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Abstract
Phytoremediation is one of the most important sustainable biological methods to
deal with the increasing effects of pollutants. In this study, the efficiency of
Avicennia marina for refining heavy metals such as lead, cadmium and nickel
from aqueous media was investigated. For sampling of mangroves and
sediments in 2019, 20 stations throughout Khorkhoran wetland located in the
west of Bandar Abbas were identified and samples were collected from water,
sediments and different parts of the plant. According to the results, the highest
accumulation of metals with a value of 4.38 mg/kg in the root of mangrove was
related to lead and the lowest accumulation of metals with a value of 0.261
mg/kg in the root of the mangrove was related to cadmium. The results of
transfer coefficient for lead and cadmium in mangrove roots was greater than 1
and for nickel less than 1. Moreover, there was a statistically significant
correlation between pH and temperature parameters with the mean concentration
of all heavy metals in sediment and between EC and the mean concentration of
all heavy metals except nickel in water (P> 0.05). According to the results, the
difference in the concentration of metals in the leaf and root tissue of mangroves
may be due to differences in the physiological structure of the tissues; Therefore,
mangrove roots seem to be more suitable than heavy leaves for refining heavy
metals.

© Authors, Published by Environment and Water Engineering journal. This is an open access article
distributed under the CC BY) license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Introduction
Plant-based modification (phytoremediation) is
one of the most important environmentally
friendly techniques to deal with the destructive
consequences of pollutants. Mangrove forests are
tropical wetlands and subtropical wetlands and
are important ecologically productive habitats in
coastal areas.
Materials and Methods
In this study, the potential of mangroves,
Avicennia marina, for phytoremediation of heavy
metals (lead, cadmium and nickel) was
investigated. To do this, mangroves and
sediments of 20 stations in Khor Khoran wetland
located in the west of Bandar Abbas were
sampled in 2019. The selection of stations was
distributed in such a way as to cover the entire
surface of the wetland and to provide the
necessary information on the release of
pollutants in different parts of the wetland. From
each station, three samples of surface sediment
(up to a depth of 10 cm) weighing about 500 g
were collected using a plastic spatula. Each
sediment sample was placed in a plastic bag of
polyethylene and transferred to the soil
laboratory. For root sampling, three sediment
samples (0.1 m3) were taken from each station by
cat sampling. The precipitate was sieved using 1
mm sieve with water from the area to separate
the mangrove roots. These samples were also
transported to the laboratory in plastic bags kept
in cool box. In root tissue sampling, only plant
samples from nutritious mangrove roots were
selected and larger respiratory roots were
avoided. Moreover, the actual concentration of
heavy elements absorbed by the leaves and roots
of mangrove trees was calculated and the transfer
coefficient was measured.

Concentration, mg/kg

Results
The results of this study showed that different
amounts of three heavy metals, lead, cadmium

and nickel, are present in sediment, roots and
leaves in the mangrove habitat of Khor Khoran
wetland. The results showed high concentrations
of heavy metals lead, cadmium and nickel in
stations 1, 9, 15 and 20, which can be brought
about by various factors. One of these factors is
the proximity of the mentioned stations to the
ship repair site. In addition, there are other
important factors including the discharge of
untreated wastewater from villages and
surrounding towns to these stations, the high
volume of traffic and loading of boats and
fishing boats, and the proximity of these areas to
the most important manufacturing and
petrochemical industries of Bandar Abbas. The
pattern of metal accumulation in sediment
samples
of
the
present
study
was
nickel>lead>cadmium. The process of metal
accumulation in plant samples, whether root or
leaf, was obtained as lead> nickel> cadmium.
According to the results, the highest
accumulation of metals with a value of 4.38
mg/kg in mangrove root was related to lead and
the lowest accumulation of metals with a value
of 0.162 mg/kg was related to mangrove root
(Fig. 1). However, according to Fig. 2, the lowest
and highest mean nickel concentrations with
values of 1.43 and 34.4 mg/kg were related to
water and sediment samples, respectively.
Moreover, the lowest and highest mean
concentrations of lead with 1.70 and 2.96 mg/kg
were related to mangrove and water samples,
respectively. The results of lead and cadmium
transfer coefficient in mangrove root were more
than 1 and less than 1 for nickel. In addition,
there was a significant correlation (p>0.05)
between pH and temperature with the average
concentration of all heavy metals in sediment and
between EC and the average concentration of all
heavy metals except nickel in water.
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Fig. 1 Comparison of mean concentrations of heavy metals between mangrove leaves and roots
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Conclusion
In summary, a significant negative correlation
was observed between cadmium concentration in
water and sediment with EC and pH parameters,
which seems to decrease with increasing EC and
pH, cadmium concentration in water and
sediment. Differences in metal concentrations in
leaf and root tissues may be due to differences in
the physiological structure of tissues. Therefore,
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it seems that mangrove roots are more suitable
for refining heavy metals than heavy leaves.
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مقاله پژوهشی

گیاهپاالیی فلزات سنگین نیکل ،کادمیوم و سرب در سواحل خلیجفارس با استفاده از
گیاه حرا ()Avicennia marina
عابد بابک بهاروند ،1مریم کیانی صدر* ،2بهاره لرستانی ،3مهرداد چراغی 3و
4

سهیل سبحان اردکانی

1دانشجوی دکترا ،گروه محیط زیست ،دانشکده علوم پایه ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
2استادیار ،گروه محیط زیست ،دانشکده علوم پایه ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
3دانشیار ،گروه محیط زیست ،دانشکده علوم پایه ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
4استاد ،گروه محیط زیست ،دانشکده علوم پایه ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران

