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  :چکیده

ن از خاك و آب آلوده، بسیار گران، زمان بر و مخرب محیط زیست حذف فلزات سنگیتکنیک هاي رایج براي 
فلزات برخالف ترکیبات آلی، تجزیه پذیر نیستند و لذا براي تثبیت، کاهش سمیت یا حذف آنها، پاك .  هستند

در سال هاي اخیر، دانشمندان و مهندسان به دنبال روش هاي موثري . کننده هاي قوي مورد نیاز می باشد
گیاه پاالیی .  در آنها از میکرو ارگانیسم ها و گیاهان زنده براي پاالیش مناطق آلوده استفاده می شودهستند که

روشی جدید براي پاالیش مناطق آلوده است که بسیار موثر و کم هزینه بوده، مزایاي علمی زیادي داشته و 
 بهترین روش در مناطقی با آلودگی گیاه پاالیی،. قابلیت اجراي آن براي مدت زمان طوالنی امکان پذیر است

این تکنولوژي شامل حذف، غیر سمی کردن یا . هاي سطحی از مواد آلی، مواد مغذي و آالینده هاي فلزي است
به وسیله فعالیت ها یا فرآیند هاي ) مجموعه ي خاك، آب یا رسوبات(تثبیت آالینده هاي زیستی در محیط رشد 

  .زیکی گیاهان استطبیعی، بیولوژیکی، شیمیایی یا فی

  ، گیاه پاالیی، آلودگی فلزات سنگین:کلیديهاي واژه

  



  مقدمه
همزمان با رشد صنعتی، زراعی و اقتصادي جهان، . تکامل تدریجی انسان، موجب پیشرفت بسیار زیاد عدم و تکنولوژي شده است  

ابل توجه فلزات سنگین در خاك در مقیاس محلی شده نجر به تجمع قم ،هاي انسان فعالیت. آلودگی محیط زیست نیز رو به افزایش است
هاي صنعتی، عملیات نظامی، کودهاي شیمیایی، آفت  هاي صنعتی مثل معدن کاري، فرآیندهاي ذوب و تصفیۀ فلزات، فاضالب فعالیت. است
یگر از منابع بسیار مهم در افزایش یکی د. باشند میها   از منابع بسیار مهم تولید آالینده.. .اضالب کارخانجات باطري سازي وها، ف کش

ها که براي آبیاري مزارع نیز استفاده می شوند، اگرچه سرشار از مواد مغذي  هاي شهري است، این فاضالب آلودگی خاك، تخلیه و فاضالب
  . از فلزات سمی و سرطانزا نیز هستند غنیهستند، اما همزمان منبعی

از محلول خاك می ) Ca ، Co، Cu، Fe، K، Mg، Mn، Mo، Na، Ni، Se، V، Zn(ي همۀ گیاهان داراي توانایی جذب فلزات ضرور
دهد تا  وانایی به گیاهان اجازه میتاین . هاي متفاوتی از سایر فلزات نیز، نیاز دارند اما گیاهان عالوه بر فلزات ضروري، به غلظت. باشند 

توانند  از آنجا که فلزات نمی ) .Al، As، Ag، Cd، Cr، Hg، Pb، Pd، Pt، Sb، Te، Tl، V(بتوانند فلزات غیرضروري را نیز جذب کنند 
  ]. 4[شوند تجزیه شوند، زمانی که غلظت آنها در سلول گیاهی از حد آستانه باالتر رود، موجب سمیت و آسیب گیاهی در اثر تخریب سلول می

ها با مواد شیمیایی و نهایتا جایگزینی  ، شستن خاكه آزمایشگاه هاي آلوده بوسیلۀ انتقال ب هایی موجود براي حذف فلزات از خاك تکنولوژي
، فسفات و کربنات کلسیم نیز براي هاي مثل اضافه کردن آهک تکنولوژي. خاك در محل اصلی بسیار گران و سبب تخریب خاك می شود

، اما را دارا می باشندها در خاك  طر آالیندهها مزایایی مثل کاهش سریع میزان خش این رو. اند تصفیۀ خاك از فلزات سنگین پیشنهاد شده
هاي موجود، منجر به  هزینۀ باالي تکنولوژي. اند ها به طور موقت کاربرد دارند، چون فلزات سنگین از محیط خاك خارج نشده این روش

  .خطر شد  زیست محیطی کم و بیاثیرم، کهاي حذف جدید، با هزینه  جست و جو براي استراتژي

   چیست؟گیاه پاالیی
 وهاي آلوده است که در واقع ترکیبی از فیزیولوژي گیاه، شیمی خاك  گیاه پاالیی یک روش چند منظوره براي پاالیش خاك  

