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چکیده
فلزات سنگین یکی از مهمترین آالیندههای محیطزیست و بهویژه منابع خاک و آب هستند .از میان فلزات سنگین ،سرب یکی از
مهمترین آالیندههای سمی است .استفاده از خاکهای آلوده به سرب ،مستلزم آلودگیزدایی و بهسازی آنها است .پژوهش حاضر
با هدف بررسی امکان آلودگی زدایی سرب از خاک و تخمین زمان بهینه پاالیش با استفاده از گیاهان خرفه و تاجخروس وحشی
انجام شد .بدین منظور ،آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی با  5تیمار شاهد 600 ،300 ،150 ،و  1200 mg/kgو سه تکرار
اجرا شد .نتایج نشان داد که در هر دو گیاه رابطهای غیرخط ی و مثبت بین مقدار سرب تجمع یافته در ریشه و ساقه با غلظت
سرب موجود در خاک وجود داشت .بیشترین مقدار سرب تجمع یافته در ریشه خرفه و تاجخروس وحشی بهترتیب  173/39و
 149/76 mg/kgو در ساقه آنها نیز بهترتیب  20/01و  5/82 mg/kgبهدست آمد .فاکتور انتقال در هر دو گیاه کوچكتر از یك
بوده (برای گیاه خرفه از  0/62تا  0/12و برای گیاه تاجخروس وحشی از  0/14تا  )0/04و بیانگر انتقال کمتر سرب از ریشه به
اندام هوایی میباشد .با توجه به توانایی گیاهان فوق در جذب مقادیر زیاد سرب از ناحیه رشد ریشه ،عملکرد گیاهی باال و توانایی
تجمع سرب در اندامهای قابلبرداشت ،هر دو گیاه برای پاکسازی سرب از اعماق سطحی خاک و تا غلظتهای چندین برابر
غلظت مجاز سرب کارآیی باالیی داشتند .لیکن با توجه به زمان پاالیش و مقدار زیستتوده تولیدشده ،گیاه تاجخروس وحشی از
توانایی بیشتری برای بهسازی خاکهای آلوده برخوردار بود.
واژههای کلیدی :آلودگی خاک؛ استخراج گیاهی؛ سرب؛ فاکتور انتقال.

محیط زیست و مهندسی آب

Environment and Water Engineering

دوره  ،7شماره  ،1بهار 1400

Vol. 7, No. 1, 2021

26

اسدی کپورچال و جاللی1400 ،

 -1مقدمه

اصالح خاکهای آلوده به این فلزات را ضروری میسازد.

فلزات سنگین یکی از مهمترین آالیندههای محیطزیست و

روشهای فیزیکی و شیمیایی گوناگونی برای مقابله با آلودگی

بهویژه منابع خاک و آب هستند .فلزات سنگین گروهی از

عناصر سنگین در خاک وجود دارد ( Thawornchaisit and

فلزات و شبهفلزات هستند که بهدلیل غیرقابل تجزیه بودن و

.)Polprasert 2009; Glick 2003

آثار زیانبار فیزیولوژیك بر جانداران حتی در غلظتهای کم

پاالیش گیاهی روشی پایدار ،درجا و سازگار با محیطزیست

نیز اهمیت ویژهای در آلودگی محیطزیست داشته ( Etesami

است که گیاه با برداشت و یا تجزیه ترکیبات آالینده در

 )2018و کاهش کیفیت خاک را بهدنبال دارند ( Haji

ریشهگاه ،جذب انتخابی فلزات و تجمع در بافت خویش و یا

 .)Namaki et al. 2017از میان فلزات سنگین ،سرب و

فرارفت آالینده به نیوار ،موجب کاهش غلظت آالینده در

کادمیوم از مهمترین آالیندههای سمی هستند که از منابع

خاک میشود ( ;Cameselle and Gouveia 2019

گوناگون به زیستبوم ،گیاهان و در نهایت به زنجیره غذایی

 .)Parseh et al. 2018در این روش ،برای آلودگیزدایی

انسانها و حیوانات راه پیداکرده و خسارتهای جدی به بار

خاک ،از گیاهان بیشاندوز با توان بسیار باالی جذب و

میآورند (.)Jaskulak et al. 2020

انباشت فلزات سنگین استفاده میشود .گیاهان پس از کشت

حاللیت و تحرک سرب با کاهش  pHافزایش مییابد .سرب،

در مناطق آلوده و رشد مناسب ،به مخزنی زنده از عناصر

کمتحرکترین فلز سنگین در خاک بهویژه در شرایط کاهشی

سنگین تبدیل میشوند .این روش ،یك فرآیند پاالیش

یا قلیایی است .استفاده فراوان از فلز سرب در صنعت ،اضافه

غیرمستقیم و درازمدت است که نیازمند هزینه باال و دانش

کردن آن به سوختهای فسیلی ،استفاده در صنعت سفالگری

فنی پیچیدهای نیست .از مزایای این روش ،ارزان بودن و

بهصورت لعاب نمونههایی از کاربردهای این فلز است

نداشتن اثرات جانبی زیستمحیطی است .بقایای این گیاهان

( .)Yanqun et al. 2004مصرف دیگر آن بهصورت تتراتیل

بیشاندوز که به عناصر سنگین آلودهشدهاند ،توسط

و تترامتیل در بنزین برای افزایش کارایی بنزین است (Al-

روشهایی مانند خشكکردن و خاکستر کردن نابود میشوند.