چکیده

اطالعات مقاله

گیاهپاالیی یکی از مهمترین روشهای زیستی پایدار جهت مقابله با اثرات روزافزون آالینده
ها است .در این پژوهش کارایی گیاه حرا ( )Avicennia marinaجهت پاالیش فلزات
سنگین سرب ،کادمیوم و نیکل از محیطهای آبی موردبررسی قرار گرفت .برای نمونهبرداری
از گیاه حرا و رسوبات در سال  20 ،1398ایستگاه در سراسر تاالب خورخوران واقع در غرب
بندرعباس مشخص و اقدام به جمعآوری نمونه از آب ،رسوب و بخشهای مختلف گیاه
گردید .بر اساس نتایج پژوهش ،بیشترین تجمع فلزات با مقدار  4/38 mg/kgدر ریشه
درخت حرا مربوط به سرب و کمترین تجمع فلزات با مقدار  0/261 mg/kgدر ریشه
درخت حرا مربوط به کادمیوم بود .نتایج ضریب انتقال برای عناصر سرب و کادمیوم در
ریشه درخت حرا بزرگتر از  1و برای نیکل کمتر از  1بهدست آمد .همچنین بین
پارامترهای  pHو دما با میانگین غلظت تمامی فلزات سنگین در رسوب و بین  ECبا
میانگین غلظت تمامی فلزات سنگین بهجز نیکل در آب همبستگی معنیدار آماری وجود
داشت ( .)P> 0/05با توجه به نتایج ،اختالف در غلظت فلزات در بافت برگ و ریشه گیاه حرا
ممکن است بهدلیل تفاوت در ساختار فیزیولوژیکی بافتها باشد؛ بنابراین ،به نظر میرسد
ریشه درخت حرا نسبت به برگ آن برای پاالیش فلزات سنگین مناسبتر است.
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 -1مقدمه
محیطزیست با انواع زیادی از آالیندهها بهطور مداوم آلوده
میشود و در این میان فلزات سنگین از جمله موارد مهم
آالیندههای محیطزیستی هستند (.)Khan et al. 2021
فلزات سنگین به دلیل ماهیت غیرقابل تجزیه و پایدار
زیستی ،باعث آلودگی آب و خاک شده و باعث بروز خطرات
جدی در سالمتی موجودات زنده حتی در مقادیر کم میشود.
فلزات سنگین حتی در غلظتهای کم میتوانند اثرات
سرطانزایی و بروز ناهنجاریهای مادرزادی بر موجودات زنده
داشته باشند .آنها حتی میتوانند بر عملکرد غدد درونریز
اثر گذاشته و باعث اختالل در رشد و واکنشهای عصبی
شوند لذا حذف آنها از محیطهای طبیعی برای بازسازی و
احیاء مکانهای آلوده بسیار ضرورت دارد ( Saxena et al.
 .)2019مطالعات نشان میدهد تا امروز استراتژیهای زیادی
برای حذف آالیندهها از محیط آبی مورد بررسی قرارگرفته
است .این استراتژیها شامل حذف آالیندهها از محیطهای
آبی با استفاده از گیاهان آبزی بوده است ( Obinna and
 .)Ebere 2019در دهههای اخیر ،اصالح بیولوژیکی با توجه
به هزینه کم و سازگار با محیطزیست در برنامههای
طوالنیمدت با استفاده از گیاهان مورداستفاده زیادی قرار
گرفته است (.)Khan et al. 2021
جنگلهای مانگرو ،تاالبهای بین جزر و مدی مناطق
گرمسیری و نیمه گرمسیری بوده و از زیستگاههای مهم
اکولوژیکی پر تولید در مناطق ساحلی به شمار میآیند
( .)Cheraghi et al. 2014درخت حرا ( Avicennia
 )marinaگونه گیاهی غالب در جنگلهای مانگرو ایران
است .اکوسیستمهایی با حضور درختان حرا به نحو مؤثری بر
محیطهای مستقر در آن تأثیرگذارند .سیستم ریشهای آنها
باعث پایداری رسوبات میشود و اجتماعات آنها انرژی امواج
را کاهش میدهد .این جنگلها نقش مهمی در به دام
انداختن رسوبات و مواد معلق موجود در ستون آب نیز دارند.
از سوی دیگر مطالعات نشان دادهاند که جنگلهای مانگرو
میتوانند فلزات سنگین را از محیط جذب کنند و باعث
کاهش دسترسی زیستی این عناصر برای موجودات زنده و
کاهش حرکت فلزات در اکوسیستم شوند ،بهعبارتدیگر باعث
تصفیه محیطهای آبی میگردند .درواقع انتخاب گونههای
گیاهی مناسب یکی از مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار در
درجه و مقدار برداشت فلزات در محیطهای آلوده است
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،1بهار 1401

