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Abstract
Tolerance and uptake of heavy metals by plants, differs from
one to another species. A plant can be used for
decontamination of contaminated soil and waters if it can
resist and reduce heavy metals from contaminated resources.
The objective of this research was to investigate the capability
of halophyte Chenopodium Album L. to phytoextract lead and
to determine the clean-up time from contaminated soils. For
this purpose, a completely randomized design with six
treatments of 0, 150, 300, 600, 900 and 1200 mg Pb/kg soil
and four replicates was established. After full development of
plants, they were harvested and their lead in roots and shoots
were measured. The results indicated a nonlinear positive
relationship between the lead concentrations in soil and that
accumulated in both roots and shoots. The highest extracted
lead which was accumulated in roots and shoots were 64.75
and 4.12 mg/kg, respectively. The highest dry matter of 35
ton/ha produced in one year belonged to 600 mg Pb/kg soil
treatment. The minimum clean-up time was nine years in the
treatment of 600 mg Pb/kg soil that appeared at the 5%
contamination. Since Chenopodium Album L. can be
cultivated three times a year, and due to its high biomass and
capability of lead accumulation, this plant might be used as a
hyper-accumulator to remediate lead from Pb-contaminated
soils.

چکيده
مقاومت و جذب آاليندهها بهويژه فلزات سنگين به وسيله گياهان مختلف
 چنانچه بتووان گياهوان مقواومي يافوت کوه قوادر باشوند.متفاوت است
مقداري از آلودگيهاي موجود در آب و يا خاک را کاهش دهند ميتووان
 هدف از اين پژوهش.از آنها براي آلودگيزدايي منابع آلوده استفاده کرد
بررسي توانايي گياه شورپسند سولمهتوره در اسوتخراج گيواهي سورب و
تعيين زمان پااليش سرب از خاکهاي سطحي آلوده به وسيله اين گيواه
 بدين منظور آزمايشي در قالب طرح کامالً تصوادفي بوا شوش تيموار.بود
 ميليگرم سرب در هر کيلووگرم1٢11  و311 ،011 ،٣11 ،151 ،شاهد
 گياهان برداشت و، پس از طي دوره رشد.خاک و چهار تکرار اجرا گرديد
 نتايج نشان داد.ميزان سرب در ريشه و اندام هوايي گياه اندازهگيري شد
که رابطهاي مثبت و غير خطي بين مقدار سرب تجمع يافته در ريشوه و
 بيشترين مقدار سرب تجمع.اندام هوايي با غلظت سرب خاک وجود دارد
 ميلويگورم بور4/1٢5  و04/55 يافته در ريشه و اندام هوايي بوه ترتيوب
011  بيشترين مقدار ماده خشو در يو سوار در تيموار.کيلوگرم بود
 تن در هکتار بهدست آمود و کمتورين٣5 ميليگرم برکيلوگرم نزدي به
 سوار3  ميليگرم بر کيلوگرم و برابور بوا011 زمان پااليش هم در تيمار