 .)Chalabi and Hawker 2000ورود سرب به بدن از راه-

بدیهی است فلزات موجود در آنها با استفاده از روشهایی

های مختلفی از جمله تنفس هوای آلوده و خوردن و نوشیدن

همچون گازی کردن ،استخراج با اسید ،هضم غیر هوازی و یا

غذا و آب آلوده انجام میگیرد و عواقب خطرناکی را به دنبال

استخراج روغن گیاهی قابل استحصال و بازیافت است

خواهند داشت که از آن جمله میتوان به جلوگیری از تولید

(.)Schnoor 1997; Salt et al. 1998

هم 1در خون و آسیبهای ذهنی بهویژه در کودکان اشاره

انتخاب گونههای گیاهی مناسب یکی از مهمترین فاکتورهای

کرد (.)Asadi Kapourchal et al. 2009

تأثیرگذار در درجه و مقدار برداشت فلزات در خاکهای آلوده

بروز سرطانها ،سکتههای قلبی و مغزی ،افزایش مشکالت

است .مقدار فلزات برداشتشده به مقدار زیستتوده

کلیوی ،اختالالت روحی و روانی ،افسردگیها ،اختالالت

برداشتشده و غلظت فلز در زیستتوده برداشتشده بستگی

ژنتیکی ،تولید نوزادان ناقص ،رفتارهای تهاجمی ،کاهش بهره

دارد ( .)Lasat 2000گیاهان شناختهشده با پتانسیل طبیعی

هوشی ،عدم تمرکز فکری نیز از پیامدهای آلودگی

برای جذب سرب اغلب به خانوادههای ،Asteraceae

محیطزیست به فلزات سنگین میباشند ( Zorrig et al.

 Scrophulariaceae ،Lamiaceae ،Euphorbiaceaeو

 .)2010بنابراین افزایش آگاهی از خطر عناصر سنگین،

 Brassicaceaeتعلق دارد .بیشترین مقدار بیشاندوزی

1

سرب در خردل هندی ) (Brassica junceaذکرشده است.

Heme
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این گونهها سرب را فقط از طریق ریشه جذب نمیکنند ،بلکه

 -2مواد و روشها

همچنین توانایی انتقال سرب از ریشهها به جوانهها را هم

در پژوهش حاضر توان گیاهپاالیی دو گیاه تاجخروس وحشی

دارند ،که ویژگی مهمی برای استخراج گیاهی کارا است

( )Amaranthus retroflexusو خرفه ( Portulaca

(.)Henry 2000

 )oleracea L.در پاالیش فلز سنگین سرب از خاک

نتایج پژوهش ) Asadi Kapourchal et al. (2009نشان
داد که گیاه تربچه با رشد سریع و تولید زیستتوده باال برای
پاالیش خاکهای سطحی آلوده به سرب مناسب است.
) Alipour et al. (2015با استفاده از گیاه سلمهتره نشان
دادند که گیاهپاالیی روش مناسبی برای کاهش آلودگی سرب
در خاک است Arabi et al. (2017) .در پژوهشی تأثیر
کاربرد کالتهای مختلف بر گیاهپاالیی خاکهای آلوده به
کادمیوم بررسی کردند و نتایج آنها نشان داد که HEDTA

نسبت به سایر کالتهای بهکاررفته در استخراج گیاهی
کادمیوم از خاکآلوده مؤثرتر بود.

Dodangeh et al.

) (2018با استفاده از گیاهان زینتی اقدام به حذف عناصر
سنگین در خاکهای آلوده کردند .در سالهای اخیر استفاده
از گیاهپاالیی برای کاهش آلودگی عناصر سنگین موردتوجه
پژوهشگران زیادی قرارگرفته است ( Steliga and Kluk

موردبررسی قرار گرفت .این پژوهش بهصورت کشت
گلخانهای و در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تیمار شامل
شاهد 600 ،300 ،150 ،و  1200 mg/kgو سه تکرار
طراحی شد .با توجه به اینکه حد مجاز سرب در خاک
 150 mg/kgاست ( ،)Cariny 1995برای بررسی اثر مقدار
سرب موجود در خاک بر میزان جذب سرب توسط گیاه
دامنهای از غلظت صفر تا چند برابر حد مجاز آن در خاک در
نظر گرفته شد .خاکها پس از هوا خشكکردن از الك mm

 2عبور داده شد .از خاکهایی که بدین ترتیب الك شده
بودند ،یك نمونه تهیه و جهت انجام آزمایشهای فیزیکی و
شیمیایی موردنظر استفاده شد .تحلیلهای آزمایشگاهی
انجامشده شامل جرم ویژه ظاهری به روش سیلندر،
اندازهگیری  pHگل اشباع با دستگاه  pHمتر ،قابلیت هدایت
الکتریکی عصاره اشباع خاک با استفاده از دستگاه هدایت
سنج ( ،)Page et al. 1982فراوانی نسبی ذرات شن ،سیلت

;2020; Eisazadeh et al. 2019; Sarwar et al. 2017
Mahar et al. 2016; Mohammadipour and Asadi
.)2012

ظرفیت تبادل کاتیونی به روش جایگزینی کاتیونها با سدیم

با توجه به رشد روزافزون جمعیت افزایش تولید محصوالت

استات ( )Sumner and Miller 1996و تعیین مقدار ماده

کشاورزی جهت تأمین نیاز غذایی بشر امری ضروری و

آلی خاک به روش والکلی و بالک ( Walkley and Black

اجتنابناپذیر بوده که این افزایش تولید نیازمند استفاده

 )1934بود.