( .)Asadi and Jalali 2021فلزات سنگین (عناصری با جرم
اتمی بیشتر از  )55/8 g/molاز آالیندههای مهم محیطهای
طبیعی میباشند بهدلیل سمیت ،پایداری و عدم تجزیه
بیولوژیکی ،این عناصر تمایل زیادی به تجمع در موجودات
آبزی دارند .مطالعات اخیر تأثیر نامطلوب این موارد از
آلودگیها را بر روی موجودات کف زی نشان میدهد
( .)Noroozi et al. 2021با تغذیه دیگر موجودات از این
آبزیان ،گسترش آالیندگی به سطوح باالتر و باالخره به انسان
که در رأس زنجیرههای غذایی قرار دارد ،میرسد و در
بسیاری از موارد سالمتی انسان را تهدید مینماید .فعالیت-
های مختلف انسانی باعث ورود این آالیندهها به بومسازگان
میشوند .این عناصر از راه تخلیه مستقیم و یا بهطور
غیرمستقیم بهوسیله روانابهای ناشی از باران و همچنین از
طریق جو وارد بومسازگان آبی میشوند .ازجمله منابع عمده
ورود مستقیم فلزات سنگین به بومسازگان آبی ،پسابها و
فاضالبهای صنعتی ،شهری ،روانابهای کشاورزی و فعالیت-
های قایقرانی است .بسیاری از جنگلهای مانگرو که در
مجاورت مناطق شهری و صنعتی قرار دارند ،تحت تأثیر
رواناب خروجی از آنها که محتوی فلزات محلول و معلق
است قرار میگیرد .در این زمینه پژوهشهای گستردهای در
ایران و نقاط مختلف جهان انجام شده است که میتوان به
مطالعات ( Steliga and Kluk )2020و
( Eisazadeh et al. )2019اشاره کرد.
با ورود پسابهای مختلف به محیطهای آبی نظیر تاالبها و
دریاچهها و دریاها آالیندههای حاوی فلزات سنگین در
رسوبات تهنشین میشوند (.)Noroozi et al. 2021
رویشگاه مانگرو تاالب بینالمللی خور خوران در سواحل
شمالی خلیجفارس ازجمله مناطقی است که بهدلیل ورود
پسابهای صنعتی ،شهری و کشاورزی به این ناحیه احتمال
حضور آالیندهها در این رویشگاه وجود دارد .ازاینرو این
پژوهش با هدف تهیه اطالعات اولیه از سطوح غلظت فلزات
سنگین شامل کادمیوم ( ،)Cdسرب ( )Pbو نیکل ( )Niدر
رسوب ،ریشه و برگ درختان حرا در تاالب خور خوران،
تعیین میزان انتقال فلزات سنگین از رسوب به ریشه و برگ
درختان حرا و همچنین شناسایی همبستگی بین ،pH
هدایت الکتریکی و دما با میانگین غلظت فلزات سنگین
موجود در نمونههای آب و رسوب انجام گرفت.
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 -2مواد و روشها
پژوهش حاضر در سال  1398در تاالب بینالمللی خور
خوران واقع در سواحل شمالی خلیجفارس ،حدفاصل بندر
خمیر و بندر الفت (جزیره قشم) در  60 kmجنوب غربی

84

بندرعباس صورت گرفت (شکل  .)1وسعت این تاالب حدود
 89672 haاست و در موقعیت جغرافیایی ´ 26° 43تا 26°
و ´ 59عرض شمالی و  55°و  32 ′تا 55 °و  48 ′طول
شرقی واقعشده است (.)Dehghani et al. 2008

شکل  -1موقعیت قرارگیری محدوده موردمطالعه و پراکندگی ایستگاههای نمونهبرداری
Fig. 1 Location of the study area and dispersion of sampling stations

این مطالعه با استفاده از نمونهبرداری از رسوب ،ریشه و برگ
درختان حرا و سنجش فلزات سنگین در هر یک و سرانجام
تجزیهوتحلیل آماری یافتهها انجام شد .با توجه به وسعت
تاالب خور خوران 20 ،ایستگاه نمونهبرداری در منطقه تعیین
شد .انتخاب ایستگاهها به شکلی توزیع شد که تمام سطح
تاالب را پوشش دهد و فراهمکننده اطالعات الزم از انتشار
آالیندهها در بخشهای مختلف تاالب باشد .از هر ایستگاه سه
نمونه رسوب سطحی (تا عمق  )10 cmبه وزن حدود 500 g
بهوسیله کاردک پالستیکی برداشت شد ( Davari et al.
 .)2010نمونههای رسوب در کیسههای پالستیکی پلیاتیلن
قرار گرفت و به آزمایشگاه خاکشناسی منتقل شد .برای
نمونهبرداری ریشه نیز سه نمونه رسوب ( )0/1 m3از هر
ایستگاه بهوسیله نمونهگیر گرب برداشته شد .رسوب آن با
استفاده از الک  1 mmبا آب منطقه الک شد تا ریشههای
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تغذیهکننده درخت حرا از آن جدا شوند .این نمونهها نیز
درون کیسههای پالستیکی با یخدان به آزمایشگاه منتقل
شد .در نمونهبرداری از بافت ریشه ،فقط نمونههای گیاهی از
ریشههای مغذی گیاه حرا انتخاب و از برداشت ریشههای
بزرگتر تنفسی اجتناب شد ( .)Sofiani et al. 2015الزم
بهذکر است در نمونهبرداری از بافت ریشه ،ریشههای مغذی
نمونهبرداری و از برداشت ریشههای هوایی اجتناب شد.
همچنین برای تهیه نمونه برگ در هر ایستگاه مطابق با
پژوهشهای مشابه  20عدد برگ با سه تکرار جمعآوری شد.
این نمونهها از پنج الی نه درخت انتخاب شد (برداشت شد)
که ارتفاع بیش از  2 mداشتند .سپس تمامی نمونهها در
مجاورت یخ به آزمایشگاه منتقل و تا زمان آنالیز در دمای
 20°Cنگهداری شد .نمونهبرداری از آب تاالبها در عمق
 50 cmو از محل نمونهبرداری از رسوبات انجام شد .نمونه