. ده استهاي آلو هاي زیرزمینی، سطحی و خاك استفاده از گیاهان سبز براي حذف آالینده از آبگیاه پاالیی . میکروبیولوژیکی خاك است
در تحقیق .  معرفی شد1983براي خارج کردن فلزات سنگین، اولین بار در سال ) االدر حد ب( قابلیت تجمع فلزات اهان بانظریۀ استفاده از گی

 در شاخه و برگ نسبت به ریشه Cu و Cdونزي براي حذف آلودگی مزارع برنج، گزارش شد که تجمع دانجام شده در مرکز تحقیقات ان
  .]11[ شده در این مزارع از لحاظ مصرف مشکلی نداردتاالیی در مزارع برنج، برنج کشپ گیاه و همچنین بعد از سه دوره.  استبیشتر

  : مزایاي گیاه پاالیی
گیاه پاالیی، یک تکنولوژي است  .اند آمده) 1(مزیت بسیار مهم این روش قابلیت جذب انواع ترکیبات مواد آلی و غیرآلی است که در جدول 

 مزیت دیگر این روش .و هم قادر به خارج ساختن فلزات سنگین از خاك می باشدیت فلزات سنگین از خاك که هم قادر به نگهداشت و تثب
در این روش نیاز به . کند ، سازگار با محیط زیست بوده و به زیبایی محیط زیست نیز کمک میاین است که در صورت کاربرد صحیح
هاي مختلف در مناطق بسیار وسیع  این روش قادر به جذب آالینده.  کاربرد استباشد و به راحتی قابل تجهیزات خاص و افراد متخصص نمی

اظهار داشتند که هزینۀ )2000( و همکاران 1ساتریسنو .باشد خطر می تر و بی هاي موجود، بسیار کم هزینه در ضمن نسبت به روش. باشد می
هاي پاالیش است   برابر ارزانتر از سایر روش10االي تحمل در حدود هاي آلوده به فلزات سنگین، با استفاده از گیاه با حد ب تصفیه خاك

   .)2جدول(

  :مضرات گیاه پاالیی
در این روش پاالیش خاك به . هاي مثبت بسیار زیاد این روش، با تعداد کمی مضرات و محدودیت نیز روبرو هستیم در مقابل جنبه  

 گیاهان فرآیندي زمان بر است، لذا ممکن است چندین سال یا بیشتر براي پاالیش گیاه پاالیی با استفاده از. شود منطقۀ ریشه محدود می
هاي  از دیگر نگرانی. شود استفاده از گیاهان غیربومی در این روش، موجب اختالل در اکوسیستم منطقه می. یک منطقۀ آلود، مورد نیاز باشد 

  .اي از مزایا و معایب این روش آورده شده است خالصه) 3(در جدول  .تموجود در این روش، مصرف گیاهان آلوده توسط حیوانات وحشی اس
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  )Henry,2000( مواد قابل جذب در فرآیند گیاه پاالیی) : 1(جدول 
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  (Sutrisno 2000) :هاي مختلف  هاي روش مقایسۀ هزینه) : 3(جدول 

  
  

                                                
1 . Vitrification 
2 . Land filling 
3 . Chemical treatment 
4 . Electro-kinetic treatment 
5 . Phyto- extraction 

  مواد آلی  مواد غیرآلی

Metals 
B, Cd, Co, Cr, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn 

Clorinated solvent 
TCE, PCE, MTBE carbon,  
Tetrachloride 

Radio nuclides 
Cs, Sr, V 

Expiosivees   
TNT, DNT, RDX, and other nitroaromatics 

Others 
As, Na, No3, NH4, Po4, ClO4 

Pesticides  
Atrazine, bentazon, and other  

  Wood Preserving Chemicals 
PCP and other PAH’s 

  زایام  معایب
  قابل کاربرد براي انواع مواد آلی و غیرآلی  محدودیت به منطقۀ ریشه

نگه داشت فلزات هم در محل و هم در خارح کردن از   زمانبر بودن به مدت چند سال
  محل

هاي  بدون تخریب ساختمان خاك نسبت به روش  محدویت به مناطق با آالیندة کم
  موجود

 گیاه و کاهش تغییر شرایط اقلیمی موجب کاهش رشد
  جلوگیري و فرسایش بادي و آبی

نگه داشت در محل موجب  کاهش فرسایش بادي و 
  شود آب و باد می آبی و انتقال با جریان

استفاده از گیاهان غیربومی موجب اختالل در اکوسیستم 
  بدون نیاز به تجهیزات گسترده با افراد با تخصص باال  می شود

   هاي موجودبسیار کم هزینه نسبت به روش  
  سازگار با محیط  

  روش تصفیه  (USD/t) هزینه    هاي اضافی هزینه
  شیشه سازي1  75-425  هاي طوالنی مدت اندازه گیري