بهینه از منابع آبوخاک و آلودگیزدایی این منابع است .نظر
به اینکه گیاه پاالیی روشی پایدار ،ارزان و سازگار با
محیطزیست است ،هدف از انجام این پژوهش بررسی
وضعیت جذب ،فاکتور انتقال ( 1)TFو مدتزمان الزم برای
پاکسازی خاکآلوده به سرب با استفاده از دو گیاه
تاجخروس وحشی و خرفه و معرفی محدوده کارایی آنها در
پاالیش خاکهای آلوده بود.
1

Translocation Factor

و رس به روش هیدرومتری (،)Gee and Bauder 1986

 -1-2آمادهسازی تیمارها
برای رسیدن به سطوح آلودگی موردنظر ،نخست ،مقدار سرب
الزم (از منبع نیترات سرب) برای آلوده سازی جرم مشخصی
از خاک محاسبه و به نمونههای خاک اضافه شد .بدینصورت
که ابتدا مقدار خاک الزم برای هر یك از تیمارها و تکرارها
تهیه و سپس مقدار آالینده موردنظر بهآرامی و بهصورت
اسپری به خاک اضافه شد .طی فرآیند مه پاشی ،خاکها
بهآرامی بههم زده شدند تا حداکثر اختالط الزم بین خاک و
آالینده فراهم شود .سپس خاکها با توجه به جرم ویژه
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ظاهری  1/334 g/cm3در گلدانهای  7 kgبا ارتفاع 20 cm
ریخته شد .بهمنظور نزدیكتر شدن به شرایط واقعی ،نمونهها
در فضای باز در زیر شلتر و نه در گلخانه نگهداری شدند تا
گیاه در شرایط طبیعیتری رشد کند .در ته گلدانها نیز
سوراخهایی تعبیه شد تا امکان زهکشی فراهم گردد .بهمنظور
حفظ بیالن جرمی آب و آالینده ،آب خروجی از زهکشها
مجدداً از باال به نمونههای خاک اضافه شد .خاکهای آلوده
در شرایط رطوبت ظرفیت زراعی قرار داده شدند و بهمدت d
 50بهمنظور انجام برهمکنشهای آالینده و خاک رها شدند
تا تعادل الزم بین خاک و آالینده فراهم شود.
سپپپس کاشپپت بپپذرها در گلپپدانهای مربپپوط بپپه تیمارهپپای
طراحیشده بهصورت متراکم و به تعداد  30بوته در  m2انجام
شد .با توجه به اینکه گلدانهایی به قطر  20 cmبرای کاشت
در نظر گرفتهشده بود بدین ترتیپب سپطه هپر گلپدان cm2
 314بوده و تراکم کشت برای هر گلدان  1بوتپه بپود .لپیکن
ابتدا ،در هر گلدان تعداد  3بذر کاشته شد تا در مراحل بعدی
عمل تنك کردن انجام پذیرد .آبیاری تیمارهای مورد آزمایش
نیز بهگونهای انجام شد که هیچ نپوع تپنش آبپی رخ نپداده و
رطوبت در حد ظرفیت زراعی حفظ شود.
 -2-2آمادهسازی نمونهها
با توجه به اینکه دوره رشد هر گیاه متفاوت بوده ،پس از طی
دوره رشد گیاهان مورد آزمایش ،نمونههای گیاهی برداشت و
جداسازی بخش هوایی از ریشه انجپام و وزن تپر نمونپهها بپا
ترازوی دیجیتالی بپا دقپت  0/001انپدازهگیری شپد .سپپس
نمونهها با آب مقطر شسته شده و بهمدت  48 hدر دمای °C
 70در کپپپوره خشپپپك شپپپدند ( Khodaverdiloo and
 .)Homaee 2008وزن خشك نمونهها نیز مجدداً با استفاده
از ترازوی دیجیتالی اندازهگیری شد .نمونهها پپس از خشپك
شدن با استفاده از آسیاب برقی بپا محفظپه اسپتیل ،آسپیاب
شده و تا زمان عصپارهگیری در ظپروف پالسپتیکی نگهپداری
شدند .سرب موجود در نمونههای گیاه و خاک عصارهگیری و
بهوسپیله دسپپتگاه جپپذب اتمپپی ()Shimadzu AA-670G
انپپدازهگیری شپپد .غلظپپت سپپرب موجپپود در گیپپاه بپپه روش
اکسیداسپپیون تپپر بپپا نسپپبت حجمپپی  4 ،40و  1از مخلپپوط
نیتریك اسید ،پرکلریك اسید و سولفوریك اسید عصارهگیری
شد (.)Gupta 2000

 -3-2پارامترهای مورد بررسی
بهمنظور بررسی قابلیت پاالیش گیاهان موردمطالعه و
دستیابی به مناسبترین تیمار برای گیاهپاالیی ،پارامترهای
مقدار جذب ،فاکتور انتقال ،فاکتور تجمع زیستی ( )BCF1و
زمان پاالیش محاسبه شد .مقدار جذب کل عنصر معیار
مناسبی جهت ارزیابی جذب عناصر از خاک محسوب میشود
و حاصلضرب غلظت فلز در وزن ماده خشك اندام هوایی
است TF .فلز و  BCFبا استفاده از روابط ( )1و ( )2محاسبه
شد ( .)Zhang et al. 2010زمان الزم برای پاالیش گیاهی
سرب نیز با استفاده از فرمول ارائهشده توسط Schnoor
) (1997بهدست آمد .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
آماری ( SPSSنسخه  )22انجام و مقایسه میانگینها با
استفاده از آزمون توکی در سطه  %5صورت پذیرفت .برای
رسم نمودارها از نرمافزار اکسل  2016استفاده شد .در نهایت
امکان پاالیش گیاهی خاکهای آلوده به مقادیر مختلف سرب
با استفاده از گیاهان موردمطالعه و محدوده کارایی آنها
تعیین شد.
( )1

