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چکیده
فناوری گیاهپاالیی یک فرآیند پایدار ،ارزانقیمت و دوستدار محیطزیست است که استفااده وتماا از گیانتان و می روارگتاییمانتا را بترای
پاالیش بسفرنای آلمده فرانم میسازد .از میان روشنای مخفلف گیاهپاالیی ،سه روش وثبیت ،استفخرا و وعتدید گیتانی بترای پتاالیش
خاکنای آلمده به فلمات سنگین ب ار میروید .وملید زیومده باال ،سیسفم ریشهای خمب ومسدهیاففه و یک سیسفم دفاعی قمی ،مهموترین
مدیارنای کلی گیانان برای ممفقیت در فرآیند گیاهپاالیی خاکنای آلمده به فلمات سنگین میباشد .یفایج پژونشنای مفددد یشتان داده
است که در بین گیانان مخفلف ،گمیهنای درخفی به ویژه گمیهنای وندرشد مفدلق به خایماده ( Salicaceaeصنمبرنا و بیدنا) گمینهنای
مناسبی برای اسفااده در فرآیند گیاهپاالیی میباشند .بهطمریکه این گمیهنای درخفی زیومده زیادی وملید میکنند ،یسبت به گمیتهنتای
زراعی و مرودی منابع غذایی برای چهارپایان ییسفند ،سیسفم ریشهای ومسده یاففهای برای جذب فلتمات ستنگین از ختاک داریتد و میتمان
وبخیر و ودرق زیاد در آن نا ممجب افمایش جریان آب در درخت و ایفقال فلمات به ایداانای نمایی میگردد .برای افتمایش کتارایی فرآینتد
گیاهپاالیی خاکنای آلمده به فلمات سنگین ،و نیکنای مفدددی چمن اسفااده از گیانان وراریخفه ،افمایش زیستفرانمی فلمات ستنگین،
افمایش رشد و وملید زیومده گیاه و اسفااده از می روارگاییمانا پیشنهاد شده است .در یهایت از آیجاییکه طی فرآیند گیاهپتاالیی زیوتمده
گیانی آلمده وملید میشمد ،مدیریت و دفع مناسب آن ضرورت دارد .در این مطالده فرآیند گیاهپاالیی به عنمان یتک فنتاوری پایتدار بترای
پاالیش خاکنای آلمده به فلمات سنگین از جنبهنای مخفلف ممرد بحث و بررسی قرار میگیرد.
کلمات کلیدي :پاالیش سبم ،فلمات سنگین ،خاک آلمده ،وثبیت گیانی ،اسفخرا گیانی.
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Abstract
Phytoremediation is a sustainable cost effective and ecofriendly technique that employs plants and
microorganisms for the cleanup of contaminated environments. Among different techniques of
phytoremediation, three methods include phytostabilization, phytovolatilization and phytoextraction
are used for the removal heavy metals from contaminated soils. Capability of accumulating high levels
of heavy metals, large biomass production, the extensive root system, strong defense system and no
entrance of produced biomass to food chain are the most important properties of suitable plants for
phytoremediation of heavy metal contaminated soils. The results of several studies have shown that
among different plants, the family Salicaceae is attended as suitable candidates for phytoremediation
of heavy metal contaminated soils due to fast growth, wide-spreading root system, metal tolerance and
ability to accumulate heavy metals. Various techniques to enhance of phytoremediation efficiency of
heavy metal contaminated soils have been subjected such as the use of transgenic plants, increase of
bioavailability of heavy metals in soil, increase of plant growth and biomass production and the use of
microorganisms. Finally, since lot of biomass is produced during this process, it needs proper disposal
and management. In this study, the phytoremediation is discussed as a sustainable technology for
remediation of heavy-metal contaminated soils from different aspects.
Key Words: Phytoremediation, Heavy Metals, Contaminated Soil, Phytostabilization, Phytoextraction
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مقدمه
فلمات سنگین جمء آالیندهنتای غیرآلتی بتمده و متیوماینتد در

صمرت در محح قابح ایجاا است ،در یفیجه ییازی به یاتاری یتا

نر کجای طبیدت ،در اکمسیسفمنای آبتی و ختاکی و یفتی در

جابجایی خاک یدارد .نمچنین وجهیمات ممرد ییاز این روش در

اومسار ممجمد باشند .آلمدگی خاک با فلمات ستنگین از طریتق

مقایسه با روشنای پاالیش دیگر بسیار ایدک است (.)5

فرسایش طبیدی سنگنا و فدالیتنتای بشتر از قبیتح ایفتراق

روشنای مخفلف گیاهپاالیی ختاکنتای آلتمده شتامح وبتدیح

سمختنای فسیلی ،اسفخرا مدادن ،وعایه سنگنتای یتاوی

گی تانی 2،ورغیتتب گیتتانی 3،وعتتدید گیتتانی 4،وثبیتتت گیتتانی5و

فلتتتم ،دفتتتع کنفرلشتتتده و یشتتتده پستتتابنتتتا ،استتتفااده از

اسفخرا گیانی6است که سته روش وثبیتت (وثبیتت و کتانش

کمدنای شیمیایی ،آفتکشنا ،یشرهکشنا و مماد ریگی اوااق

وحرک آالینده در ختاک ومستط گیانتان از طریتق فرآینتدنای

میاففد ( .)1در چند دنه اخیر ،آلمدگی خاک با فلمات ستنگین

جذب ،رسمب و ایجاد کمتلل )) ،استفخرا (جتذب آالینتده از

به دلیح پایداری طمالییمدت فلمات سنگین در خاک و وتاییرات

خاک ومسط ریشه گیانان و ایفقال و وجمع آننا در ایداا نمایی

زیانبار بماشناخفی وبدیح به یک بحران زیستتمحیطتی شتده

گیاه) و وعدید گیانی (جذب آالینتده از ختاک و ایفقتال آننتا

است ( .)2روش نای فیمی ی و شیمیایی مفدددی برای پتاالیش

به صمرت بختار بته جتم) بترای پتاالیش ختاکنتای آلتمده بته

خاک نای آلمده به فلمات ستنگین وجتمد دارد کته اغلتب آننتا

فلمات سنگین ب ار میرود (.)4

عالوه بر نمینه زیاد منجر به وخریب ساخفار فیمی ی و شیمیایی

ایده اسفااده از گیانان برای جذب آالینتدهنتا بترای اولتین بتار

و فدالیتنای ییاوی خاک میشمید ( ،)3بنابراین بهفر استت وتا

در سال  1983ومسط  Cheneyمدرفی شد ،اما سابقه استفااده

ید مم ن از روشنای زیسفی مناسب ،طبیدی ،مقرونبهصترفه

از این روش به یدود  300سال قبح باز میگردد ( .)6این روش

و در محح اسفااده شمد.