Environment and Water Engineering
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آب در هر ایستگاه در بطریهای پلیاتیلنی برای سنجش
شوری ،کل امالح محلول و کدورت جمعآوری گردید
( .)Mortazavi et al. 2017نمونههای رسوب ،ریشه و برگ
جمعآوریشده در آزمایشگاه بهطور کامل در هوای آزاد و
سپس در دمای  105 °Cآون بهمدت  24 hخشک شد.
نمونهها پس از خشک شدن در هاون کوبیده شد و بهمنظور
حذف مواد زائد و همچنین جدا کردن ذرات درشتتر از الک
 2 mmعبور داده شد .برای تهیه عصاره از نمونهها مطابق
پژوهش ( Davari et al. )2010عمل شد .بهمنظور
جداسازی رسوبات حاصل از فرآیند عصاره گیری از کاغذ
صافی واتمن  No. 42استفاده شد (.)Roniasi et al. 2016
برررای آمادهسررازی نمونرره رسرروب جهررت سررنجش فلررزات
سررنگین 0/2 g ،از رسرروب خشکشررده در بشرر ریخترره شررد
و بررای آمرادهسررازی و هضرم نمونرره  5 mlنیتریرک اسررید و
چند قطره هیردروژن پراکسرید بردان اضرافه گردیرد .بعرد از
گذاشررتن درپرروش (شیشرره سرراعت) نمونرره روی حمررام بررن
مرراری قرررار داده شررد تررا فرآینررد هضررم کامررل شررود .برررای
آمررادهسررازی نمونرره گیرراه از بخررشهررای مختلررف گیرراهg ،
 0/2از نمونرره خشکشررده در بشررر ریخترره شررد و برررای
آمررادهسررازی و هضررم نمونرره 5 ml ،نیتری رک اسررید و چنررد
قطررره هیرردروژن پراکسررید و  1 mlپرکلریررک اسررید اضررافه
گردیررد و بعررد از هضررم ،برره حجررم  10 mlرسررانیده شررد.
برررای خررارج کررردن رسرروب از نمونرره آب 1 ml ،نیتریررک
اسید و چند قطرره پرکلریرک اسرید و هیردروژن پرر اکسرید
برره  20 mlآب اضررافه و پررس از  ،1 hنمونرره بررا دسررتگاه
قرائررت شررد .در دسررتگاه طیفسررنجی جرمرری پالسررمای
جفررت شررده القررایی ( )ICP- MSمرردل  79000سرراخت
شررررکت  Agilentکشرررور آمریکرررا غلظرررت کرررل فلرررزات
موردبررسرری (سرررب ،کررادمیوم ،نیکررل) خوانررده شررد .برررای
اطمینرران از دقررت عملیررات آمررادهسررازی و رفررع خطررای
ناشی از آمادهسرازی ،نمونره شراهد در هرر سرری از نمونره-
هررا در نظررر گرفترره شررد یررادآور مرریشررود برررای واسررنجی
دستگاه بررای نمونرههرای برا غلظرت  ppbاز اسرتانداردهای
( 1-50 ppbسراخت شرررکت مرررک آلمرران) و برررای نمونرره-
هررای بررا غلظررت  ppmاز اسررتاندارد ( 50-1سرراخت شرررکت
مرررک آلمررران) اسرررتفاده شررد (.)Bahmanyar 2007
همچنررین ریکرراوری نتررایج در محرردوده  90تررا  %97برره
دسررت آمررد ( .)MOOPAM 2010در مطالعررات جررذب
فلررزات سررنگین توسررط گیاهرران ،شرراخص فرراکتور انتقررال
محیطزیست و مهندسی آب
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( 1)TFاز اهمیرررت فراوانررری برخررروردار اسرررت رابطررره ()1
روش محاسبه شاخص  TFرا نشان میدهد.
() 1

TF = Mpc/Msc

کرره Mpc ،بیررانگر غلظررت فلررز سررنگین در گیرراه (برحسررب
 )mg/kgو  Mscنیررز نشرراندهنررده غلظررت فلررز سررنگین در
رسرروب (برحسررب  )mg/kgمرریباشررد .بنررابراین ،بررهمنظور
ارزیررابی و بررسرری میررزان توانررایی گیرراه حرررا در پاکسررازی
محرریط از فلررزات سررنگین ،شرراخص مررذکور محاسرربه ش رد
( .)Defew et al. 2005بررررای تعیرررین  TFاز نسررربت
غلظررت فلررزات سررنگین در گیرراه برره غلظررت ایررن فلررزات در
رسرروب اسررتفاده شررد ( .)Marchand et al. 2006کلیرره
پارامترهررای فیزیکوشرریمیایی شررامل دمررا pH ،و هرردایت
الکتریکرری در هنگررام نمونررهبرررداری در هررر ایسررتگاه توسررط
دسرررتگاه پرتابرررل مرررولتی پرررارامتر انررردازهگیرررری شرررد
(.)Ohimain et al. 2007
بررررای پرررردازش آمررراری دادههرررا از نسرررخه  20نرمافرررزار
 SPSSاسررتفاده گردیررد .ابترردا نرمررال بررودن دادههررا بررا
اسررتفاده از آزمررون Wilk-Shapiroبررسرری شررد .پررس از
حصررول اطمینرران از نرمررال بررودن دادههررا از آزمررون تحلیررل
واریرانس یررکطرفرره برررای مقایسرره میررانگین غلظررت فلررزات
سررنگین بررین ایسررتگاههررای مختلررف و در صررورت معنرریدار
بررودن اخررتالف میررانگینهررا ،جهررت جرردا کررردن گررروههررای
مختلرررف از آزمرررون  Tukeyاسرررتفاده شرررد .همچنرررین
بررهمنظور بررسرری همبسررتگی بررین  ،pHهرردایت الکتریکرری
و دمررا بررا میررانگین غلظررت فلررزات سررنگین موجررود در
نمونررررههررررای آب و رسرررروب موردمطالعرررره از ضررررریب
همبستگی پیرسون استفاده گردید.