TF = Cshoot/Croot

( )2

BCF = Cshoot/CSoil

که Croot ،Cshoot ،و  CSoilبپهترتیپب مقپدار انباشپت فلپز در
شاخساره ،مقدار انباشت فلپز در ریشپه گیپاه و مقپدار اولیپه
سرب خاک است.

 -3یافتهها و بحث
خاکهای حاشیه بزرگراهها بر اثر تپردد خودروهپای مختلپف،
دارای مقادیر قابلتوجهی سرب میباشند که عمپدتاً در عمپق
 5تا  10 cmآنها نهشته شپده اسپت .گیاهپان مپذکور از آن
نظر انتخاب شدند که دارای رشپد سپریع ،سیسپتم ریشپهای
وسیع و تولید زیستتوده باال بوده و در صورت اثبات توانپایی
آنهپپا در برداشپت مقپپادیر قابپپلتوجهی از سپپرب موجپپود در
خاک ،میتوانند بپهعنوان گیپاهی بیشانپدوز بپرای بهسپازی
خاکهای آلوده به سرب معرفی شوند.
نتایج حاصل از تجزیههای فیزیکی و شپیمیایی خپاک نشپان
داد کپپه شپپوری عصپپاره اشپپباع خپپاک مورداسپپتفاده در ایپپن
آزمایش  1/11 dS/mبوده که با توجه به اینکه گیاهان مپورد
Bioconcentration Factor

1
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مطالعه شورپسند هستند این مقدار شوری برای کشت آنهپا
هیچگونه مشکلی ایجاد نکرده و سپبب کپاهش عملکپرد نیپز
نشده است .همچنپین pH ،خاکهپای مپورد آزمپایش 7/48
بوده که  pHمناسبی برای کشت این گیاهان به شمار میآید.
بافت خاک نیز  Sandy Clay Loamبوده که خپاکی نسپبتاً

سبك بوده ،ظرفیت تبادل کپاتیونی ایپن خپاک Cmolc/kg

 14بوده و مپاده آلپی نیپز حپدود  %0/58بپود .نتپایج تجزیپه
خاکهپپای مورداسپپتفاده در ایپپن پپپژوهش در جپپدول ()1
ارائهشده است.

جدول  -1برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک موردمطالعه
pH
7.48

Table 1 Some physical and chemical properties of the experimental soil
Pb in soil
Soil
ρb
EC
OM
)(mg/kg
texture
( )g/cm 3
( )dS/m
)(%
30
SCL
1.334
1.11
0.58

بهمنظور شناسایی اثرات شکلهای مختلف سپرب موجپود در
خاک بر جذب آن توسط تاجخروس وحشی و خرفپه ،مقپادیر
سرب کپل و محلپول در خپاک انپدازهگیری شپد .سپپس ،بپا
اندازهگیری غلظت سرب انباشتهشپده در بخشهپای مختلپف

CEC
( )Cmolc/kg
14

گیاهان موردمطالعه ،شامل اندام هپوایی و ریشپه ،اثپر سپرب
موجود در خاک بر جذب ارزیپابی شپد .غلظپت سپرب کپل و
محلول موجود در خپاک بپرای هپر یپك از تیمارهپای مپورد
آزمایش در جدول ( )2ارائهشده است.

جدول  -2غلظت سرب کل و محلول در تیمارهای مورد آزمایش
Table 2 Total and soluble lead concentrations in the experimental treatments
Portulaca oleracea L.
Amaranthus retroflexus
Soluble pb
Soluble pb
Soluble pb
Total pb
Soluble pb
Total pb
Total pb
Total pb
)(ppm
)(ppm
)(ppm
)(ppm
%
%
0.55
28.70
1.92
0.59
25.02
2.36
0.58
147.43
0.39
0.63
148.81
0.42
0.64
273.80
0.23
0.68
281.11
0.24
0.93
531.38
0.18
1.06
570.56
0.19
1.10
1161.11
0.09
1.23
1171.67
0.10

بدیهی است که از میپان انپواع شپکلهای سپرب موجپود در
خاک ،شکل محلول ،قابلدسپترسترین شپکل سپرب بپوده و
دیگر اشکال سربی (سرب موجود در ترکیبپات آلپی و سپرب
قابلتبادل) که قابلدسترس فرض میشوند ،نقپش جپایگزین
شکل محلول را ایفا مینمایند .همچنین الزم به ذکر است که
سرعت جایگزینی ایپن اشپکال سپرب بپه شپرایط حپاکم بپر
واکنشهای شیمیایی و بیولوژیك خپاک بسپتگی دارد .نتپایج
بهدستآمده از جدول ( )2بیانگر آن است کپه سپرب محلپول
تقریباً کمتر از  %1درصپد از کپل سپرب موجپود در خپاک را
تشکیل میدهپد .ایپن نتپایج بپا نتپایج بهدسپتآمده توسپط
) Asadi Kapourchal et al. (2009نیپز مطابقپت دارد .از
آنجا که شکلهای محلول و قابلتبادل سرب ،قابلیت جپذب
زیستی این عنصر را تعیین میکنند ،نتایج این پژوهش نشان
میدهد که سرب دارای قابلیت دسترسی زیستی بسیار کمپی
است که مشابه این نتپایج توسپط )،Alipour et al. (2015
)Blaylock et al. ،Asadi Kapourchal et al. (2009