 بنابراين بوا توجوه بوه. از آلودگي سربي بهدست آمد%5 بود که در سطح
 تووان بواالي بويشانودوزي و،امکان برداشت سلمهتره تا سه بار در سار
 ميتوان از اين گياه بوراي پوااليش خواکهواي،توليد زيست توده فراوان
.آلوده به سرب استفاده کرد
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Translocation factor.
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 -1مقدمه
فلووزات سوونگين از جملووه مهوومتوورين آالينوودههوواي
زيستبوم به شمار ميآيند .در سارهاي اخيور فعاليوتهواي
صنعتي و معدني در اطراف شهرها ،مراتع و رويشگاهها باعو
تنزر سريع و قابل مالحظه سطح پوشش گياهي شده است و
از سويي پسابهواي حاصول از واحودهاي صونعتي و معودني
افزون بر نفوذ و آلوده کردن منوابع آب زيرزمينوي ،منجور بوه
آلودگي آبهاي سطحي نيز شده و بدين ترتيوب بوه عنووان
عاملي خطر آفرين براي ورود فلزات سنگين به چرخه غذايي
انسان عمل ميکند .باال بودن غلظت فلزات سنگين در خاک
بر رشد گياهان تأثير منفي داشته و باع توقف رشد يا مرگ
گياه ميشود .با توجه به رشد روز افوزون جمعيوت و کمبوود
منابع آب و خاک ،آلودگيزدايي و بهسازي منابع خاک و آب
به منظور توليد فرآوردههاي کشاورزي سالم ،ضوروري اسوت.
طبق تحقيقات به عمل آمده ،سرب ،کادميوم ،قلع و جيوه از
مهمترين آاليندههاي فلزي هستند ] .[1،٢پاکسوازي سورب
از خاک بسويار مشوکل بووده و فلوز انتقوالي در  15الوي ٢1
سووانتيمتووري اليووه سووطحي خوواک قوورار گرفتووه و توس و
فرآيندهاي جذب سطحي ،تبادر يوني ،رسوب و کمپلکس با
مواد آلي به خاک پيوند داده ميشود ] .[٣در سارهاي اخيور
پژوهشگران روشي نوين بوراي زدودن آلوودگي از خواک بوا
استفاده از گياهان معرفي کردند ] [5 ،4که پوااليش گيواهي
يا پااليش سبز نام گرفتوه اسوت ] .[5 ،0 ،5يکوي از بهتورين
روشهاي پااليش گياهي ،روش اسوتخراج گيواهي اسوت .در
ايوون روش از گياهووان بووراي اسووتخراج فلووزات سوونگين از
خاکهاي با آلودگي کم توا متوسو اسوتفاده مويشوود ].[1
کارآيي روش استخراج گيواهي بوا دو عامول اصولي ظرفيوت
گياهان بيشاندوز در جذب فلوز و توليود زيسوت تووده بواال
تعيين ميشود ] .[3گياهوان بويشانودوز توانوايي بوااليي در
پااليش خاک داشته و قادر بوه جوذب مقوادير معنويداري از
فلزات موجود درخاکهاي آلوده ميباشند .توليد زيست توده
باال ظرفيت نسبتاً پايين تجمع فلز در گياه را جبران کورده و
منجر به تجمع مقدار باالي فلزات سنگين در گياه مويشوود
] .[11 ،3روش استخراج گياهي محدود به عمق توسعه ريشه
گياه ميباشد و پااليش خواک توسو آن فرآينودي طووالني
بوده و پاک سازي منطقه آلوده ممکن است چندين سار يوا
بيشتر طور بکشد ،در حالي که هنووز آلوودگي کوامالً پواک
سازي نگرديده است .با توجه به اين که حذف کامول فلوزات
سنگين در خاک الزم نميباشد ،بنابراين اين روش به تنهايي
ميتواند خاک را پااليش کند ،در حالي که براي عناصر راديو