در سالنای اخیتر بته دلیتح یتداقح عتمارت زیستتمحیطتی،

فناوری گیاهپاالیی1در دنهنای اخیر ومجه ویتژهای را بتهعنتمان

عدا ییاز به پرسنح وخععی و وجهیمات گران قیمت ،نمینهنای

روشی مؤیر ،ارزانقیمت و دوستدار محیطزیست بترای یتذ ،

پایین ،وملیدات گیانی قابح بازیافت ،اسفااده از آن بهصتمرت در

جابجایی و یا غیرفدتال کتردن آالینتدهنتا از ختاکنتای آلتمده

محح و در مقیاس وسیع ،ومجه زیادی را بته ختمد جلتب کترده

به خمد جلب کرده است .نتد اصتلی ایتن فرآینتد استفااده از

است ( .)7پژونشنای مفددد ایجاا شده بیانگتر آن استت کته

پفایسیح طبیدی پمشش گیانی در جهت رفع آلمدگی آب ،خاک

گیانان مخفلف یظیر گمیهنای زراعی ،مرودی و درخفی قادر بته

و نما از فلمات ستنگین و متماد آلتی ستمی متیباشتد .گیانتان

جذب فلمات سنگین از محیط کشت خمد میباشند .لی ن ،اغلب

نمیشه انمیت ودیینکنندهای در زیدگی بشر داشفهاید .گیانان

گیانان بیشایباشفهگر فلمات سنگین مفدلق به گمیهنای زراعی

از طریق فرانم کردن منابع وجدیدشدیی غتذا ،ستمخت و فیبتر

و مرودی نسفند .گیانان بیشایباشفهگر قادر به وجمتع مقتادیر

در طتتمل نتتماران ستتال ،از ممجمدیتتت زیتتدگی ایستتان یمایتتت

باالی فلمات سنگین در برگنای خمد میباشند ( .)8برای مثال

کردهاید ( .)4گیاهپاالیی که فرآیند یاصح از عمح مشفرک گیتاه

،Thlaspi

و می روارگاییمانا میباشد ،از یظر اقفعادی قابح رقابت با ایتما

گیانتتتتتتتایی چتتتتتتتمن caerulescens
robertii

،Holumaniastrum

Astragalus

روشنای پاالیش مفداول ممجتمد متیباشتد .گیتاهپتاالیی یتک
فرآیند طبیدی بمده و با ایرژی خمرشیدی ایجتاا متیشتمد و بته

1- Phytoremediation

2- Phytotransformation-Phytodegradation
3- Rhizodegradation-Phytostimulation
4- Phytovolatilization
5- Phytostabilization
6- Phytoextraction
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Sebertia

 )densaو بید ساید ( )21( )S. albaو وبریتمی ()P. nigra

 acuminateبه عنمان گیانان بیشایباشفهگر فلتمات ستنگین

و سلیدار ( )5( )P. albaمیباشد .پژونشنای خارجی مفدتدد

مدرفی شدهاید ( .)10 ،9اما با ومجه به رشتد کتم ایتن گیانتان،

ییم ممید ومایایی گمیهنای درخفی مفددد در پتاالیش بستفرنای

زیومده کح وملید شده محدود بمده و در یفیجه جرا کلی فلمات

آلمده به فلمات سنگین میباشتد ،کته در ایتن زمینته متیوتمان

وجمعیاففه پایین خماند بمد (.)4

بتته یاففتتهنتتای محققینتتی چتتمن  Linguaو نم تتاران (،)22

در مقابح ،گمیهنای درخفی دارای صاات ویژهای میباشتند کته

 Borghiو نم اران ( Pietrini ،)23و نم تاران ( )24و Ma

آننا را برای جذب آالیندهنا از محیط رشد مناستب متیستازد.

و نم تاران (( )25بتر روی کلتننتای مخفلتف صتنمبر و بیتتد)،

برای مثال گمیهنای درخفی زیوتمده زیتادی وملیتد متیکننتد،

 Arriagadaو نم تتاران (،)Eucalyptus globulus( )26

یسبت به گمیهنای زراعی و مرودی منابع غذایی برای چهارپایان

 Bojarczukو Betula ( )2( Kieliszewska-Rokicka

ییستتفند ،سیستتفم ریشتتهای ومستتده یاففتتهای بتترای جتتذب

 )pendulaو Ferna´ndezو نم تتتتاران (( )27

Betula

فلمات سنگین از خاک داریتد و میتمان وبخیتر و ودترق زیتاد در

 )celtibericaاشاره کرد.

آن نا ممجب افمایش جریان آب در درختت و ایفقتال فلتمات بته

در یقیقتتت ایجتتاد یتتک شتتالمده صتتحیق بتترای وحقتتق ران تتار

ایداانتای نتمایی متیگتردد ( .)5در بتین گمیتهنتای درخفتی،

اکملتمژی ی "گیانتتان بتترای ستیاره ستتالم" در مقیتتاس جهتتایی

گمیهنای مفدلق به ختایماده  Salicaceaeاز قبیتح صتنمبرنا و

ضروری به یظرمیرسد ،که وحقق این ران ار ییاز به آشتنایی بتا

بیدنا یه ونها به دلیح رشد سریع و وملید زیومده بتاال ،سیستفم

مبایتتث متتروبط بتتا انمیتتت گیانتتان بتترای زیستتتکتتره دارد.