Treatment
Control
150
300
600
1200

) (1997و ) Blaylock et al. (1999در آزمایشهپپای
مجزای دیگر بهدستآمده است.
در پژوهش حاضر ،غلظت سرب موجود در نمونههپای گیپاهی
خشكشده به روش هضم با مخلوط نیتریك اسید  -پرکلریك
اسید و سولفوریك اسپید اسپتخراج گردیپد .شپکلهای ( )1و
( )2غلظت سرب تجمع یافته در اندام هوایی و ریشه گیاهپان
موردمطالعه را برای تیمارهای مختلف نشان میدهد.
همانطور که در شکلهای ( )1و ( )2مشاهده میشود غلظت
سرب تجمع یافته در اندام هوایی خرفه بین  4/98تا mg/kg
 20/01و در تاجخروس وحشی بین  1/9تا  5/82 mg/kgو
در ریشه این گیاهان بهترتیب بین  8/05تا 173/ 39 mg/kg
و  13/2تا  149/76 mg/kgبوده است .با توجه اینکه بر
اساس سازمان بهداشت جهانی غلظت مجاز سرب در گیاه
 3 mg/kgاست ( Codex Alimentarius Commission
 ،)2001مقدار سرب در اندام هوایی خرفه  1/66تا  6/67برابر
و در ریشه آن  2/68تا  57/79برابر غلظت مجاز سرب در
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شکل  -1رابطه مقادیر مختلف سرب خاک و غلظت آن در گیاه
خرفه (حروف مختلف نشاندهنده اختالف معنیدار در سطه احتمال
 P<0.05است)
Fig. 1 The relationship between total soil Pb and the
lead absorbed by roots and shoots in Portulaca
oleracea L. (Different letters show significant differences at
)P≤0.05

2

)Pb in shoot (mg/kg

5

)Pb in root (mg/kg

گیاه بود .برای تاجخروس وحشی نیز مقدار سرب در اندام
هوایی  0/63تا  1/94برابر و در ریشه آن نیز  4/4تا 49/92
برابر غلظت مجاز سرب در گیاه بود .نتایج حاصل از مقایسه
میانگین سرب تجمع یافته در ریشه و ساقه خرفه توسط
آزمون توکی نشان داد که در سطه  %5بیشترین میزان
جذب سرب در تیمار  1200 mg/kgرخداد و بین این تیمار
با سایر تیمارها اختالف معنیداری وجود دارد .در مورد گیاه
تاجخروس وحشی نیز نتایج حاصل از مقایسه میانگین سرب
تجمع یافته در ریشه و ساقه توسط آزمون توکی بیانگر آن
است که در سطه  %5بیشترین میزان جذب سرب در تیمار
 1200 mg/kgرخداده است لیکن تفاوت معنیداری بین
میزان تجمع سرب در اندام هوایی در سطوح  0و  150و نیز
سطوح  300و  600 mg/kgوجود نداشت.

c

60

d
e

30
0

1200

600

300

150

Control

)Total soil Pb (mg/kg

شکل  -2رابطه مقادیر مختلف سرب خاک و غلظت آن در گیاه
تاجخروس وحشی (حروف مختلف نشاندهنده اختالف معنیدار در
سطه احتمال  P<0.05است)
Fig. 2 The relationship between total soil Pb and
the lead absorbed by roots and shoots in
Amaranthus retroflexus (Different letters show
)significant differences at P≤0.05

شکلهای ( )1و ( )2نشپان میدهپد کپه بپا افپزایش غلظپت
سپپرب در ریشپپه گیاهپپان از تحپپرک آن در گیپپاه کاسپپته
شده و مقپدار بپیشتپری از آن در سپلولهای ریشپه تجمپع
یافتپپه اسپپت .در کلیپپه گیاهپپان بپپهعلپپت تغییپپر سیسپپتم
آونپپدی ریشپپه بپپه سپپاقه در محپپل یقپپه گیپپاه ،ایپپن محپپل
بهصورت صپافی عمپل نمپوده و موجپب تجمپع آالینپدهها و
کنپد شپدن فرآینپپد انتقپال آنهپپا بپه سپپاقه میشپود .نتپپایج
تجزیپپه واریپپانس حاصپپل از ارزیپپابی ارتبپپاط بپپین مقپپادیر
مختلف سرب تجمپع یافتپه در ریشپه و انپدام هپوایی خرفپه
و تاجخروس وحشپی بپا سپرب موجپود در خپاک بپهترتیپب
در جدولهای ( )3و ( )4ارائهشده است.
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جدول  -3تجزیه واریانس مقادیر مختلف سرب تجمع یافته در اندام هوایی و ریشه خرفه
Table 3 Statistical analysis of accumulated Pb in Portulaca oleracea L. shoot and root
Plant tissue
Sum of Squares
df
Mean Square
F

Sig.
0.000
0.000

3352.58
58950.52

86.61
13457.22
0.026
0.228

346.43
53828.90
0.258
2.283
346.69
53831.18

4
4
10
10
14
14

Shoot
Root
Shoot
Root
Shoot
Root

Between Groups
Within Groups
Total

جدول  -4تجزیه واریانس مقادیر مختلف سرب تجمع یافته در اندام هوایی و ریشه تاجخروس وحشی
Table 4 Statistical analysis of accumulated Pb in Amaranthus retroflexus shoot and root
Plant tissue
Sum of Squares
df
Mean Square
F

Sig.