اکتيو که بايد به طوور کامول از خواک حوذف گردنود ،روش
استخراج گيواهي بايود بوا سواير روشهوا بوه کوار رود ].[11
باالترين مقدار تجمع سرب براي خوردر هنودي ( Brassica
 )Junceaگزارش شوده اسوت ] .[1٣ ،1٢ ،1در تحقيقوي بوا
عنوان پوااليش گيواهي فلوزات سونگين بوه وسويله گياهوان
شورپسووند ،توانووايي سووه گونووه شورپسووند Sporobolus
 Spartina patens ،virginicusو  Atriplex nummulariaدر
پووااليش گيوواهي فلووزات سوونگين مووس ،نيکوول و روي مووورد
بررسي قرار گرفت .گياهان شورپسند گياهاني هستند که بوه
طور طبيعي در محي هايي با شوري زيواد رشود مويکننود.
نتايج نشان داد که گياهان مورد آزمايش در مقابل اين فلزات
سنگين داراي مقاومت زيادي بوده و بدون هيچگونه کواهش
معنيدار در ميزان توليدات گياهي ،قادر به تجمع اين عناصر
در اندامهاي خود ميباشند .همچنين از بين ايون سوه گونوه
گيوواهي S.Virginicus ،موفووق بووه انتقووار مووس و روي بووه
اندامهاي هوايي خود شد و ميزان تجمع اين فلوزات در ايون
گونه شورپسند ،بيشتر از ساير گونهها بود ] .[14در ايران نيز
پژوهش هاي متعددي به منظوور بررسوي تووان گيواه پوااليي
گياهان مختلف انجام شده است ].[13 ،11 ،15 ،10 ،15 ،1
خداورديلو و همايي ( )٢111براي پااليش سبز
خاکهاي آلوده به کادميوم و سرب نظريه نويني بر مبناي رفتار
خاک و گياه در برابر آالينده ارايه کردند که در آن همدماي
برون جذبي خاک بيانگر رفتار خاک در برابر آالينده و تغييرات
ميزان جذب آالينده به وسيله گياه ،بازتاب رفتار گياه در برابر
آالينده در نظر گرفته شد و مدر سادهاي براي برآورد زمان الزم
جهت پااليش آالينده به دست آمد که در آن مدت زمان الزم
براي پااليش سبز سرب از خاک توس شاهي و اسفناج قابل
برآورد بود .ليکن ،تئوري ارايه شده قادر به برآورد دقيق زمان
الزم براي پااليش سبز کادميوم از خاک نبوده و فق براي
دستيابي به برآوردهاي کلي از زمان الزم براي پااليش سبز
کادميوم توس گياهان فوق پيشنهاد گرديد .داوري و همايي
( )٢11٢در تحقيقي به منظور مدر سازي مقدار گياه پااليي
آاليندههاي نيکل و کادميوم بهصورت توأمان از خاکهاي آلوده
به اين آاليندهها ،نتيجه گرفتند به رغم توليد زيستتوده انبوه و
تحمل زياد کلم زينتي به آلودگيهاي باالي نيکل و کادميوم در
خاک ،از اين گياه تنها ميتوان براي پااليش آلودگي کم تا
نسبتاً متوس توأمان اين آاليندهها استفاده کرد .مدر
پيشنهادي در اين تحقيق که از ترکيب تابع ضربپذير بدون
آستانه عملکرد نسبي و غلظت نسبي آاليندهها در گياه اشتقاق
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براي رسيدن به سطوح آلودگي فوق ،نخست مقدار
سرب الزم (از منبع نيترات سرب) براي آلودهسازي جرم
مشخصي از خاک محاسبه و به نمونههاي خاک اضافه شد.
بدين صورت که ابتدا مقدار خاک الزم براي هر ي از
تيمارها و تکرارها تهيه و سپس مقدار آالينده مورد نظر به
آرامي و به صورت اسپري به خاک اضافه گرديد .طي فرآيند
مه پاشي ،خاکها به آرامي بههم زده شدند تا حداکثر
اختالط الزم بين خاک و آالينده فراهم شود .سپس خاکها
با توجه به جرم ويژه ظاهري  1/٣٣ g cm-3در گلدانهاي 5
کيلوگرمي با ارتفاع  ٢1سانتيمتر ريخته شد .به منظور
نزدي تر شدن به شراي واقعي ،نمونهها در فضاي باز و نه
در گلخانه نگهداري شدند تا گياه در شراي طبيعيتري رشد
کند .در ته گلدانها سوراخهايي تعبيه شد تا امکان زهکشي
فراهم گردد .به منظور حفظ بيالن جرمي آب و آالينده ،آب
خروجي از زهکشها مجدداً از باال به نمونههاي خاک اضافه
گرديد .خاکهاي آلوده در شراي رطوبت ظرفيت زراعي قرار
داده شدند و به مدت  51روز بهمنظور انجام برهمکنشهاي
آالينده و خاک رها گرديدند تا تعادر الزم بين خاک و
آالينده فراهم شود .سپس ،کاشت بذرها در تيمارهاي
طراحي شده با تراکم کشت  ٣1بذر در متر مربع انجام شد.
آبياري به گونهاي انجام شد که هيچ نوع تنش آبي رخ نداده
و رطوبت در حد ظرفيت زراعي حفظ شود .پس از طي دوره
رشد رويشي سلمهتره ،نمونههاي گياهي برداشت و با آب
مقطر شسته شده و به مدت  41ساعت در دماي  51درجه
سانتيگراد در آون خش شدند ] .[٢٢ ،٢1نمونهها پس از
خش شدن با استفاده از آسياب برقي با محفظه استيل،
آسياب شده و تا زمان عصارهگيري در ظروف پالستيکي
نگهداري شدند .سرب موجود در نمونههاي گياه و خاک
عصارهگيري و به وسيله دستگاه جذب اتمي ( Shimadzu
 )AA-670Gاندازهگيري شد .غلظت سرب موجود در گياه به
روش اکسيداسيون تر با نسبت حجمي  4 ،41و  1از مخلوط
و اسيد سولفوري
اسيد نيتري  ،اسيد پرکلري
عصارهگيري گرديد ] .[٢4 ،٢٣زمان الزم براي پااليش
گياهي سرب نيز با استفاده از فرمور ارايه شده توس
اسکنور ( )1335به دست آمد ] .[٢5در نهايت بهمنظور
بررسي قابليت پااليش سلمه تره و دستيابي به مناسبترين
تيمار براي پااليش گياهي ،پارامترهاي مقدار جذب و عامل
انتقار محاسبه شد .مقدار جذب کل عنصر معيار مناسبي
جهت ارزيابي جذب عناصر از خاک محسوب ميشود و
حاصلضرب غلظت فلز در وزن ماده خش اندام هوايي بوده