-3یافتهها و بحث
میرررانگین غلظرررت عناصرررر نیکرررل ،سررررب و کرررادمیوم در
نمونههای رسروب ،بررگ و ریشرهی درختران حررا و نمونره-
هررای آب منطقرره خورخرروران برره تفکیررک ایسررتگاه مررورد
پررردازش آمرراری قرررار گرفررت .براسرراس آن ،گررروهبنرردی
آمرراری میررانگین غلظررت فلررزات سررنگین نیکررل ،سرررب و
کررادمیوم بررین ایسررتگاههررای موردبررسرری براسرراس نتررایج
آزمررون تحلیررل واریررانس در شررکلهررای ( )2تررا ( )4ارائرره
شده است.
Transfer Factor

1
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شکل  -2گروهبندی آماری میانگین غلظت فلز سنگین نیکل در ایستگاههای موردبررسی
Fig. 2 Statistical grouping of the average concentration of heavy metal nickel in the studied stations

طبق محاسبه میانگین غلظت نیکل در تمام نمونههای
برداشتشده عالمت )A (4.8-5.8؛ )B (8.14-9.14؛
)C(11.2؛ ) BC(9.17-10.17براساس شکل ( ،)2مقایسه
میانگین غلظت فلز سنگین نیکل بین ایستگاه  2با ایستگاه-
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های  19 ،18 ،16 ،14و  ،20ایستگاه  3با ایستگاههای ،6 ،5
 8و  ،10ایستگاه  4با ایستگاههای  12 ،11 ،7و  17و
ایستگاه  1با ایستگاههای  13 ،9و  15اختالف آماری معنی-
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شکل  -3گروهبندی آماری میانگین غلظت فلز سنگین سرب در ایستگاههای موردبررسی
Fig.3 Statistical correlation of the mean concentration of lead heavy metal in the studied stations

بر طبق محاسبه میانگین غلظت نیکل در تمام نمونههای
برداشتشده عالمت )A(2/1؛ ) AB(4/5-5/5با توجه به
شکل ( ،)3میانگین غلظت فلز سنگین سرب در ایستگاه 10

با ایستگاههای  16و  ،17ایستگاه  1با ایستگاههای ،4 ،3 ،2
 19 ،18 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5و  20اختالف
معنیدار آماری مشاهده نشد.
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شکل  -4گروهبندی آماری میانگین غلظت فلز سنگین کادمیوم در ایستگاههای موردبررسی
Fig. 4 Statistical correlation of mean cadmium heavy metal concentration in the studied stations

بر طبق محاسبه میانگین غلظت نیکل در تمام نمونههای
برداشتشده عالمت ) A(0.14؛ )B (0.18؛ )AB(0.16
محیطزیست و مهندسی آب
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همچنین مطابق با شکل ( )4میانگین غلظت فلز سنگین
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 19 17 ،16 ،15و  ،20ایستگاه  3با ایستگاههای  10 ،6و 18
و ایستگاه  4با ایستگاههای  9 ،8و  11اختالف معنیدار
آماری مشاهده نگردید.
نتایج این مطالعه نشان داد مقادیر متفاوتی از سه فلز سنگین
سرب ،کادمیوم و نیکل در رسوب ،ریشه و برگ در رویشگاه
مانگرو تاالب خور خوران وجود دارد .نتایج بهدستآمده میزان
باالی غلظت فلزات سنگین سرب ،کادمیوم و نیکل را در
ایستگاههای شماره  15 ،9 ،1و ( 20شکلهای  2تا  )4نشان
داد که میتواند توسط عوامل مختلفی ایجادشده باشد.
ازجمله این عوامل میتوان به مجاورت ایستگاههای مذکور با
محل تعمیر کشتیها اشاره کرد .عالوه بر این ،تخلیه پساب
تصفیه نشده روستاها و شهرهای اطراف به این ایستگاهها،
حجم باالی تردد و بارگیری قایقها و لنجهای صیادی و
نزدیکی این مناطق به مهمترین صنایع تولیدی و پتروشیمی
بندرعباس از دیگر عوامل مهم باال بودن غلظت فلزات در این
مناطق دانست .الگوی تجمع فلزات در نمونههای رسوب
مطالعه حاضر ،نیکل> سرب> کادمیوم میباشد .بر اساس
مقایسه الگوی تجمع فلزات سنگین در رسوب با تعدادی از
مطالعات انجام شده در خارج از کشور (Nazli et al.)2010
و ( (Zahed et al. )2010روند تجمع فلزات در رسوبات
تشابه بیشتری با روند تجمع فلزات در مطالعههای اشاره
شده دارد .غلظت نسبتاً باالی نیکل در رسوبات منطقه
موردمطالعه با توجه به باال بودن غلظت طبیعی نیکل در
خلیجفارس که  86 mg/kgمیباشد ،میتواند تا حدودی
منشأ طبیعی داشته باشد .از دیگر عوامل طبیعی مهم
می توان به وجود سازند نمکی هرمز در پهنه استان هرمزگان
اشاره کرد ( .)Parvinnia 2008همچنین باال بودن میزان
Leaf