  پر کردن زمین2  100-500  اندازه گیري/ حفاري / انتقال 
  تصفیه شیمیایی3  100-500  تصفیۀ آالینده
  تصفیه الکتروسینتیک4  20-200  اندازه گیري
  استخراج گیاهی 5  5-40  اندازه گیري



  :روش هاي گیاه پاالیی

  1استخراج گیاهی.1
 هاي براي ها و متعاقبا شاخه هایتا ریشهن. است) اندام هوایی(وسیلۀ ریشه و انتقال به شاخه ه این تکنولوژي شامل استخراج فلزات ب  

ثیر در محیط زیست أچرا که یک تکنولوژي با کمترین ت. این روش مزایاي زیستی هم دارد. وندشخارج کردن آالینده از خاك، برداشت می 
با . یابد اهان سطح خاك را پوشانده، لذا فرسایش و آبشویی خاك و متعاقباً انتقال آالینده به سایر مناطق کاهش مییدر این روش گ. است

  .]4[یابد ت متوالی، میزان آالینده در خاك کاهش میکشت و برداش
 ساختمان و بها، بدون تخری ها از خاك، نسبت به شست و شوي خاك و سایر روش این روش، شاید بهترین روش براي حذف آالینده

  : استخراج گیاهی بر مبنا و پایۀ استفاده از دو روش است .حاضلخیزي خاك باشد
  .هاي فلزي عی و افزودن آنها به خاك براي افزایش قابلیت حرکت و جذب آالینده ـ استفاده از مواد مصنو1  
  ـ استفاده از گیاهان با جذب باال2  

  ].7[باشد  انتقال فلزات سنگین به بیوماس می،روش این  مزیت در واقع ارزشمندترین
  :فاکتورهاي محدود کننده در این روش عبارتند از 

  ودة ریزوسفرـ در دسترس بودن فلز در محد1  
  ـ سرعت جذب فلز بوسیلۀ ریشه2  
  ـ سرعت انتقال به اندام هوایی3  
  ]3[ـ مقاومت سلول به فلزات سمی4  

  
  :هاي زیر باشند  براي اینکه این روش امکان پذیر باشد، گیاهان باید داراي  قابلیت

  .ـ گیاهان انتخابی باید حد آستانه باالیی براي تجمع فلز داشته باشند1
  ت انتقثال فلزات سنگین به اندام هواییـ قدر2
  ـ تولید حجم زیاد بیوماس3
  .ـ گیاهان انتخابی باید داراي مکانیسم غیرسمی کردن فلزات و یا مقاومت باال نسبت به تجمع فلز در بافت خود را داشته باشند4

و  137آفتابگردان در یک تاالب آلوده به سزیوم . ستهاي فلزات است، تعیین شده ا آفتابگردان به عنوان گیاهی که قادر به حذف موثر هسته
در یک مطالعۀ موردي دیگر نیز . اي کاهش یافت  در یک دورة دو هفته٪90غلظت مواد پرتوزا تا حدود . در اوکراین کشت شد 96 ومیاسترن

  ]. 10[ ساعت اتفاق افتاد24 در ٪95کاهش  و ppb 5 تا  ppb 335 غلظت اورانیوم در منطقه از 

  :2تثبیت گیاهی .2
در این روش از ریشۀ . رود، در واقع غیرفعال کردن فلزات در محل است این روش که براي تصفیۀ خاك، رسوبات و لجن به کار می  

 فلزات و یا تثبیت گیاهی، به واسطۀ جذب، رسوب. شود گیاه براي محدود کردن حرکت آالینده و در دسترس بودن فلز  در خاك استفاده می
  .شود رفیت فلزات انجام میکاهش ظ

  :هدف از کاربرد گیاهان در این روش عبارتست از 
  کاهش نفوذ عمق آب در خاك  . 1 
    ي از تماس مستقیم با خاك آلوده  رایجاد یک مانع براي جلوگی. 2 
  ]. 9[جلوگیري از فرسایش خاك و انتقال مواد آالینده به سایر مناطق . 3

                                                
1   . Phytoextracton 
2 . Phytostablization 



. هاي سطحی و زیرزمینی از آلودگی مورد نیاز است، بسیار مؤثر است ها، براي نگهداشت آب این روش زمانی که تثبیت سریع آالینده  
 iاز مزایا بسیار خوب این روش آن است که در این روش ب. تثبیت گیاهی همچنین در مناطقی که معدنکاري داریم؛ بسیار مناسب است