يافته بود ،در برآورد پااليش آالينده نيکل از خاک کارآيي بااليي
داشت.
تحقيقات انجام شده در مورد پااليش گياهي رو به
گسترش است ،لذا انجام تحقيقاتي به منظور شناسايي و
معرفي گونههاي گياهي مناسب براي پااليش گياهي فلزات
سنگين از خاک ،الزم و ضروري است .نظر به اين که ايران
کشوري خش و نيمه خش بوده و خاکهاي زيادي با
مشکل شوري مواجه هستند ،هدف از انجام اين پژوهش
ارزيابي تحمل گياه شورپسند سلمهتره به عنوان ي گياه
بيشاندوز و تعيين مدت زمان پااليش گياهي سرب از
خاکهاي سطحي آلوده توس اين گياه بود.
 -٢مواد و روشها
در اين پژوهش براي پااليش سبز سرب ،گياه سلمهتره
( )Chenopodium album L.انتخاب گرديد .اين پژوهش در
قالب طرح کامالً تصادفي با شش تيمار و چهار تکرار انجام
شد .سطوح آلودگي با توجه به غلظت مجاز سرب در خاک
انتخاب شدند ،بهطوريکه دامنهاي از غلظت صفر تا چند
برابر غلظت مجاز را در بر گيرند .غلظت مجاز سرب در خاک
 151ميليگرم در کيلوگرم خاک در نظر گرفته شد ].[٢1
اثر مقدار سرب موجود در خاک بر ميزان جذب آن توس
گياه در شش سطح شاهد311 ،011 ،٣11 ،151و 1٢11
ميليگرم بر کيلوگرم خاک مورد بررسي قرار گرفت .مقداري
خاک پس از هوا خش شدن از ال  ٢ميليمتر عبور داده
شد و براي انجام آزمايشهاي فيزيکي و شيميايي الزم به
آزمايشگاه منتقل گرديد .آزمايشها شامل تعيين هدايت
الکتريکي عصاره اشباع خاک با دستگاه هدايتسنج ،مواد آلي
به روش والکي بل  ،بافت خاک به روش هيدرومتري ،جرم
ويژه ظاهري به روش سيلندر ،ظرفيت تبادر کاتيوني خاک
به روش جايگزيني کاتيونها با استات سديم و  pHبا
استفاده از دستگاه  pHسنج بود (جدور.)1
جدول -١برخي ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاک
مورد مطالعه