148.02
38992.44

0.000
0.000

7.27
8679.45
0.049
0.223

29.07
34717.83
0.491
2.22
29.56
34720.05

4
4
10
10
14
14

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

)Dry matter (gr/m2

1200

Within Groups
Total

 )2015و اسفناج برای جذب کپادمیوم ( Eisazadeh et al.

Amaranthus retroflexus
Portulaca oleracea L.

Shoot
Root
Shoot
Root
Shoot
Root

Between Groups

Control 150
300
600
)Total soil Pb (mg/kg

شکل -3مقدار ماده خشك گیاهی در سطوح مختلف آلودگی خاک
Fig. 3 Amount of dry matter in the different levels of
contaminated soils

نتایج تجزیه واریانس ارائهشده نشان داد که بین جذب سپرب
توسط ریشه و اندام هپوایی گیاهپان موردمطالعپه در سپطوح
مختلپپف آلپپودگی سپپربی اخپپتالف معنپپیداری وجپپود دارد.
بهطوریکه مقدار سرب تجمع یافته در اندامهای هوایی کمتر
از مقدار تجمع یافته آن در ریشهها بپوده کپه ایپن بپا نتپایج
بهدسپپتآمده از برخپپی پژوهشهپپای پیشپپین ماننپپد تپپوان
بیشاندوزی تربچه برای جذب سرب ( Asadi Kapourchal
 ،)et al. 2009سلمهتره برای جذب سرب ( Alipour et al.

 )2015همخوانی دارد .با افزایش میزان سرب خپاک ،میپزان
ماده خشك تولیدی افزایشیافتپه و بپیشتپرین میپزان مپاده
خشك برای خرفه و تاجخروس وحشپی بپهترتیپب در تیمپار
 600و  ،1200 mg/kgحپپدود  350و  900g/m2بپپهدسپپت
آمد .این نتایج در شکل ( )3نشان دادهشده است.
 BCF ،TF -1-3و مقدار جذب
مقپادیر  TFو  BCFو مقپدار جپذب سپرب در تیمارهپای
مختلف برای گیاهپان موردمطالعپه در جپدولهای ( )5و ()6
نشان دادهشده است .همانطور که مشخص است بپا افپزایش
غلظت سرب  TFبرای هپر دو گیپاه کاهشیافتپه بهطوریکپه
کپپمتپپرین مقپپدار آن در تیمپپار  1200 mg/kgبپپوده اسپپت.
همچنین مقدار این فاکتور در هر دو گیپاه کوچپكتر از یپك
بوده و بیانگر انتقال کمتپر سپرب از ریشپه بپه انپدام هپوایی
میباشد .لیکن  BCFبا افپزایش غلظپت سپرب افزایشیافتپه
است .برای گیاه خرفه دامنه تغییپرات  TFاز  0/62در تیمپار
شپپاهد تپپا  0/12در تیمپپار  1200 mg/kgاسپپت و دامنپپه
تغییپپرات  BCFنیپپز از  0/31تپپا  1/25اسپپت .بپپرای گیپپاه
تاجخروس وحشی نیز دامنه تغییپرات  TFاز  0/14در تیمپار
شپپاهد تپپا  0/04در تیمپپار  1200 mg/kgاسپپت و دامنپپه
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تغییپرات  BCFنیپز از  0/12تپا  0/36اسپتYari et al. .

) ،(2017برای گیاه ذرت  TFسپرب را در یپك خپاک رسپی
معادل  1/05بهدست آوردنپد Alipour et al. (2015) .نیپز
در پژوهشی فاکتور  TFرا برای گیاه سپلمهتره بپین  0/06تپا
 0/12بهدست آوردند که بیانگر انتقال کمتر سرب از ریشه به
اندام هپوایی آن بپوده اسپت Yang et al. (2014) .دامنپه
تغییپرات  TFسپپرب را از  0/037تپا  0/665گپپزارش کردنپپد.
همچنپپین ایپپن پژوهشپپگران نشپپان دادنپپد کپپه در گیپپاه S.
 alfrediiدامنه تغییپرات  BCFاز  0/014تپا  0/401بپوده و
مقدار  BCFسرب نسبت به سایر عناصپر از جملپه کپادمیوم
بسیار پایینتر است .بر اسپاس پپژوهشهپای صپورت گرفتپه
عنصر سرب دارای کمترین میزان فاکتور انتقال میباشد ،زیرا
انتقال سرب از ریشه به برگهای باالیی بهسختی صورت می-
گیرد.
جدول  -5فاکتور انتقال و مقدار جذب سرب در سطوح مختلف
آلودگی خاک برای خرفه
Table 7 Lead translocation Factor and absorption in
the different levels of contaminated soils for
Portulaca oleracea L.
Pb absorption
BCF
TF
Treatment
)(g/ha.yr
28.37
0.31
0.62
Control
66.80
0.69
0.54
150
77.42
0.75
0.38
300
94.63
0.82
0.25
600
119.74
1.25
0.12
1200