ریشهای عمیق و گسفرده و جذب باالی آب ( ،)11بل ه به دلیح

از آیجاییکه گیاهپاالیی بهعنمان یک فناوری پایدار ،ارزانقیمتت

مقاومت و ظرفیت ایباشت باالی فلمی و ایجاد کلننتای اصتال

و دوستتتدار محتتیطزیستتت کتته براستتاس استتفااده مستتفقیم از

شده مفددد از این خایماده ،گمینهنای ایدهآلی برای گیتاهپتاالیی

گیانان زیده برای پاالیش بسفرنای آلمده بنا یهاده شده ،امتروزه

خاکنای آلمده به فلمات سنگین مدرفی شدهایتد (.)13 ،12 ،4

ممضم وحقیقاوی مهمی را در پتژونشنتای گیتانی بته ختمد

بهطمریکه ´ Fischerovaو نم تاران ( )14در بررستی ختمد

اخفعاص داده است ،از اینرو در مطالده یاضر گیتاهپتاالیی بته

یشان دادید که ومایایی پاالیش خاک آلتمده بته فلتمات ستنگین

عنمان فناوری پاالیش ختاکنتای آلتمده بته فلتمات ستنگین از

کادمیم ،سترب ،آرستنیک و روی در  Salix dasycladosبته

جنبهنای مخفلف ممرد بررسی و مطالده قرار گرفت.

ماینتتد گیانتتان بتتیشایباشتتفهگتتر  Arabidopsis halleriو

آلودگی خاک با فلزات سنگین

 Thlaspi caerulescensبمد .وحقیقات ایجاا شده در داخح

فلمات سنگین به عناصری با خعمصیات فلمی گافه میشمد که

کشمر ومسط محققین مخفلف ییتم یتاکی از ومایتایی استفقرار و

عدد اومی آننا بیشور از  20و وزن مخعمص آننا بتیشوتر از

پفایسیح گیاهپاالیی خاکنای آلمده به فلمات سنگین گمیهنتای

 5گرا بر ستایفیمفرم دتب باشتد .وتا کنتمن  60فلتم ستنگین

درخفی مفددد یظیر زیفمن ( ،)15( )Olea europea L.کتا

شناسایی شده است و در این میان فلتمات گتران قیمفتی ماینتد

وهتتتران ( ،)16( )Pinus eldaricaاقاقیتتتا ( Robinia

پالوین ،یقره و طال ییتم یافتت متیشتمد ( .)28برختی از فلتمات

 ،)17( )pseudoacaciaبلمط ایرایتی ()Quercus brantii

سنگین یظیر روی ( ،)Znم) ( ،)Cuآنن ( ،)Feمنگنم ( )Mnو

و پستتفه ویشتتی ( ،)18( )Pistacia atlanticaاک تالیلفمس

یی ح (  )Niجمء عناصر ضروری و ماید در فیمیملمژی گیانان و

( ،)19( )Eucalyptus occidentalisومت ساید ( Morus

جایمران نسفند .این عناصر در کاوالیم آیمیمی ،ایفقال ال فترون،

 ، )20( )P.زبتتتتان گنجشتتتتک

مفابملیستتتم استتتیدنای یمکل.یتتتک و  ...یقتتتش داریتتتد (.)29

( ، )Fraxinus rotundifoliaیتتارون چفتتری ( Ulmus

با این وجمد مقدار بیش از یتد ییتاز یتک عنعتر ضتروری ییتم

 )albaو ستتتتلیدار (alba

 Berkheyaو

صالحی
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می وماید ایر مخربی بر رشد و یمم ممجمد زیتده داشتفه باشتد .از

کارخایه نای ذوب و اسفخرا فلمات ،فرآوری کاغذ ،پاالیشگاهنتا

سمی دیگر فلمات ستنگینی چتمن کتادمیم ( ،)Cdجیتمه (،)Hg

و  ...میباشد .در واقع صنایع مخفلف بسفه به فدالیت خمد منجر

سرب ( )Pbو آرسنیک (  )Asنیچ یقش مایدی زیستفی یداریتد

به ورود فلمات سنگین به محیطزیست میشتمید ،بتهطتمریکته

( .)30از دالیح ستمیت فلتمات ستنگین بترای ممجتمدات زیتده

طی  100سال اخیر صتنایع ستهم عمتدهای در افتمایش ستطق

می ومان به ایجاد ونش اکسیداویم در یفیجه وحریک رادی النای

فلمات سنگین زیستبما داشفهاید .در واقع ومتاا فلماوتی کته از

آزاد ،اوعال به ممل ملنای آلی و وخریب آننا ،جایگمینی دیگر

مدادن اسفخرا میشمید ،در یهایت در زیستبما پراکنده شتده

فلمات ضروری در ریگدایهنا یا آیمیمنا و وخریب کتارکرد آننتا،

و عممما" به آب و خاک راه مییابند ( .)33منابع شهری فلتمات

اوعال بته گتروهنتای ستملایدریح در پتروو.یننتا و در یفیجته

سنگین شامح خاکسفر یاصح از ستمزایدن و دفتن زبالتهنتا در

برنمزدن ساخفار و کارکرد پتروو.یننتا و  ...اشتاره کترد (.)31

خاک ،وملید ایرژی از سمختنای فسیلی (ذغال سنگ و یاتت)،

فلمات سنگین جمء آالیندهنای غیرآلی نسفند و متیوماینتد در

منابع یاصح از اش ال مخفلف یمح و یقح و  ...متیباشتد (.)28

نر کجای طبیدت ،در اکمسیسفمنای آبتی و ختاکی و یفتی در

از سمی دیگر با ومجه به کمبمد منابع آبی در منتاطق خشتک و

اومستتار ممجتتمد باشتتند .در واقتتع فلتتمات ستتنگین بتترخال

ییمه خشک و افمایش ییاز بته آب آبیتاری ،لجتن فاضتالبنتا و

آالیندهنای آلی از یظر شیمیایی قابح وجمیه ییسفند.