واکنش عصاره اشباع خاک

ماده آلي ()%

اشباع خاک ()dS/m

هدايت الکتريکي عصاره

()g/cm3

جرم ويژه ظاهري خاک

بافت خاک

()Cmolc/kg

ظرفيت تبادر کاتيوني خاک

5/51

1/51

0/51

1/٣٣

SCL

14
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a

b

e
1200

غلظت سرب در خاك )(mg/kg
شکل  -٢رابطه مقادير مختلف سرب خاک و غلظت
آن در اندام هوايي

سلمهتره*

*ارقام ارايه شده ميانگين نتايج حاصل از چهار تکرار ميباشد .حروف
مختلف نشاندهنده اختالف معنيدار در سطح احتمار  P<0.05است.

نتايج تجزيه واريانس ارايه شده در جدور ٢نشان داد
که بين جذب سرب توس ريشه و اندام هوايي در سطوح
مختلف آلودگي سربي اختالف معنيداري وجود دارد،
بهطوريکه مقدار سرب تجمع يافته در اندامهاي هوايي
سلمهتره کمتر از مقدار تجمع يافته آن در ريشهها بوده که
اين با نتايج بهدست آمده از برخي پژوهشهاي پيشين مانند
توان بيشاندوزي تربچه براي جذب سرب ] [1و شبدر
برسيم براي جذب کادميوم ] [٢٢هم خواني دارد.
جدول -٢تجزيه واريانس مقادير مختلف سرب تجمع
يافته در ريشه و اندام هوايي گياه سلمهتره
بافت گياهي

غلظت سرب در ريشه )(mg/kg

بين گروهها
درون گروهها
جمع کل

ساقه

5

٣4/0٢٣

0/3٢5

٢5/٣01

<1/1111

ريشه

5

1٣٣35/11٢

٢053/1٢1

٣5/5٣1

<1/1111

ساقه

11

4/315

1/٢5٣

ريشه

11

1٢55/111

51/331

ساقه

٢٣

٣3/5٣1

ريشه

٢٣

1405٢/3٢1

درجه آزادي

150 300 600 900 1200
غلظت سرب در خاك )(mg/kg

0
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مجموع مربعات

c
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0
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b

1
0

مقدارF

b

cd

2

معنيداري

a

a

a

bc

3

d

 -٣نتايج و بحث
غلظت سرب تجمع يافته در ريشه و اندامهاي هوايي
گياه سلمهتره به ترتيب در شکلهاي  1و  ٢نشان داده شده
است .نتايج بهدست آمده نشان داد که با افزايش ميزان سرب
خاک ،ميزان جذب و اندوزش آن در ريشه سلمهتره افزايش
يافته ،ليکن اين افزايش تا تيمار  011ميليگرم برکيلوگرم
شدت بااليي دارد و پس از آن با افزايش ميزان آلودگي از
شدت آن کاسته ميشود .بيشترين مقدار تجمع سرب در
ريشه گياه 04/55 ،ميليگرم برکيلوگرم بود .با افزايش ميزان
سرب خاک ،غلظت سرب در اندام هوايي گياه سلمهتره نيز
افزايش يافته و بيشترين مقدار تجمع سرب در اندام هوايي
گياه 4/1٢5 ،ميليگرم برکيلوگرم بود .باالترين ميزان جذب
در گياه (ريشه و اندام هوايي) در تيمار  1٢11ميليگرم بر
کيلوگرم صورت گرفته است .در واقع با افزايش ميزان
آلودگي خاک ،سميت ناشي از فراواني و يا کاهش جذب
سرب توس گياه به وقوع نپيوسته و با افزايش غلظت سرب
خاک از مقدار جذب آن به وسيله گياه کاسته نشده و روند
افزايشي جذب در گياه (ريشه و اندام هوايي) حفظ شده
است.
70
60
50
40
30
20
10
0

4

غلظت سرب در ساقه )(mg/kg

و فاکتور انتقار ي فلز يا شبه فلز عبارت از مقدار انباشت فلز
در شاخساره به مقدار انباشت آن در ريشه گياه ميباشد ]،٢0
 .[٢5تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از نرمافزار آماري
( SPSSنسخه  )10و ( MSTAT-Cنسخه  )٢/11انجام شد و
مقايسه ميانگينها با استفاده از آزمون دانکن در سطح 5
درصد صورت پذيرفت .براي رسم نمودارها از نرمافزار اکسل
 ٢115استفاده گرديد.

