت مزرعه انجام شد و گلدان ها به مدت  29روز

( )Perkin Elmer -Analyst 400انجام شد ( .)29دقت اندازه

رها شدند تا برهمکنش آالیندههای خاک تدوین پیدا کنند و

گیری دستگاه جذب اتمی در حد  ppmبود و مقدار غلظت اولیه

شرایط آلودگی خاک به عناصر سنگین تا حدی شبیه شرایط

سرب در نمونه خاک شاهد  9/25 mg/kgاندازه گیری گردید.

طبیعی موجود در زمین آلوده گردد.

محاسبه فاکتور انتقال

2

به منظور ارزیابی توانایی گیاه در انتقال فلزات سمی از ریشه بهه
اندام هوایی ،فاکتور انتقال طبهق فرمهول زیهر محاسهبه گردیهد
(.)21

محاسبه فاکتور تجمع
شكل  -1نمايی از گياه پااليی در تاالب مصنوعی
Figure 1. View of phytoremediation in constructed
wetland

3

به منظور ارزیابی توانایی گیاه در انتقال فلزات سمی از خاک به
ریشه و اندام هوایی ،فاکتور تجمع فلزات در اندام های زیرزمینی
و اندام های هوایی طبق فرمول زیر محاسبه گردید (.)22

1 - point pollution

2 - Translocation Factor
3 - Bioaccumulation Factor
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شكل -2روند تغييرات تجمع فلز سرب در اندام های هوايی گياه
Figure 2. Trend of lead accumulation in the aboveground plant parts

جدول  -1نتايج مقايسه ميانگين تيمارها با غلظتهای مختلف فلز سرب بر ميزان جذب سرب در اندام های هوايی گياه
Table 1. A comparison of means with different concentrations of lead in lead absorption in the aboveground
plant parts

تیمارها .غلظت سرب ()mg/l
غلظت سرب .اندام هوایی ()mg/g
معنی داری تیمارها

9

59

199

299

499

699

899

9/184 9/1823 9/1383 9/1325 9/123 9/1906 9/9715
b

b

b

b

b

b

b

1999
9/36
a

میانگین مربعات حاصل از نتایج تجزیه واریانس اثر غلظتهای

در گیاه در رابطه با تیمارهای  59 ppmتا  499 ppmنشان

مختلف فلز سرب بر میزان جذب سرب در ریشه گیاه نی تاالبی

ندادند و با افزایش غلظت فلز در خاک گلدان ،مقدار جذب آن

نیز در سطح احتمال یک درصد معنیدارگردید .براساس آزمون

در اندام های زیرزمینی به طور معنی داری افزایش نمی یابد و

دانکن در سطح احتمال یک درصد ،میانگین افزایش جذب فلز

این نتایج کامالً مشابه داده های به دست آمده مربوط به میزان

سرب در تیمارهای  699 ppmتا  1999 ppmدر مقایسه با

جذب و تاثیر غلظت های مختلف فلز سرب بر اندام های هوایی

تیمار شاهد معنیدار بودند و بنابراین نتایج مقایسه

گیاه نی تاالبی می باشد .بنابراین ماهیت متفاوت سرب با فلزات

میانگین(شکل  3و جدول )2بین تیمارهای متفاوت با غلظت

سمی دیگر که محیط تاثیرگذاری در فاز مایع را دارند موجب

های مختلف فلز سرب تفاوت معنی داری از نظر جذب این فلز

دست یابی به این نتایج گردیده است.

شكل  -3روند تغييرات تجمع فلز سرب در اندام های زيرزمينی گياه
Figure 3. Trend of lead accumulation in the underground plant parts
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جدول  -2نتايج مقايسه ميانگين تيمارها با غلظتهای مختلف فلز سرب بر ميزان جذب سرب در اندام های زيرزمينی گياه
Table 2. A comparison of means with different concentrations of lead in lead absorption in the underground
plant parts