پساب نای صندفی و شهری به عنتمان منتابدی عمتده بترای آب

ی ی از مهمورین منابع طبیدی فلمات سنگین خاک ،سنگ بسفر

انمیت یاففهاید ( .)17ی ی از محدودیتنای عمده در استفااده

است .بهطمری که ورکیب و غلظت طبیدی فلمات سنگین ممجمد

از این پسابنا و لجننا در کشتاورزی ،افتمایش غلظتت فلتمات

در خاک به یم مماد مادری و شرایط آب و نمایی طتی فرآینتد

سنگین در خاک است (.)16

نتتمازدگی ،بستتفگی دارد ( .)32از ستتمی دیگتتر فدالیتتتنتتای

قمایین و اسفایداردنای مفدددی برای ودیین غلظت مجاز فلتمات

کشاورزی ،صندفی و شهری بشر ییتم منجتر بته افتمایش ستطق

سنگین در خاک ودیین شده است ،که این قمایین و اسفایداردنا

فلتتمات ستتنگین در زیستتتبتتما متتیشتتمد ( .)1منتتابع آلتتمدگی

به عنمان راننمایی برای ارزیابی ستطق آلتمدگی در ختاک ب تار

فلتتمات ستتنگین در کشتتاورزی شتتامح معتتر کمدنتتای آلتتی و

میروید .در جدول  ،1مفمسط غلظت جهایی فلتمات ستنگین در

مددیی ،کاربرد آنک برای افمایش  pHخاک ،لجن فاضتالب ،آب

خاک و ریجی از یداکثر غلظت مجاز فلتمات ستنگین در ختاک

آبیاری ،آفتکشنا و  ...میباشد .کمدنتای مدتدیی بتهخعتمص

کشاورزی و نمچنین ریج طبیدی فلمات سنگین در بافت گیانی

کمدنای فسااوه دارای مقادیر مفااووی از فلتمات ستنگین روی،

آمده است (.)8

سرب ،یی ح ،کروا و کادمیم نستفند .نمچنتین کتمد دامتی از

روشهاي پاالیش خاک آلوده به فلزات سنگین

کبالت ،م) ،روی و منگنم و لجتن فاضتالب از مت) ،کتادمیم،

با ومجه به اینکه ختاکنتای آلتمده بته فلتمات ستنگین بترای

یی ح ،سرب ،کروا و روی غنی میباشد ( .)28نتر چنتد مقتدار

کشاورزی و سایر کاربرینا مناسب یمیباشند ،از این رو پاالیش

فلماوی که به خاکنا اضافه میشمید بهطتمر مدمتمل در مقتادیر

خاک نتای آلتمده از انمیتت زیتادی برختمردار استت .در واقتع

کم است ،اما باید به این واقدیت ومجته کترد کته کتاربرد م ترر

جابجایی ،یذ و یا وخایف ایر آالیندهنای زیستتمحیطتی بتر

کمدنا در ممار و مایتدگاری طتمالییمتدت فلتمات ستنگین در

پایه روش نای علمی و پژونشی پیشرففه یک ضرورت محستمب

خاک ،در درازمدت منجر به آلمدگی خاک میشمد.

میشمد .فلمات سنگین بهطمر شیمیایی قابح وجمیه یمیباشند و

منابع صندفی آلمدگی فلمات سنگین شتامح استفخرا مدتادن و

باید به طمر فیمی ی جابجا شده و یا به صمرت آلتی درآینتد (.)1

بازیافت فلمات ،صنایع پالسفیکستازی ،یستاجی و فمالدستازی،

در کح ،خاک آلمده به فلمات سنگین را میوتمان بته روشنتای
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فیمی ی ،شیمیایی و زیسفی پتاالیش کترد کته ایتن روشنتای

اکسایش و کانش ،جداسازی ،رسمب و یا وبدیح آالیندهنا ایجاا

پاالیش به دو گروه عمده وقسیمبندی میشمید ( )1 :)7پتاالیش

میشمد ( .)35پاالیش فیمی ی و شتیمیایی ختاک گرچته متمیر

در محتتح1و  )2پتتاالیش ختتار از محتتح 2.در پتتاالیش در محتتح،

میباشد ،ولی در اکثر ممارد گران بمده و ییازمند ییروی کار زیاد

پاک سازی خاک آلمده بدون یااری ،جابجتایی و ایفقتال ختاک

و نمینتتهنتتای مهندستتی قابتتح وتتمجهی استتت .عتتالوه بتتراین،

صتتمرت متتیگیتترد ،امتتا در پتتاالیش ختتار از محتتح الزا استتت

و نیکنای بهکار رففه در این یم پتاالیشنتا ستبب ویییترات

خاک آلمده به فلمات سنگین را یاتاری و در جتای دیگتر دفتن

فیمی ی ،شیمیایی و زیسفی خاک شده و کاربری اراضی را برای

کرد که این امر خطر ایفقتال آلتمدگی بته منتاطق دیگتر را بتاال

رشد گیاه و وملید محعمالت کانش متیدننتد .نمچنتین ایتن

خماند برد ( .)34در واقتع ،پتاالیش در محتح ممایتای مطلتمبی

روشنا در سطم به یسبت کمچک قابتح استفااده بتمد و بترای

یسبت به پاالیش خار از محح یظیر یاظ زیستتبتما ،کتانش

مناطقی با وسدت زیاد یامناسب متیباشتند ( .)3بنتابراین بهفتر

دستخمردگی خاک و کانش نمینهنای پاالیش خاک دارد.

است وا ید مم ن از روشنای طبیدی و زیسفی اسفااده شتمد.

روش پاالیش فیمی ی خاک مبفنی بر اسفااده از عمامح فیمی تی

پتتاالیش زیستتفی 3فرآینتتدی استتت کتته از ممجتتمدات زیتتده

و م اییستتمنتتایی یظیتتر گتترا کتتردن ،ستتمزایدن ،نتتمادنی و ...