5

شکل -١رابطه مقادير مختلف سرب خاک و غلظت
آن در ريشههاي

سلمهتره*

نتايج مقايسات ميانگين سرب تجمع يافته در ريشه
گياه سلمهتره به وسيله آزمون چند دامنهاي دانکن در سطح
 %5نشان داد که باالترين ميزان جذب در سطح 1٢11
ميليگرم سرب وجود دارد ،ليکن تفاوت معنيداري بين

*ارقام ارايه شده ميانگين نتايج حاصل از چهار تکورار مويباشود .حوروف
مختلف نشاندهنده اختالف معنيدار در سطح احتمار  P<0.05است.
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ميزان تجمع سرب در ريشه سلمهتره در سطوح 311 ،011
و  1٢11ميليگرم سرب وجود نداشت .همچنين ،نتايج
مقايسات ميانگين سرب تجمع يافته در اندامهوايي گياه
سلمهتره نيز نشان داد که در سطح  %5باالترين ميزان جذب
در سطح  1٢11ميليگرم سرب بوده و بين اين تيمار با ساير
تيمارها اختالف معنيداري وجود دارد .همانطور که گفته
شد کارآيي روش استخراج گياهي با دو عامل ظرفيت
گياهان بيشاندوز در جذب فلز و توليد زيست توده باال
تعيين ميشود ] .[3بنابراين با وجودي که اين گياه قادر به
اندوزش سرب در کل گياه (ريشه و اندامهاي هوايي)
ميباشد ،ليکن با توجه به کم بودن ميزان جذب سرب در
اندام هوايي نسبت به ريشه ،توانايي آن در فرآيند استخراج
گياهي به ميزان ماده خش گياهي توليدي وابسته است .با
توجه به اين که گياه سلمهتره را ميتوان سه بار در سار
برداشت نمود ،ميزان ماده خش گياهي توليدي در طور
ي سار محاسبه گرديد .با افزايش ميزان سرب خاک،
ميزان ماده خش توليدي افزايش يافته و بيشترين ميزان
ماده خش در تيمار 011ميليگرم برکيلوگرم ،نزدي به
 ٣5تن در هکتار در طور ي سار به دست آمد .در
تيمارهاي  ٣11و  311ميليگرم بر کيلوگرم نيز ميزان ماده
خش توليدي بيشتر از  ٢1تن در هکتار در سار بود که با
توجه به اين که اکثر گياهان بيشاندوز شناخته شده داراي
زيست توده کمي ميباشند ،اين مقدار زيستتوده قابل توجه
محسوب ميشود .اين نتايج در شکل  ٣نشان داده شده
است.

جدول  -٣عامل انتقار و مقدار جذب سرب در
سطوح مختلف آلودگي خاک

40000

a
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d
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ماده خشك )(kg/ha/year