جدول  -6فاکتور انتقال و مقدار جذب سرب در سطوح مختلف
آلودگی خاک برای تاجخروس وحشی
Table 8 Lead translocation Factor and absorption in
the different levels of contaminated soils for
Amaranthus retroflexus
Pb absorption
BCF
TF
Treatment
)(g/ha.yr
11.07
0.12
0.14
Control
19.22
0.15
0.08
150
35.03
0.24
0.09
300
54.24
0.25
0.06
600
100.49
0.36
0.04
1200

میزان جذب سرب در ریشه گیاه بیش از اندام هپوایی بپوده و
با افزایش غلظت سرب در ریشه از تحرک آن در گیاه کاسپته
شده و بهمیزان بپیشتپری در سپلولهپای ریشپه و فضپاهای
بینابینی ترسیب مییابد کپه علپت ایپن امپر ناشپی از تغییپر

سیستم آوندی ریشه به ساقه در محپل یقپه گیپاه اسپت کپه
بهصورت یك صافی عمل کرده و موجب تجمع سپرب و کنپد
شدن فرآیند انتقال به ساقه میشپود .بپا توجپه بپه تشپکیل
کمپلکس ،سرب جذبشده عمدتاً در ریشه گیاه باقیمانده و
کمتر به اندام هوایی انتقپال مییابپد .در بررسپی انجامشپده
توسط ) Kumar et al. (1995میزان سرب موجود در ریشه
کلزا  18برابر مقدار آن در اندام هوایی بود .به عقیپده آنهپا
پیوند محکم سرب به خاک و مواد گیاهی تا حدی تحرک کم
سرب را در گیپاه و خپاک توضپیه میدهپد .نتیجپه پپژوهش
انجامشده توسط ) Huang and Cunningham (1996نیز
نشان داد که سرب افزون بر قابلیت زیستفراهمی کم ،بهطور
ضعیفی از ریشه به اندام هوایی انتقال مییابدDeng et al. .
) (2004در آزمایشی تجمع کادمیوم ،سپرب ،روی و مپس را
در  12گونه گیاهی در چین مطالعه کردند ،نتایج آنها بیانگر
آن بود که در بین  4عنصر موردمطالعه ،فاکتور انتقال بپرای
سرب کمترین و برای کادمیوم بیشترین مقدار بود.
همانطور که در جپدولهای فپوق مشپاهده میشپود مقپدار
جذب سرب از تیمار شپاهد بپهسپمت تیمپار 1200 mg/kg
روندی افزایشی داشته و دلیل آن افزایش میزان ماده خشپك
گیاهی است .بنابراین ،بیشتپرین مقپدار جپذب سپرب بپرای
خرفه و تاجخروس وحشی در تیمار  1200 mg/kgخاک به-
ترتیب برابر بپا  119/74و  100/49 g/ha.yrو کپمتپرین آن
برای گیاهان مذکور در تیمار شاهد برابر با  28/37و g/ha/yr
 11/07بهدستآمده است .هرچند مقدار تجمع سرب در اندام
هوایی کمتر از ریشه گیاه است ،لیکن مقدار جپذب سپرب در
انپدام هپوایی در ( 1 ha/yrحاصلضپرب غلظپت فلپز در وزن
ماده خشك اندام هوایی) میزان قابلتوجهی بود که بپا نتپایج
) Zhuang et al. (2007و ) Eid (2011در مپورد ایپنکپه
مقدار باالی زیستتوده گیاهی ظرفیت نسبتاً پایین تجمع فلز
در گیاه را جبران میکند و منجر به تجمع مقدار باالی فلزات
سنگین در گیاه میشود ،همخوانی دارد.
 -2-3زمان پاالیش
در این پژوهش زمان الزم برای پاالیش سرب به میزان 10 ،5
و  %15از هرکدام از سطوح آلودگی توسپط گیاهپان خرفپه و
تاجخروس وحشی محاسبه شد که در شکل ( )4و ( )5نشپان
دادهشده است .الزم به ذکر است زمانهای محاسبهشده برای
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پاالیش گیاهی سرب ،برای اعماق سطحی خپاک (عمپق cm

 )5میباشد.
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شکل  -4زمان پاالیش سرب برای  10 ،5و  %15از سطوح آلودگی
خاک با استفاده از خرفه
Fig. 4 The clean-up time for 5, 10 and 15% of
contaminated soil levels for Portulaca oleracea L.
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شکل  -5زمان پاالیش سرب برای  10 ،5و  %15از سطوح آلودگی
خاک با استفاده از تاجخروس وحشی
Fig. 5 The clean-up time for 5, 10 and 15% of
contaminated soil levels for Amaranthus retroflexus

نتایج نشان داد برای هر دو گیاه موردمطالعه رابطه غیرخطپی
بین زمان پاالیش و سپطوح مختلپف آلپودگی سپرب وجپود
داشته و در هپر سپه سپطه ( 10 ،5و  )%15نمپودار از رونپد
یکسانی برخوردار است .برای گیاه تاجخروس وحشی در تیمار
 1200 mg/kgروند افزایشپی زمپان پپاالیش بپههمخورده و
مدتزمان پاالیش کاهشیافته است و کمتپرین میپزان زمپان
پاالیش در این تیمار دیده میشود و علت آن را میتپوان بپاال
بودن میزان ماده خشك تولیدی در این تیمار نسبت به سپایر
تیمارها دانست .در واقع این تیمپار بپاالترین میپزان عملکپرد
جذب گیاهی و در نتیجه باالترین میزان ثابت سپرعت جپذب