6

4.38
4
1.54
0.162

2.16
1.44

2

0.2
0

Cd

Ni

Pb

Concentration, mg/kg

Root

نیکل با جنس بستر و شرایط اکولوژیکی حاکم بر آن (بسته
بودن خور و عمق کم آن) نیز مرتبط است .رسوبات گلی،
تجمع دهندههای خوبی برای آالیندههای آلی و غیرآلی
هستند و این بهدلیل بزرگتر بودن نسبت سطح به حجم این
ذرات است ) .(Veerasingam et al. 2010با توجه به اینکه
بخش عظیمی از رسوبات رویشگاههای مانگرو از جنس سیلت
و رس است و دارای اندازه بسیار کوچکی هستند ،بنابراین
غلظت نسبتاً باالی فلزات در آنها توجیهپذیر است .عالوه بر
این ،با توجه به مطالعات پیشین که غلظت باالی نیکل در
رسوبات را اصوالً ناشی از منابع انسانی میدانند غلظت باالی
نیکل در رسوبات منطقه را میتوان ناشی از ورود پساب
کشتیها ،فاضالبهای صنعتی و شهری و ریزشهای نفتی
نیز بیان نمود .نتایج مقایسه میانگین غلظت فلزات سنگین
نیکل ،سرب و کادمیوم بین ریشه و برگ درختان حرا و
همچنین نمونههای آب و رسوب در شکلهای ( )5و ( )6ارائه
شده است .بیشترین تجمع فلزات با مقدار  1/54 mg/kgدر
برگ درخت حرا مربوط به فلز سنگین سرب و کمترین تجمع
فلزات با مقدار  0/2 mg/kgدر برگ درخت حرا مربوط به فلز
سنگین کادمیوم است؛ بنابراین برگ درخت حرا در حذف فلز
سنگین سرب کارایی بیشتری دارد .تجمع بیشتر فلزات
سرب و کادمیوم در ریشه گیاه حرا نشاندهنده این است که
درخت حرا قابلیت جذب مقدار زیادی از این فلزات را دارد
لذا گزینه مناسبی برای پاالیش آب و رسوب از فلزات سرب و
کادمیوم است .همچنین بیشترین تجمع فلزات با مقدار
 4/38 mg/kgدر ریشه درخت حرا مربوط به فلز سنگین
سرب و کمترین تجمع فلزات با مقدار  0/162 mg/kgدر
ریشه درخت حرا مربوط به فلز سنگین کادمیوم است.

Heavy Met al s
شکل  -5مقایسه میانگین غلظت فلزات سنگین موردبررسی بین برگ و ریشه درخت حرا
Fig. 5 Comparison of mean concentrations of heavy metals between mangrove leaves and roots

با توجه بره شرکل ( ،)5میرانگین غلظرت براقیمانرده فلرزات
سنگین در ریشه درخت حرا نسبت به برگ آن بیشتر بوده و
محیطزیست و مهندسی آب
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تجمع بیشتر فلزات در ریشه حرا نشاندهنده این اسرت کره
ریشه این درخت نسربت بره بررگ آن قابلیرت جرذب مقردار
Environment and Water Engineering
Vol. 8, No. 1, 2022