b
d

ي بوده و بيانگر انتقار کمتر سرب از ريشه به اندام هوايي
ميباشد .ميزان جذب سرب در ريشه گياه بيش از اندام
هوايي بوده و با افزايش غلظت سرب در ريشه از تحرک آن
در گياه کاسته شده و به ميزان بيشتري در سلورهاي ريشه
و فضاهاي بينابيني ترسيب مييابد .علت اين امر ناشي از
تغيير سيستم آوندي ريشه به ساقه در محل يقه گياه است
که به صورت ي فيلتر عمل کرده و موجب تجمع سرب و
کند شدن فرآيند انتقار به ساقه ميشود .با توجه به تشکيل
کمپلکس ،سرب جذب شده عمدتا در ريشه گياه باقي مانده و
کمتر به اندام هوايي انتقار مييابد .در بررسي انجام شده
توس کومار و همکاران ( )1335ميزان سرب موجود در
ريشه کلزا  11برابر مقدار آن در اندام هوايي بود .به عقيده
آنها پيوند محکم سرب به خاک و مواد گياهي تا حدي
تحرک کم سرب را در گياه و خاک توضيح ميدهد ].[0
نتيجه تحقيق انجام شده توس هوآنگ و کونينگام ()1330
نيز نشان داد که سرب افزون بر قابليت زيست فراهمي کم ،به
طور ضعيفي از ريشه به اندام هوايي انتقار مييابد ] .[٢1دنگ
و همکاران ( )٢114در آزمايشي تجمع کادميوم ،سرب ،روي
و مس را در  1٢گونه گياهي در چين مطالعه کردند ،نتايج
آنها بيانگر آن بود که در بين  4عنصر مورد مطالعه،عامل
انتقار براي سرب کمترين و براي کادميوم بيشترين مقدار
بود ].[٢3

0

غلظت سرب در خاك )(mg/kg
شکل -٣مقدار ماده خش

گياهي (اندام هوايي)

در سطوح مختلف آلودگي

تيمار

عامل انتقار

1
151
٣11
011
311
1٢11

1/1٢
1/13
1/11
1/14
1/15
1/10

مقدار جذب سرب
)(g ha-1 yr-1
5/5٢
٢5/4٣
44/43
13/0٣
1٣/٣1
5٢/31

همچنين مقادير جذب سرب در جدور  ٣نشان
ميدهد که تا تيمار  011ميليگرم بر کيلوگرم خاک،
روندي افزايشي داشته و دليل آن افزايش ميزان ماده خش
گياهي است .با کاهش ميزان ماده خش گياهي در
تيمارهاي باالتر ،مقدار جذب سرب نيز روند کاهشي داشت.
بنابراين ،بيشترين مقدار جذب سرب در تيمار  011ميليگرم
بر کيلوگرم خاک برابر با  13/0٣گرم بر هکتار بر سار و

سربي*

*ارقام ارايه شده ميانگين نتايج حاصل از چهار تکرار ميباشد .حروف
مختلف نشاندهنده معنيدار يودن اختالف در سطح احتمار P<0.05
است

مقادير عوامل انتقار و مقدار جذب سرب در تيمارهاي
مختلف در جدور  ٣نشان داده شده است .همانطور که
مشخص است عامل انتقار در گياه مورد مطالعه کوچ تر از
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کمترين آن در تيمار شاهد برابر با  5/5٢گرم بر هکتار بر
سار بهدست آمده است .مقايسه ميزان سرب تجمع يافته در
اندام هوايي گياه سلمهتره با مقادير سرب استخراجي از اندام
هوايي ،با در نظر گرفتن ميزان ماده خش گياهي توليدي،
نشان داده که مقادير سرب برداشت شده توس اندام هوايي
گياه به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است .به عبارت
ديگر ،هرچند مقدار تجمع سرب در اندام هوايي کمتر از
ريشه گياه است ،ليکن مقدار جذب سرب در اندام هوايي در
ي هکتار در سار (حاصلضرب غلظت فلز در وزن ماده
خش اندام هوايي) ميزان قابل توجهي ميباشد که اين با
نتايج زوآنگ و همکاران ( )٢115و ايد ( )٢111هم خواني
دارد که بيان ميکند مقدار باالي زيست توده گياهي ظرفيت
نسبتاً پايين تجمع فلز در گياه را جبران ميکند و منجر به
تجمع مقدار باالي فلزات سنگين در گياه ميشود ].[14 ،3
در اين پژوهش زمان الزم براي پااليش سرب به ميزان
 11 ،5و  15درصد از هرکدام از سطوح آلودگي محاسبه شد
که در شکل  4نشان داده شده است .الزم به ذکر است
زمانهاي محاسبه شده براي پااليش گياهي سرب ،براي
اعماق سطحي خاک (عمق  5سانتي متري) ميباشد.