(باکفرینا ،قارچنا ،جلبکنا ،پالی فمننا ،پروومزوآنا و گیانان)

میباشد .در مقابح ،در پاالیش شیمیایی با اسفااده از یاللنتا و

برای پاالیش خاکنا و آبنای آلتمده استفااده متیشتمد (.)36

ورکیبات شیمیایی ،شسفشمی ختاک و ییتم ایجتاا فرآینتدنای

1- In-situ
2- Ex-situ

3- Bioremediation
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جدول  -1متوسط غلظت فلزات سنگین در خاک و گیاه ()8
فلز سنگین

متوسط غلظت جهانی
فلزات سنگین در خاک ()mg/kg

رنجی از حداکثر غلظت مجاز
فلزات سنگین
در خاک کشاورزي ()mg/kg

رنج طبیعی فلزات سنگین
در بافت گیاهی()mg/kg

آرسنیک ()AS

6/83

20-15

1-1/7

کادمیم ()Cd

0/41

5-1

0/0-05/2

کبالت ()Co

11/3

50-20

0/02 -1

کروا ()Cr

59/5

200-50

0/1 -0/5

جیمه ()Hg

0/07

0/5-5

-

مملیبدن ()Mo

1/1

10-4

0/5-2

یی ح ()Ni

29

60-20

0/5-1

سرب ()Pb

27

300-20

10-5

م) ()Cu

38/9

150-60

30-5

روی ()Zn

70

300-100

150-27

منگنم ()Mn

488
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300-30

گیاهپاالیی
فناوری پاالیش خاک با محمریت گیاه با یاا گیاهپاالیی بخشی از

گیانان با آب و خاک از طریق ریشهنا و با نما از طریق برگنتا

پتتاالیش زیستتفی استتت کتته در آن بتتا استتفااده از گیانتتان و

در وماس بمده و بنابراین نمزمان با سه محیطزیست مخفلف در

بتترنمکتتنش مثبتتت و نمیتتاری بتتا ممجتتمدات زیتتده ختتاک،

یال فدح و ایادال و واییر مفقابتح متیباشتند .وتاییرات مفقابتح

آالیندهنای آلی (آفتکشنا ،متماد مناجتره ،ورکیبتات محتافظ

می روبی -خاک -گیاه فرآیندنای منحعتر بته فتردی را ایجتاد

چتتمب ،شتتمیندهنتتای کلتتری و  )...و غیرآلتتی (فلتتمات ستتنگین،

می کند کته کتح مفابملیستم گیتانی و نمچنتین ویییتر شت ح

رادیمیمکلیدنا و ورکیبات دیگری یظیتر Cl O4 ،PO4 ،NO3 ،NH4

آالینده را وحت واییر قرار میدنند .سیسفم ریشهای ومسدهیاففه

و  )...از بسفر آلمده به صمرت در محح و خار از محتح پتاالیش

ییم به گیانان اجازه میدند کته منتاطق بمرگتی از ختاک را در

میشمید ( .)26ایده اسفااده از گیاه برای جذب و برداشت فلمات

عمقنای مخفلف کنفرل کنند .نمچنین سطم بمرگ برگنای

و ستتایر آالینتتدهنتتا بتترای اولتتین بتتار در ستتال  1983ومستتط

گیانان ،جذب آالیندهنا از نما را ام انپذیر میستازد و در کتح

 Cheneyمدرفی شد ،اما سابقه اسفااده از این روش به یتدود

میومان گات گیانان دسفگاهنای ممرد ییاز برای مجممعه کامح

 300سال قبح باز میگردد ( .)6این روش در سالنای اخیر بته

فرآیندنای بیمشیمیایی و فیمیملمژی ی دفتع مستمممیت را دارا

دلیح یداقح عتمارت زیستت محیطتی ،عتدا ییتاز بته پرستنح

میباشند .در جدول  2برورینا و کاسفینتای ایتن فنتاوری بته

وخععی ،نمینه نای پتایین ،وملیتدات گیتانی قابتح بازیافتت و

اخفعار آمده است .روشنای مخفلف گیاهپاالیی خاکنای آلمده

اسفااده از آن بهصمرت در محح ومجه زیادی را بته ختمد جلتب

شامح وبدیح گیانی ،ورغیتب گیتانی ،وعتدید گیتانی ،وثبیتت

کرده است ( )37و وحقیق بتر روی گمیتهنتای گیتانی مناستب

گیانی و استفخرا گیتانی استت کته در شت ح  1و جتدول 3

جهتت اصتتال بستفرنای آلتتمده نمچنتان ادامتته دارد .در واقتتع

خالصهای از آننا ذکر شده است (.)4
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جدول  -2برتريها و کاستیهاي فناوري گیاهپاالیی ()7
کاستیها

برتريها
کارایی در پاالیش طیف وسیدی از آالینتدهنتا (آلتی و غیتر آلتی) و
مناطق آلمده
قابلیت پاالیش در محح و خار از محح
کانش میمان وخریب خاک یسبت به روشنای سنفی پاالیش خاک

پاالیش منطقه آلمده مم ن است مدت زمان زیادی طمل ب شد.
محدود بمدن پاالیش به محدوده ریشهدوایی گیانان پاالینده
محعمل فرآیند گیاه پاالیی مم ن است در گروه زبالهنای خطریاک
قرار گیرد.

کاربرد این فناوری در مقیاس وسیع باعث ذخیتره ایترژی خمرشتید

یگرایی از بابت معر گیانان آلمده و در یفیجه ایفقتال آالینتده بته

میشمد.

زیجیره غذایی

نمینهنای کم (یداقح یتک دنتم نمینتهنتای روشنتای مرستما ام ان رناسازی مجتدد آالینتدهنتای ایباشتفه شتده در گیانتان در
پاالیش)

زیستبما

کارایی این فناوری بیشور و در مقابح وخریب آن کمور است.

محدود بمدن به مناطقی با غلظتنای پایین و مفمسط آالینده

عدا ییاز به وجهیمات گران قیمت و افراد مفخعص

واییر ایفمالی گمیهنای غیر بممی بر ونم زیسفی منطقه

سازگار با زیستبما و از منظر عمممی خمشایندور

مم ن است ومایایی پاالیش  %100آالیندهنا را یداشفه باشد.

کانش یجم ضایدات و زبالهنای باقیمایده (بیش از  95درصد)

به سازگاری گیاه پاالینده با شرایط منطقه آلمده بسفگی دارد.