بابک بهاروند و همکاران1401 ،

بیشتری از فلزات را دارد لذا گزینه مناسبتری برای پاالیش
آب و رسوب از فلزات سنگین موردبررسی بهویژه سرب است.
همچنین بیشترین تجمع فلزات برا مقردار  4/38 mg/kgدر
ریشه درخت حرا مربوط بره فلرز سرنگین سررب و کرمتررین
تجمع فلزات با مقدار  0/162 mg/kgدر ریشره درخرت حررا
مربوط به فلز سنگین کادمیوم بود؛ بنابراین ،ریشه درخت حرا
در حذف فلزات سنگین کارایی بیشتری دارد.
روند تجمع فلزات در نمونههای گیراه اعرم از ریشره یرا بررگ
بهصورت سرب>نیکل>کادمیوم بهدست آمد (شکلهرای  5و
 .)6همانگونه که مشاهده میشود بیشترین غلظت ،در ریشه
و برگ حرا به فلز سرب اختصاص دارد .این نتایج برا تعردادی
از مطالعات انجام شده در بومسازگان مانگرو در ایران ()2014
 Cheraghi et al.و سررایر نقرراط جهرران مطابقررت داشررت
( .)Hamzeh et al 2011; Kansal et al. 2013مشرابه
مطالعرات ( Davari et al. )2010و (Cheraghi et )2012
 al.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد کره غلظرت عناصرر
در بافت ریشه بیشتر از میزان آنها در برگ اسرت .اخرتالف
در غلظت فلزات در بافت برگ و ریشه ممکن اسرت برهدلیرل
تفاوت در ساختار فیزیولوژیکی بافتها باشد .از سروی دیگرر،
جذب عناصر از طریق ریشه گیاه صورت میگیرد ،لذا بخشری
از این یونهای فلزی جذب سطحی ریشه میشوند .همچنین
مقداری از عناصر جذبشده توسرط ریشره نیرز برا ترکیبرات
موجود در بافت ریشره ترکیبشرده ،ازایرنرو قابلانتقرال بره
بافتهای دیگر نیستند و در ریشه باقی میمانند .پرس جرذب
سطحی عناصر توسط اپیدرم ریشه ،وجود نروار کاسرپارین در
ریشه و عردم نفوذپرذیری دیرواره آونردهای چروبی در ریشره
ازجمله عوامل مؤثر بر این اختالف باشند ( Gülcü-Gür and
.)Tekin-Özan 2016
بنا بر نتایج بهدستآمده از این مطالعه ،میزان تجمع فلزات در
رسوب بیشتر از بافتهای گیاه حرا میباشد (شکل شماره .)6
بومسازگان تاالبی بهدلیل حضور شرایط اکسیداسیون-احیا،
سیالب دوره ای حاصل از جزر و مد ،باال بودن میزان مواد آلی
و سولفید ،محل مناسبی جهت به دام انداختن فلزات سنگین
میباشند .عالوه بر شرایط ذکر شده ،رسوبات این رویشگاهها
سیلتی -رسی با درصد باالیی از رس میباشند .این ویژگیها
سبب به دام انداختن فلزات شده و دسترسی زیستی عناصر را
برای گیاه کاهش میدهند .گیاه ،فلز سنگین را از رسوب می-
گیرد .همه فلزات سنگین محلول نیستند ،برخی از آنها
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محلول و بهصورت یونهای آزاد است که این بخش میتواند
توسط گیاه از رسوب جذب گردد ،ولی بخش عمده فلزات
سنگین موجود در رسوب در فازهای نامحلول بهویژه فازهای
آلی قرار دارند که بدین ترتیب قابلجذب توسط گیاه نمی-
باشد و از دسترسی زیستی خارج است ( Veerasingam
 )2010لذا کمتر بودن فلزات در بافت گیاه نسبت به رسوب تا
حدودی طبیعی به نظر میرسد .در مطالعهای دیگر نیز
ضریب انتقال نیکل در درختان حرا از رسوب به ریشه و ریشه
به برگ بهترتیب  0/06و  0/66در منطقه بندر امام خمینی به
دست آمد ) . (Cheraghi et al. 2014آنها در مطالعه خود
دریافتند که بیش از  %90نیکل در رسوبات باقی میماند و
بخش کمی در گیاه انتقال مییابد .بنابراین ،انتقال نیکل
توسط ریشه به برگ پایین است .عالوه بر این ،وجود مواد آلی
در منطقه موجب جذب و تجمع بیشتر فلزات سنگین در
محیط میشوند ،زیرا ماده آلی با برقراری پیوند با فلزات
سنگین و کالته کردن باعث نگهداشت فلزات سنگین و
کاهش قابلیت دسترسی زیستی آن در گیاه میگردد.
پتانسیل باالی بافت رسی در جذب فلزات منجر به افزایش
تجمع و نگهداشت فلزات سنگین نیکل در رسوبات منطقه
تاالب خورخوران گردیده است .در پژوهشی دیگر بافت رسی
بستر و میزان باالی مواد آلی در رویشگاه مانگرو در خلیج
گواتر نقش به سزایی در تجمع فلز نیکل در رسوبات ساحلی
داشته است (.)Hamzeh et al. 2011
با توجه به شکل ( ،)6کمترین و بیشتررین میرانگین غلظرت
نیکل با مقادیر  1/43 mg/kgو  34/4برهترتیرب مربروط بره
نمونههای آب و رسوب بود ،همچنین کمتررین و بریشتررین
میانگین غلظت سرب برا مقرادیر  1/70 mg/kgو  2/96بره-
ترتیب مربوط به نمونههای درخت حررا و آب برود .در ضرمن
کمترین و بیشترین میانگین غلظت کادمیوم با مقرادیر 0/09
و  0/24 mg/kgبهترتیب مربوط به نمونههرای رسروب و آب
بود .بنابر نتایج حاصل از شکل ( )6میتوان بیان کرد درختان
حرا در حذف کادمیوم کارایی چندانی ندارند .براسراس نترایج
این آزمون در نمونه رسوب ،بین پارامترهای  ECبرا میرانگین
غلظت تمامی فلزات بهجز نیکل (rEC,Cd = -0.07; rEC,Pb = -
 )0.01و بین  pHو دمرا برا میرانگین غلظرت تمرامی فلرزات
سرنگین ( rpH,Cd = -0.43; rpH,Pb = 0.11; rpH,Ni = 0.08,
 )rT,Cd = 0.06; rT,Pb = 0.20; rT,Ni = 0.10همبسرتگی
معنیدار آماری وجود داشت ( .)P> 0/05همچنرین ضررایب
منفی نشاندهنده همبستگی معکوس میباشد.
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شکل  -6مقایسه میانگین غلظت فلزات سنگین موردبررسی بین درختان حرا و نمونههای آب و رسوب
Fig. 6 Comparison of the mean concentrations of heavy metals studied between mangrove trees and water and
sediment samples

بهمنظور ارزیابی و بررسی میزان توانایی گیاه حرا و پاکسازی
محیط از فلزات سنگین شاخص ضریب انتقال عناصر سنگین
محاسبه گردید .فاکتور انتقال عناصر سنگین نیکل ،سرب و
کادمیوم از بخش برگ گیاه به ریشه گیاه حرا در جدول ()1
ارائه شده است.

نسبت به سایر اندام گیاهی دارند ،آن است که ریشه با رسوب
تماس بیشتری دارد و به دلیل مجموع واکنشهایی که در
ریشه بین فلزات سنگین و مواد آلی رخ میدهد و دستیابی
زیستی آن را کاهش میدهد ،این نوع از آالیندهها در ریشه
تجمع یافته و به قسمتهای باالتر گیاه انتقال نمییابد.