تیمارها .غلظت سرب ()mg/l
غلظت سرب .اندام زیرزمینی ()mg/g
معنی داری تیمارها

9
9/1443

59

199

9/1686 9/1463

c

c

c

299

499

699

899

1999

9/525

9/743

1/2876

2/502

4/197

c

c

bc

b

a

به منظور ایجاد شرایط همگن در مناطق مطالعه و قابلیت

قطر برابر سینه ،قطر تاج در دو جهت عمود بر هم ،ارتفاع شروع

مقایسه آنها پس از ساخت نقشه واحدهای همگن در پارسلهای

تاج و درصد شاخ و برگ برای همه عناصر درختی موجود اندازه

محدوده های مورد نظر ،طبقات ارتفاعی  899-699متری و

گیری گردید .برای محاسبه بیوماس رو زمینی درختی از روش

 1899-1599متری با شیب متوسط  15تا  %45و جهت دامنه

روابط آلومتری پیشنهادی  Ponce-Hernandezو همکاران

شمالی ( )N,NE,NWبر روی نقشه توپوگرافی  1025999و در

( )2994استفاده گردید( .)21به این منظور ،محاسبات بیوماس

محیط  GISجداسازی گردید .در مرحله بعد قطعات نمونه به

درختی بر اساس مورفولوژی درختان به دو بخش تنه ()Stem

ابعاد  39 39متر مربعی به روش تصادفی در تابستان 1305

و تاج ()Crownتقسیم بندی گردید ( .)22روابط محاسبه

در مناطق تحقیق پیاده و مختصات هر پالت توسط دستگاه

بیوماس به شرح جدول  2ارائه شده است.

 GPSثبت گردید (جدول  .)1در هر پالت ،ارتفاع کل درخت،
جدول  -3نتايج تجزيه واريانس اثر غلظتهای مختلف فلز سرب بر ميزان تجمع در اندام های هوايی گياه نسبت به خاک
آلوده
Table 3. Analysis of variance for the effect of lead on the accumulation in shoots of plants to contaminated soil

سرب .اندام های هوايی  /خاک

مجموع مربعات

درجه آزادی

ميانگين مربعات

F

Sig

بین گروه ها

9/973

7

9/919

20674

9/999

داخل گروه ها

9/992

16

9/999

مقدار کل

9/975

23

به طور کلی مقدار فاکتور تجمع فلز سرب در اندام های هوایی و

ولی میزان تجمع آن در اندام های زیرزمینی بیشتر از اندام

زیرزمینی گیاه نی تاالبی ناچیز بوده است و این پدیده مربوط به

های هوایی بوده است .زرینکمر و همکاران ( )1309در بررسی

ماهیت فلز سرب است که به طور عمده اثر آالیندگی را در فاز

جذب و تجمع سرب در مراحل مختلف رشد و نمو بابونه آلمانی

گازی نشان می دهد و میزان حاللیت پایینی در آب داراست.

بیان کردند که میزان تجمع سرب در ریشه این گونه گیاهی

بنابراین به مقدار کم از خاک وارد گیاه شده و بنابراین در اندام-

نسبت به اندام های هوایی بیشتر بود (.)25

های هوایی و زیرزمینی هم میزان تجمع پایینی خواهد داشت.

حذف سرب از خاک های آلوده ....
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جدول  -1نتايج ميزان تجمع فلز سرب در اندام های هوايی و اندام های زيرزمينی گياه نسبت به خاک آلوده
Table 4. Results in the accumulation of lead in the aboveground and underground parts plants to
contaminated soil

عنصر

فاکتور تجمع

فاکتور تجمع

مقدار فلز

اندام هوایی/خاک

اندام زیرزمینی/خاک

9

9/119

9/223

59

9/156

9/290

199

9/923

9/932

299

9299

9/989

499

9/998

9/946

699

9/991

9/913

899

9/991

9/918

1999

9/991

9/922

9/9991

9/912

سرب

Sig

جدول  -9نتايج تجزيه واريانس اثر غلظتهای مختلف فلز سرب بر ميزان تجمع در اندام های زيرزمينی
گياه نسبت به خاک آلوده
Table 5. Analysis of variance for the effect of lead on the concentration in the underground parts of plants to
contaminated soil

سرب .اندام های زيرزمينی  /خاک

مجموع مربعات

درجه آزادی

ميانگين مربعات

F

Sig

بین گروه ها

9/164

7

9/923

3/832

9/912

داخل گروه ها

9/908

16

9/996

مقدار کل

9/262

23

بررسی ميزان انتقال فلز سرب از ريشه به اندام های
هوايی
میانگین مربعات حاصل از نتایج تجزیه واریانس اثر فلز سرب،
غلظتهای مختلف و اثرات متقابل بر میزان فاکتور انتقال

1

(میزان انتقال سرب از ریشه به اندام های هوایی) در سطح
احتمال یک درصد معنیدارگردید (جدول .)6

1 - Translocation Factor

علوم و تكنولوژی محيط زيست ،شماره  ،56مرداد ماه 55
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جدول  -6نتايج تجزيه واريانس اثر غلظتهای مختلف فلز سرب بر ميزان انتقال در اندام های هوايی گياه نسبت به اندامهای
زيرزمينی گياه
Table 6. Analysis of variance for the effect of lead on the transition in the aboveground parts of plants to
underground part of plants