جدول  -3خالصهاي از روشهاي مختلف گیاهپاالیی خاک آلوده ()4
مکانیسم

هدف فرآیند

پاالیش
وبدیح گیانی
ورغیب گیانی

جذب ،وجمع و ویییر ش ح کامح یا جمئی ممل ملنای آالیندهنای آلی در بافتنای گیانی
وجمیه و وخریب می روبی آالینده نای آلی خاک از طریق افمایش کربن آلی خاک ،جمدیت باکفرینا و قارچنای
ریشه و ورشحات یا آیمیمنای گیانی رنا شده از یاییه ریشه

وعدید گیانی

جذب آالینده نای آلی و غیرآلی از خاک ومسط گیانان و ایفقال آننا به صمرت بخار به جم

وثبیت گیانی

وثبیت و کانش وحرک آالینده در خاک ومسط گیانان از طریق فرآیندنای جذب ،رسمب و ایجاد کملل )

اسفخرا گیانی

جذب آالینده نا (اغلب فلمات) از خاک بمسیله ریشه گیانان و ایفقال و وجمع آننا در ایداا نمایی گیاه

گیاهپاالیی خاکهاي آلوده به فلزات سنگین

لجن از طریتق فرآینتدنای جتذب ،رستمب و ایجتاد کمتلل )،

از میتتان روشنتتای مخفلتتف گیتتاهپتتاالیی ،ستته روش وثبیتتت،

اسفمار میباشد .با کتاربرد ایتن روش ،از ایفقتال آالینتدهنتا بته

اسفخرا و وعدید گیانی بترای پتاالیش ختاکنتای آلتمده بته

آبنای زیرزمینی جلمگیری متیشتمد .افتمون بتر آن ،استفقرار

فلمات سنگین ب ار میرود.

پمشش گیانی و ریشهدوایی آن با جلمگیری از فرسایش بادی از

تثبیت گیاهی

پخش شدن آالیندهنا میکاند .در واقع ،این روش شب ه ختاک

وثبیت گیتانی براستاس ومایتایی گیانتان در وثبیتت و کتانش

را وثبیت کرده و فرسایش خاک و جابجایی آالیندهنا را کتانش

وحرک فلمات و ورکیبات شیمیایی آبگریم در ختاک ،رستمبات و

میدند .یجم و وراکم ریشهنا در ختاک یتک عامتح اصتلی در
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کارآیی ایتن روش محستمب متیشتمد .در ایتن روش در برختی

کارآمتد ییستت ،بهفترین ران اراستتت .در منتاطقی کته غلظتتت

متتمارد ،گیانتتان بتته دلیتتح ودتترق مقتتادیر زیتتاد آب بتتا کنفتترل

آالینده نا باال باشد ،اجرای وثبیت گیانی به دلیح ستمیت زیتاد

نیتتتدرولی ی از یرکتتتت شتتتیرابهنتتتای آلتتتمده بتتته ستتتمی

مم ن است با مش ح مماجه شمد کته در ایتن صتمرت افتمودن

آب نای زیرزمینی یا سایر منابع آبی ییتم جلتمگیری متیکننتد.

بهسازنای خاک از جمله عناصر غذایی ،آنک ،متماد آلتی ،کتمد

وثبیت گیانی به ویژه در مماردی که سطق آلمدگی پایین بمده و

ییمایی ،کملمست و  ...ومصیه میشمد (.)4

یا در آلمدگینای گسفرده که سایر روشنای پتاالیش در محتح

شکل  -1روشهاي مختلف گیاهپاالیی خاکهاي آلوده (شکل فوق بیانگر این مطلب است که روشهاي مختلف گیاهپاالیی در
کدام قسمت گیاه اتفاق میافتد).

استخراج گیاهی
اسفخرا گیانی مربمط به جتذب آالینتدهنتا (اغلتب فلتمات) از

زیومده باال )5 ،سیسفم ریشهای گسفرده و عمیق ( .)38کارایی

خاک ،رسمبات و لجننای آلمده بمسیله ریشه گیانان و ایفقال و

روش اسفخرا گیانی مفایر از گمیه گیانی ،زیستفرانمتی فلتم

وجمع آننا در ایداا نتمایی گیتاه متیباشتد .استفخرا گیتانی

برای ریشه گیاه پاالینده ،جذب فلم بمسیله ریشه ،ایفقتال فلتم از

کارآمدورین روش گیاهپاالیی در یذ فلمات از خاکنای آلتمده

ریشه به ایداا نمایی و وحمح گیاه به ونش فلم سنگین میباشتد

است .در واقع در یفیجه فرآیند جذب ،فلمات در گیتاه ایباشتفه و

( .)39در واقع اسفااده از گیانتان چنتد ستاله ستریعالرشتد بتا

به زیومده گیاه اضافه میشتمید .گیانتایی کته بترای استفخرا

سیسفم ریشهای ومسدهیاففته و زیوتمده نتمایی ایبتمه بتیش از

گیانی ب ار متیرویتد بایتد پتنج ویژگتی اصتلی داشتفه باشتند:

سایر گیانان در روش اسفخرا گیانی میومایتد باصترفه باشتد.

 )1وحمح بته ستطم بتاالی فلتمات ستنگین در محتیط رشتد،

البفه گیانایی با وملید زیومده پایین اما با پفایسیح وجمع بتاالی

 )2پفایسیح وجمع فلمات سنگین )3 ،یرخ رشد سریع )4 ،وملیتد

فلمی (گیانان بیشایباشفهگر) ییم میومایند با ممفقیتت در ایتن
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روش اسفااده شمید .در واقع برخی از گیانان عالی ران ارنتایی