 011تا  1٢11ميليگرم بر کيلوگرم مجدداً زمان پااليش
روند صعودي داشته که طبيعتاً زمان الزم براي پااليش
تيمارهاي  311و  1٢11ميليگرم بر کيلوگرم به علت وجود
آاليندگي باال ،زياد ميباشد .با توجه به اين که کمترين زمان
پااليش در سطح  %5از آلودگيهاي مختلف سرب به دست
آمد ،ميتوان گفت اين گياه براي پااليش خاکهايي که
آلودگي سربي آنها در حد پايين تا متوس ميباشد ،نظير
خاکهاي کشاورزي ،کارآيي بيشتري ميتواند داشته باشد.
آهنگ برداشت سرب از خاک نيز در سه سطح 11 ،5
و  15درصد از غلظتهاي مختلف سرب ،محاسبه گرديد که
نتايج آن در شکل  5آورده شده است .هر سه سطح از روند
يکساني برخوردار ميباشد ،بدين صورت که با افزايش غلظت
سرب در خاک از تيمار  151تا  011ميليگرم بر کيلوگرم،
ميزان برداشت (ميزان سرب پااليش شده در طور ي سار)
در هر سه سطح افزايش يافته است .در تيمار  011ميليگرم
بر کيلوگرم باالترين ميزان شدت برداشت وجود داشته که
علت آن باال بودن مقدار ماده خش و عملکرد گياهي
ميباشد و پس از آن در تيمارهاي  311و  1٢11ميليگرم
بر کيلوگرم مجدداً روند کاهشي ديده ميشود.

شکل  -4زمان پااليش سرب براي  %11 ،%5و %15

شکل -5ميزان برداشت سرب از خاک در  11 ،5و
 15درصد از سطوح مختلف آلودگي

از سطوح آلودگي خاک

با توجه به اين که در اين پژوهش سطوح آلودگي تا
چند برابر غلظت مجاز سرب در خاک در نظر گرفته شد،
مسلماً در مقادير پايينتر آلودگي سربي ،زمان پااليش
گياهي کاهش چشمگيري خواهد داشت .اگرچه پااليش
گياهي روشي زمان بر بوده و براي پاک سازي محل آلوده
چندين سار زمان الزم است تا غلظت آالينده به طور
معنيداري کاهش يابد ،ليکن اين تکنولوژي گياهي ميتواند
غلظت کل آالينده را با حداقل قيمت کاهش دهد .از سوي
ديگر بسياري از مناطقي که نياز به پااليش دارند حداقل در
ي بازه زماني ده ساله آلوده شدهاند و سارها بلکه دهها
سار در شراي آلودگي که به وسيله انسان ايجاد شده است،
باقي ماندهاند .بنابراين صرف ي يا دو دهه براي پااليش اين
مناطق زياد طوالني به نظر نميآيد.

نتايج نشان داد ي رابطه غيرخطي بين زمان پااليش
و سطوح مختلف آلودگي سرب وجود داشته و در هر سه
سطح ،نمودار از روند يکساني برخوردار است .زمان پااليش از
تيمار  151به  ٣11افزايش يافته اما اين افزايش چندان قابل
توجه نيست .علت اين امر ناشي از عدم تفاوت زياد بين
ميزان ماده خش گياهي (مجموع ريشه و اندام هوايي) در
دو تيمار ميباشد .در تيمار  011ميليگرم بر کيلوگرم اين
روند افزايشي به هم خورده و مدت زمان پااليش کاهش
يافته است و کمترين ميزان زمان پااليش در اين تيمار ديده
ميشود و علت آن را ميتوان باال بودن ميزان ماده خش
توليدي در اين تيمار نسبت به ساير تيمارها دانست .درواقع
اين تيمار باالترين ميزان عملکرد جذب گياهي و در نتيجه
باالترين ميزان ثابت سرعت جذب را داشته است .از تيمار
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Heavy Metals from Soils. Environmental Science
and Technology; 1995; 29:1232-1238.

 نتيجهگيري-٤
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