سرب .اندام های هوايی  /اندام های

مجموع مربعات

درجه آزادی

ميانگين مربعات

F

Sig

زيرزمينی
بین گروه ها

2/552

7

9/365

داخل گروه ها

1/497

16

9/988

مقدار کل

3/050

23

4/146

9/990

مقایسه میانگین میزان فاکتور انتقال در تیمارهای مختلف نیز

آلمانی بیان کردند که این گونه با تجمع سرب در ریشه به

در جدول ( )7ارایه شده است .فاکتور انتقال در سرب از تیمار

خصوص در مراحل اولیه رشد این توانایی را دارد که از انتقال

شاهد تا غلظت  199 ppmافزایشی ولی پس از آن با افزایش

این فلز به بخش هوایی و بروز سمیت در گیاه جلوگیری کند

غلظت ،کاهشی بوده است .زرینکمر و همکاران ( )1309با

( )25که در تحقیق حاضر نیز همین مساله موجب تجمع کمتر

بررسی فاکتور انتقال سرب در مراحل مختلف رشد و نمو بابونه

سرب در اندام های هوایی گیاه نسبت به ریشه گردیده است.

جدول  -7نتايج ميزان انتقال فلز سرب در اندام های هوايی گياه نسبت به اندام های زيرزمينی گياه
Table 7. The results of lead transfer in the aboveground parts of plants to underground parts of plant

عنصر

مقدار فلز

سرب

فاکتور انتقال
اندام هوایی/اندام زیرزمینی

9

9/405

59

9/740

199

9/720

299

9/252

499

9/186

699

9/141

899

9/979

1999

9/987

Sig

9/990

نتيجه گيری کلی
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش گلخانه ای ،مشخص شد که

بیشتر از اندامهای هوایی گیاه بود .طبق مشاهدات به نظر

همراه با افزایش غلظت فلز سرب در محیط رشد گیاه ،افزایش

میرسد که اندام هوایی گیاه نسبت به ریشه و غدهها حساستر

تجمع فلز در اندامهای هوایی و زیرزمینی (ریشه و غده) گیاه

است و گیاه برای بقاء خود و انجام عمل فتوسنتز در غلظتهای

نی تاالبی دیده شد و میزان تجمع در اندام های زیرزمینی

باالی تنش فلزات سمی ،انتقال فلزات را از ریشه به اندام هوایی
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 که احتمال دارد یکی از دالیل تحمل نسبی.کاهش داده است
،گیاه مورد مطالعه نسبت به غلظتهای مسموم کننده فلزات
.ممانعت از انتقال این عناصر به اندامهای هوایی گیاه باشد
 نشان دهنده نقش ریشهها در نگهداری و پاالیش،عالوه بر این
 یکی از ساز و، انباشتگی فلزات سمی در ریشه.فلزات می باشد
، در این گیاهان.کارهای تحمل برخی گونهها محسوب میشود
 متصل به دیواره سلولی،بخش زیادی از این فلزات جذب شده
 تا حدی که بخش عمده فلزات در بافت های.باقی میماند
 یا در فضای بین، در ساختار دیواره سلولی،گیاهی در ریشهها
 در رابطه با فلز سرب با توجه به.دیواره و غشا متمرکز میشود
ماهیت متفاوت آن با دیگر فلزات مورد بررسی و حاللیت کم در
 تجمع و انتقال آن در بافت های گیاهی قابل توجه نیست و،آب
بنابراین حضور فلز سرب در خاک آلوده تاثیر زیادی بر فعالیت
های فیزیولوژیک گیاه نخواهد داشت و پاالیش آن توسط گیاه
نیز قابل توجه نیست چون عمده سرب موجود در گلدان و آب
آبیاری تبخیر شده و از فاز محلول وارد فاز گازی در هوا می
 در تیمارهای مربوط به فلز سرب به دلیل خصوصیات فوق.گردد
 فلز تاثیری بر رشد گیاه نداشته و رشد طولی گیاه مطلوب،الذکر
و همچنین شاخ و برگ گیاه شاداب و دارای رنگ سبز پر رنگ
 به طور کلی با توجه به ویژگیهای گیاه نی تاالبی مانند.بوده اند
 فاکتور، مقاومت باال به تنش فلزات سمی،تولید بیوماس باال
،انتقال پایین و توانایی باال برای جذب و تجمع فلزات سمی
میتوان گفت این گیاه برای پاالیش و حذف فلزات سمی
مناسب می باشد ولی با توجه به ماهیت فلز سرب و قرار گیری
 توانایی گیاه برای پاالیش این فلز،بخش عمده آن در فاز گازی
نسبت به دیگر فلزات سمی کمتر می باشد و بهتر است ردیابی
سرب رها شده در طبیعت و بررسی اثرات آن در هوای آلوده
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