را داشته است .با توجه به اینکه برای هر دو گیپاه کپمتپرین
زمان پاالیش در سطه  %5از آلودگیهای مختلپف سپرب بپه
دست آمد ،میتوان نتیجه گرفت این گیاهپان بپرای پپاالیش
خاکهایی که آلودگی سربی آنها در حد پپایین تپا متوسپط
میباشد ،نظیر خاکهای کشاورزی ،کارآیی بپیشتپری مپی-
تواننپد داشپپته باشپند و در مقایسپپه بپپین دو گیپپاه نیپپز گیپپاه
تاجخروس وحشی از توانایی بیشتری برخوردار است.
نظر به اینکه در این پژوهش سطوح آلپودگی تپا چنپد برابپر
غلظت مجاز سرب در خپاک در نظپر گرفتپه شپد ،مسپلماً در
مقادیر پایینتر آلودگی سربی ،زمان پپاالیش گیپاهی کپاهش
چشمگیری خواهپد داشپت .اگرچپه پپاالیش گیپاهی روشپی
زمانبر بوده و برای پاکسازی محل آلوده چندین سال زمپان
الزم است تا غلظت آالینده بپهطور معنپیداری کپاهش یابپد،
لیکن این تکنولوژی گیاهی میتواند غلظت کل آالینپده را بپا
حداقل قیمت کاهش دهد .از سوی دیگر بسیاری از منپاطقی
که نیاز به پاالیش دارند حداقل در یك بپازه زمپانی ده سپاله
آلودهشدهاند و سالها بلکه دهها سال در شرایط آلپودگی کپه
بهوسیله انسان ایجادشده است ،باقیماندهاند ،بنپابراین صپرف
دو تا سه دهه برای پاالیش این مناطق زیاد طپوالنی بپه نظپر
نمیآید.

 -4نتیجهگیری
امروزه آلودگی خاک به فلزات سنگین یکی از مهمترین
مشکالت محیطزیست بوده و پژوهش حاضر با هدف بررسی
امکان آلودگیزدایی سرب از خاک و تخمین زمان بهینه
پاالیش با استفاده از گیاهان خرفه و تاجخروس وحشی انجام
و نتایج زیر حاصل شد:
 -1با توجه به اینکه آلودگیزدایی خاک الزاماً به مفهوم حذف
کامل سرب از خاک نیست ،پاالیش گیاهی بهتنهایی و بدون
بهرهمندی از روشهای مکمل میتواند برای پاالیش خاک
بهکار رود.
 -2با افزایش غلظت سرب موجود در خاک ،مقدار افزایش
غلظت سرب در ریشهها بهمراتب بیشتر از اندامهای هوایی
بود .هیچگونه کاهش جذب و یا سمّیتی تا غلظت 1200
 mg/kgسرب در خاک برای گیاهان ایجاد نگردید .همچنین،
رابطهای مثبت و غیرخطی بین مقدار سرب انباشتهشده در
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 در نهایت چنانچه این گیاهان با هدف استخراج گیاهی-4
 همچون،سرب بهکار روند باید بالفاصله پس از برداشت
.زبالههای خطرناک اقدام به سوزاندن و دفن آن نمود

دسترسی به دادهها
دادههای استفاده شده (یا تولید شده) در این پژوهش در

.متن مقاله ارائه شده است

گیاه و مقادیر کل سرب موجود در خاک تیمارهای مختلف
.بهدست آمد
 باتوجه به توانایی گیاهان موردمطالعه در جذب مقادیر-3
 هر دو،زیادی سرب از ناحیه رشد ریشه و عملکرد گیاهی باال
گیاه برای پاکسازی سرب از اعماق سطحی خاک و تا
غلظتهای چندین برابر غلظت مجاز سرب در خاک کارآیی
 لیکن با توجه به زمان پاالیش و مقدار.باالیی دارند
 گیاه تاجخروس وحشی از توانایی،زیستتوده تولیدشده
.بیشتری برخوردار بوده است
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Abstract
Heavy metals are one of the most important environmental contaminants, particularly in soil and
water sources. Among heavy metals, lead is one of the most challenging toxic contaminants. Using
lead-contaminated soils requires their decontamination and improvement. The objective of this study
was to investigate the possibility of lead decontamination from soil and to estimate the optimal clean
up time using Portulaca oleracea L. and Amaranthus retroflexus. For this purpose, a completely
randomized design with five treatments of 30 (standard), 150, 300, 600 and 1200 mg/kg each with
three replicates was performed. The results indicated that for both plants a non-linear positive relation
exists between the lead concentrations in soil and that accumulated in plant roots and shoots. The
highest extracted lead which was accumulated in roots of Portulaca oleracea L. and Amaranthus
retroflexus were 173.39 and 149.76 mg/kg, and in their shoots were 20.01 and 5.82 mg/kg,
respectively. Translocation factor was obtained from 0.62 to 0.12 for Portulaca oleracea L. and from
0.14 to 0.04 for Amaranthus retroflexus. The translocation factor in both plants was obtained to be
less than one, indicating poor lead transfer from root to the shoot. Due to the ability of the above
plants to absorb large amounts of lead from the root zone, high plant yield and the ability to
accumulate lead in harvestable organs, both plants were highly effective for remediation of lead from
soil surface up to concentrations several times of the allowable lead concentration. However, due to
the clean-up time and the amount of biomass produced, the Amaranthus retroflexus had a better
ability to remediate contaminated soils.
Keywords: Lead; Phytoextraction; Soil Contamination; Translocation Factor.
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