ستتنگین در ختتاک بتترای جتتذب ومستتط گیتتاه )3 ،استتفااده از

برای م قاومت به ونش یاشی از فلمات سنگین دارید کته آننتا را

ونظیمکننده نای رشد گیانی به منظمر افتمایش رشتد و وملیتد

قادر به رشتد و یمتم در ختاکنتای آلتمده بته فلتمات ستنگین

زیومده گیاه )4 ،اسفااده از می روارگاییسمنای خاک به عنتمان

میسازد .برای مثال ،در گیانان فلمدوست1وجمع غیرستمی فلتم

یک منبع طبیدی ،ارزان و سالم که میوماید ایترات چنتد جایبته

در برگنا ،وثبیت فلم در ریشه و یا ستمیتزدایتی فلتم بمستیله

شامح ورشق عمامح کالتکننده ،فاکفمرنای ونظیمکننده رشد و

خمان برگنا از جملته ران ارنتای ایفمتالی مقاومتت بته فلتم

افمایش زیومده گیاه در فرآیند گیاهپاالیی را بته نمتراه داشتفه

سنگین است .دریالیکه در گیانان شبهفلمدوستت2وثبیتت فلتم

باشد و  ...پیشنهاد شده است (.)46

بیشور در ریشه صمرت میگیرد (.)40

برداشت زیومده گیانی آلمده یاصح از فرآیند گیاهپاالیی (روش

تصعید گیاهی

اسفخرا گیانی) و دفتع آن بتهعنتمان یتک پستماید خطریتاک

وعدید گیانی عبارت است از استفااده از گیانتان بترای جتذب

انمیت زیادی داشفه و باید مطابق با مقرارت یااظتت و اصتال

آالیندهنای آلی و غیرآلی از آب و خاک و ایفقال آننا بهصتمرت

منابع3صمرت گیرد .زیترا ایفمتال ورود آالینتدهنتا بته زیجیتره

بخار به جم .ورکیبتات آزاد شتده پت) از وعتدید مم تن استت

غذایی از طریق معر زیومده گیانی یامح آالینده بمسیله داا

ومسط رادی ال نای آزاد ممجمد در جم وجمیه شده و یا بهصمرت

و ییات ویش وجتمد دارد .در واقتع پت) از برداشتت گیانتان

آالینده در نما باقی بمایند که در ایتنصتمرت بته دلیتح پختش

سرشار از فلم  )1می ومان وزن و یجم مماد آلمده را بتا خاکستفر

آالینده در یجم بمرگ مم ن است از خطر آننا کاستفه شتمد.

کردن یا کملمست کردن کانش داد ()38؛  )2گیانان سرشار از

این روش آالیندهنا را از زیستبما یذ یمیکند بل ه میومایتد

فلم را میومان به عنمان زبالهنای خطریتاک دفتن کترد؛  )3اگتر

آن نا را از آب و خاک به نما منفقح کند .در واقع وعدید گیانی

ومجیه اقفعادی داشفه باشد میومان فلتم را از زیوتمده گیتانی

بتترای جلتتمگیری از پختتش آالینتتده در درون ختتاک و آلتتمدگی

بازیافت کرد؛  )4نمچنین میومان این گیانان را بترای معتار

آبنای زیرزمینی ومصیه میشمد .وعدید گیانی اولین بار برای

غیرخمراکی مایند صنایع چمب ب ار برد ( .)47شایان ذکر استت

برداشفن جیمه اسفااده شد ( .)7نمچنین گمارشتاوی مبنتی بتر

که برای ارزیابی کارآیی و ایر بخشی فنتاوری گیتاهپتاالیی ،بایتد

وعدید گیانی وریکلرواویلن ( )TCEبهوستیله صتنمبر وبریتمی

کنفرل مداومی روی زیوتمده گیتانی وملیتد شتده و نمچنتین

( ،)41مفیحوفریآریبمویتحاوتر ( )MTBEبتهوستیله اکتالیلفمس

منابع آب و خاک وحت فرآینتد پتاالیش صتمرت گیترد و فقتط

( ،)42سلنیما بهوسیله خردل نندی ( )43و مفیح جیمه بمسیله

زمایی که یفایج مطلمبی از وماا بررسینا بدست آیتد ،متیوتمان

ونباکم ( )44و صنمبر وبریمی ( )45وجمد دارد.

یفیجه گرفت که اندا پاالیش یاصح شده است.

برای افمایش کارایی فرآیند گیاهپاالیی در خاکنتای آلتمده بته

گیاهان پاالینده خاکهاي آلوده به فلزات سنگین

فلتمات ستنگین و ینتکنتایی از قبیتح  )1استفااده از گیانتان

میمان جذب آالینده فلمی از خاک ومسط گیاه پاالینده عالوه بر

مهندسی ژیفی ی شده به کمتک ژننتای بتیشایباشتفهگتر یتا

خعمصیات خاک ،به یم فلم سنگین ،گمیه گیانی و ستن گیتاه

گیانایی با خاصیت وحمحپذیری باال به فلمات ستنگین و وملیتد

ییم بسفگی دارد .با ومجه بته ایتنکته پفایستیح جتذب و وجمتع

زی ومده باال که بفماینتد در شترایط آب و نتمایی مخفلتف رشتد

فلمات سنگین در بین گمیهنای گیانی مفااوت است ،از ایتن رو

کنند و به طمر غیرطبیدی قابلیت وجمتع مقتادیر بتاالی فلتمات

ممفقیت فرآیند گیاه پاالیی مرنمن ایفخاب صحیق گیاه پاالینده

ستتنگین را داشتتفه باشتتند )2 ،افتتمایش زیستتتفرانمتتی فلتتمات

استتت ( .)48گیانتتان رشتتد یاففتته در ختتاکنتتای آلتتمده بتته

1- Metallophyte
2- Pseudometallophyte

3- Resources Conservation and Recovery Act
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فلمات سنگین براساس غلظت آالینده فلمی در ایداانای گیاه در

 )3بیشایباشفهگرنا 3:این گیانتان بتهطتمر فدتال غلظتتنتای

برابر افمایش غلظت فلم سنگین در خاک بته سته گتروه وقستیم

باالیی از فلمات را در ریشه و ایداانای نمایی خمد ایباشفه متی-

میشمید (ش ح  )1 :)2دفعکننتده فلتم 1:ایتن گیانتان از جتذب

کنند .گیانان بیشایباشفهگر بهطمر مدممل گیانایی جان سخت

فلمات سنگین وا آسفایه خاصی ،جلمگیری کرده ولی پ) از این

ولی ریم ایداا نسفند و وملید زیومده ایتدکی داریتد .یتک گیتاه

آسفایه ،فلمات را جذب می کننتد؛ امتا در برابتر افتمایش غلظتت

بیشایباشفهگر باید ومایایی جذب و وجمع بیش از  1000میلی-

آالینده فلمی در ایداانای نمایی خمد در ید بحرایتی مقاومتت

گرا بر گرا فلمات م) ،کادمیم ،کروا ،سرب ،یی ح و کبالتت و

دارید ،بهطمریکه در خاکنتایی بتا غلظتت بتاالی فلتمی ،ایتن

یا  10000میلیگرا بتر گترا فلتمات روی و منگنتم را در متاده

گیانان فقط فلمات را در ریشهنای خمد یگه داشتفه و از ایفقتال

خشک گیانی دارا باشد .واکنمن بالغ بر  400گمیه گیانی از 22

آننا به بخشنای نمایی جلتمگیری متیکننتد؛  :)2مدتر یتا

خایماده به عنمان گیانان بتیشایباشتفهگتر شناستایی شتدهایتد.