جدول  -1نتایج محاسبه ضریب انتقال عناصر سنگین نیکل ،سرب
و کادمیوم توسط برگ و ریشه گیاهان حرا

نترررررایج بررسررررری همبسرررررتگی برررررین پارامترهرررررای
فیزیکوشرریمیایی بررا میررانگین غلظررت فلررزات سررنگین در
نمونرررههرررای آب و رسررروب ،بیرررانگر آن برررود کررره برررین
پارامترهای دمرا برا میرانگین غلظرت تمرامی فلرزات سرنگین
بررهجز نیکررل و بررین  pHو  ECبررا میررانگین غلظررت تمررامی
فلرزات سرنگین در آب همبسرتگی معنریدار آمراری وجرود
داشررت ( .)P> 0/05همچنررین بررین  pHو دمررا بررا میررانگین
غلظررت تمررامی فلررزات سررنگین و بررین پررارامتر  ECبررا
میررانگین غلظررت تمررامی فلررزات سررنگین بررهجز نیکررل در
رسرروب همبسررتگی معنرریدار آمرراری مشرراهده شررد (0/05
>)P؛ بنابراین مریتروان اینگونره برداشرت کررد کره فلرزات
حاضررر در آب و رسرروب ناشرری از فرسررایش خرراک و سررن
منطقرره توسررط آب ورودی اسررت .در ضررمن ،در پررژوهش
حاضرررر همبسرررتگی منفررری و معنررریداری برررین غلظرررت
کرررادمیوم در آب و رسررروب برررا پرررارامترهرررای  ECو pH
مشرراهده شررد کرره برره نظررر میرسررد بررا افررزایش  ECو pH
غلظررت کررادمیوم در آب و رسرروب کرراهش مررییابررد .ایررن
نتررایج بررا یافتررههررای حاصررل از مطالعررات ( Mutlu and
; )Kurnaz 2016; Singh et al. 2007متفراوت اسرت
و دلیررل آن احتمرراالً متفرراوت بررودن شرررایط فیزیکرری و
شرریمیایی بررومسررازگان موردبررسرری در ایررن مطالعررات بررا

Table 1 Results of calculation of transfer coefficient
of heavy elements of Ni, Pb, Cd by leaves and roots
of mangroves
Heavy Metals
Mangrove
Mangrove root
leaves transfer
transfer
coefficient
coefficient
Nickel
0.041
0.062
Lead
0.781
2.223
Cadmium
0.222
1.80

بر طبق نتایج بهدستآمده مشخص شد که ضریب انتقال
برای عناصر سرب ( )2/223و کادمیوم ( )1/80در ریشه
درخت حرا بزرگتر از  1و برای نیکل ( )0/062کمتر از 1
است ،بنابراین ریشه این گیاه در حذف فلزات سنگین سرب و
کادمیوم کارآمدتر میباشد .همچنین ضریب انتقال نیکل
( ،)0/041سرب ( ،)0/781کادمیوم ( )0/22در برگ درخت
حرا کمتر از  1قرار دارد .درنتیجه ریشه درخت حرا نسبت به
برگ آن برای پاالیش فلزات سنگین مناسبتر است.
گیاهان حتی در غلظتهای باال قادر به تحمل فلزات سنگین
هستند که عمدتاً مربوط به دو مکانیسم اصلی تجمع و دفع
آالیندهها در گیاهان است .مکانیسم به دام انداختن فلزات
سنگین شامل تجمع و اتصال فلزات در دیواره سلول ،به دام
انداختن آنها در واکوئلها با ایجاد واکنشهایی با مواد آلی
است .بهدلیل آنکه فلزات سنگین در ریشه ،تجمع بیشتری
محیطزیست و مهندسی آب
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 تجمع و انتقال فلزات سنگین در گیاهان، بهطورکلی-3
 تمایل، فعالیتهای میکروبی،بستگی به نوع گونه گیاهی
 برخی موانع فیزیولوژیکی در مقابل انتقال فلزات،جذبی فلز
 موادpH  شرایط بستر همچون.به قسمتهای هوایی دارد
 حضور هیدروکسید و، شرایط احیا، ظرفیت تبادل یونی،آلی
.سایر یونها هم مؤثر است
آنچه مشخص است ایجاد قوانین بهمنظور کنترل آلودگی
پسابهای صنعتی و نیز ایجاد سیستمهای مناسب برای
 بررسی، عالوه بر این.تصفیه فاضالبها امری ضروری است
زمینشناسی منطقه بهمنظور تعیین غلظت طبیعی فلزات
.حائز اهمیت است

دسترسی به دادهها
دادههای تولیدشده در این پژوهش در متن مقاله ارائه شده
.است

تضاد منافع نویسندگان
نویسندگان این مقاله اعالم می دارند که هیچ تضاد منافعی
.در رابطه با نوشتن و یا انتشار این مقاله ندارند

تررراالب خورخررروران و همچنرررین تفررراوت در فصرررلهرررای
.نمونهبرداری میباشد

 نتیجهگیری-4
 در این مطالعهNi  وCd ،Pb  غلظت باالی فلزات سنگین-1
 و15 ،9 ،1 در ایستگاههای ذکر شده (ایستگاههای شماره
 این خورها در نزدیکی محل تعمیر.) قابلتوجه است20
 تعمیر و رن آمیزی، بنابراین هنگام شستشو،کشتی بودند
کشتیها ممکن است آلودگیهای فلزی زیادی به ایستگاه
.وارد شوند
 میزان تجمع فلزات در رسوبات از بافتهای گیاه حرا-2
 بومسازگان تاالب بهدلیل وجود شرایط اکسایش و.بیشتر بود
کاهش و جنس رسوبات این زیستگاهها که از خاک رس
سیلتی و با درصد زیاد رس است باعث بهدام انداختن فلزات
.شده و فراهمی زیستی عناصر را برای گیاه کاهش میدهد
.درخت حرا در حذف سرب از محیط کارایی بیشتری دارد
این در حالی است که این توانایی برای فلز کادمیوم بسیار
 درخت حرا در حذف کادمیوم کارایی چندانی.کمتر است
نداشته و فلز نیکل در آب و رسوب باقیمانده و جذب درخت
.حرا نمیشود
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