شاخص فلمی 2:در این گیانتان جتذب آالینتده فلتمی بهصتمرت

بتتتیشوتتتر گیانتتتان بتتتیشایباشتتتفهگتتتر مفدلتتتق بتتته

خطی مفناسب با افمایش غلظت فلتم در ختاک زیتاد متیشتمد،

خایماده  Brassicaceaeمیباشد ،بهطمریکه  87گمیه از 11

بنابراین غلظت آالینده فلمی در این گیانان میوماید متند )-

جن) این خایماده به عنمان گیاه بیشایباشفهگر مدرفی شدهاید

کننده غلظت فلمات در خاک باشد؛

(.)7

1- Metal Excluder
2- Metal Indicator

3- Hyperaccumulator
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شکل  -2واکنش گیاهان نسبت به افزایش غلظت فلزات سنگین خاک ()7
ستتازوکارنای مستتفدد ستتلملی برختتی از گیانتتان عتتالی بتترای

وملید شده محدود بمده و در یفیجه جرا کلی فلمات وجمع یاففه

ستتمیتزدایتتی و وحمتتح بتته فلتتمات ستتنگین عبتتارت استتت از

پایین خماند بمد .در کح متیوتمان گاتت وملیتد زیوتمده بتاال،

 )1مقاومت در برابر یرکت فلمات به داخح سلملنتای ریشته از

سیسفم ریشهای خمب ومسده یاففه و یک سیسفم دفتاعی قتمی

طریق قارچ نای می مریمی نممیستت شتده بتا ریشته گیتاه)2 ،

مهم وترین مدیارنتای کلتی گیانتان بترای ممفقیتت در فرآینتد

اوعال به دیماره سلملی و ورشحات ریشه ،بهطمری که ورشتحات

پاالیش سبم خاکنای آلمده به فلمات سنگین میباشتد ( .)4در

ریشهای می ومایند منجر به کالوه شتدن آالینتده فلتمی شتده و

بین گیانان مخفلف ،درخفان به ویژه درخفان وندرشتد از قبیتح

جذب آالینده را وا مقدار مدینی کانش دنند )3 ،کانش جریان

صنمبرنا و بیدنا دارای صاات ویژهای میباشند که آننا را برای

به داخح سلمل از طریق غشاء پالسمایی (در واقع غشتاء ستلملی

جذب آالیندهنا از محیط رشد مناستب متیستازد .بترای مثتال

با جلمگیری یا کانش ورود آالینده بته داختح ستلمل از طریتق

گمیهنای درخفی زیومده زیادی وملیتد متیکننتد ،یستبت بته

ایفشار به خار یقش مهمی در مقاومت به ونش فلم سنگین ایاا

گمیه نای زراعی و مرودی منابع غذایی برای چهارپایان ییستفند،

میکند )4 ،).کالت شدن آالینده فلمی ومسط کالتنای گیانی

سیسفم ریشهای ومسدهیاففهای بترای جتذب فلتمات ستنگین از

در محیط سیفمسمل ستلملنتای گیتانی؛ کتالتنتای گیتانی

خاک دارید و میمان وبخیر و ودرق زیاد در آننا ممجب افتمایش

خایمادهای از ورکیبات فلمی پلفیدی نسفند کته بته سترعت در

جریان آب در درخت و ایفقال فلمات به ایداانتای نتمایی متی-

گیانان ومسط ویمارنای فلم سنگین القاء میشمید .بترای مثتال

گردد (.)49 ،5

در گیاه کلما یشان داده شد که وجمتع کتادمیم نمتراه بتا القتاء

نتیجهگیري نهایی

سریع کالتنای گیانی استت و  )5ایفقتال و وجمتع فلتمات در

خاک به عنمان جمئی از زیستکره یقش مهمی در محیطزیست

واکمئح ،بهطمریکه ایفشار یتمننتای فلتمی بته ختار از غشتاء

دارد .آلمدگی خاک با غلظتنای باالی فلمات سنگین بته دلیتح

پالسمایی یا ایفقال و وجمع آننا در واکمئتح دو ستازوکار مهتم

پایداری طمالییمدت آننا در خاک و ورود بته زیجیتره غتذایی،

جهت کانش سطق سمیت فلم در سلملنای گیانی است (.)28

وبدیح به بحرایی زیستمحیطی شده است .یفایج پتژونشنتای

در کح میومان گات گیانان مخفلف یظیتر گمیتهنتای زراعتی،

مفدتتدد یتتاکی از کتتارایی بتتاالی گیانتتان مفدتتدد در پتتاالیش

مرودی و درخفی قادر به جذب فلمات ستنگین از محتیط کشتت

خاک نای آلمده به فلمات سنگین است .پاالیش خاک با اسفااده

خمد میباشند .لی ن ،اغلب گیانان بتیشایباشتفهگتر شناستایی

از فنتتاوری گیتتاهپتتاالیی دارای فمایتتد مفدتتددی در مقایستته بتتا

شده فلمات سنگین مفدلق به گمیهنای زراعی و مرودی نستفند.

روشنای پاالیش مرسما دارد ،از اینرو میوماید بهعنمان ی ی از

اما با ومجه به میمان رشد کم این گیانان ،میتمان زیوتمده کتح

مناسبورین روشنای پاالیش خاک ممردومجته قترار گیترد .در
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