هاي دقیق مورد نیاز  گیري ماند، کاربرد گستردة کود و اندازه ها در خاك باقی می رناك نیازي نیست، اما چون آالیندهتخلیه مواد و بیوماس خط
  .  بسیار مؤثر استZn و Pb ، Cr ، Cuاین روش براي حذف فلزات . است

نتایج نشان داد که رشد . فلزات سنگین پرداختندهاي آلوده به  در یک گلخانه با استفاده از سورگوم به تصفیۀ خاك، )2000(1جادیا و فولکر   
 فلزات جذبروند . هاي کمتر، رشد افزایش یافت به طوري که در غلظت. باشد ریشه به طور معکوس تحت تاثیر غلظت فلزات سنگین می

وم در خاك، عاملی هاي سورگ وسعت زیاد منطقه ریشه و نفوذ شدید ریشه. Zn>Cu>Cd>Ni>Pb: سنگین در این آزمایش عبارت است از 
   .خاك است یت فلزات در خاك و جلوگیري از آبشوییببسیار مهم در تث
همچنین اظهار داشتند که . هاي هوایی منتقل شوند بیشتر تمایل دارند که به اندامZnو Pb ،Crند تاظهار داش، )2000( 2پولفرد و واتسن

  .باشد نماید، میزان بیوماس زیاد آنها می اسب است می که آنها را براي گیاه پاالیی بسیار منختانخصوصیت اصلی در
قیم خاك بوسیلۀ ت، تثبیت مس)بوسیلۀ سیستم ریشه(تثبیت آسان فلزات سنگین در خاك : مزایاي تثبیت گیاهی بوسیلۀ درختان عبارت است از

هاي درخت روي خاك،  ریزش برگ. دهد هاي درخت، همچنین سطح سایه انداز وسیع ریشه، خطر فرسایش بادي و آبی را کاهش می ریشه
   .شود موجب افزودن مواد آلی به خاك، افزایش چسبندگی ذرات خاك و نهایتاً افزایش نگهداشت آب در خاك می

هاي مختلف گیاه   در خاك و مقاومت جذب فلز در اندامZn و Cd ، Cr،  Co  ،  Fe  ،  Ni  ، Pb، غلظت هشت عنصر فلزي )2012(3بدر
نتایج نشان . هدف از این مطالعه، تعیین گیاه با حداکثر توان تجمع فلز و تعیین پرتمرکزترین اندام گیاه در جذب فلزات است. درا بررسی کردن

  .Fe>Zn>Cu>Cr>Ni>Co>Pb>Cd  :داد که غلظت فلزات سنگین در خاك به ترتیب زیر است 
   .Fe>Zn>Cu>Cr>Ni>Co>Pb>Cd :درحالیکه روند جذب وتجمع فلز درگیاهان به ترتیب روبروست

نتایج آنالیزهاي شیمیایی نشان داد که غلظت فلزات . ، غلظت فلزات در اراضی نزدیک یک معدن را اندازه گیري کردند)2008 (4جانگ 
ت فلزات در ظجمع غلت.ن عمدتاً به دلیل حرکت آب و توپوگرافی استایسنگین در خاك، با افزایش فاصله از منبع کاهش می یابد، که 

این نتایج همچنین نشان داد که مطابق با تحقیقات سایر . هاي ذرت  دانه> فلفل  قرمز > سویا  >پیاز بهاره : هان به ترتیب زیر استگیا
که عمدتا Zn>Cu>Pb>Cd: همچنین غلظت فلزات در گیاهان به ترتیب ربروست . استه ها بیشتر از دانه محققان، غلظت فلزات در برگ

    .ناصر در خاك و میزان در دسترس بودن آنهاستبه دلیل تفاوت غلظت ع

   5ریز و فیلتراسیون. 3
این روش . رود ها بکار می هاي سطحی و فاضالب با غلظت کم آالینده هاي زیرزمینی، آب ریزوفیلتراسیون در واقع براي تصفیه آب  

 .رود کار میه ه از منابع آبی در ریشۀ آنها برسوب آالیندو براي جذب، تمرکز ) آبزي و غیرآبزي(تحت عنوان استفاده از گیاهان 
  .نیز می باشدها  جی از کارخانهورهاي اسیدي معدنی خ  زراعی و زهابهاي فیلتراسیون تا حدي قادر به تصفیۀ زهابریزو

شوند، بنابراین  منتقل نمی) یاندام هوای(ها به شاخه  آالینده. 2 زي و غیرآبزياستفاده از گیاهان آب. 1:  عبارت است از مزایاي ریزوفیلتراسیون
 ].4[در خاك استPHعیب عمده این روش، تنظیم  . استفاده کردتوانانواع گیاه با حد آستانه باال را می 

در ، )2000( 6 راسکیناند. به کاربرد،شوند ها نگه داري می  که اصوالً در ریشهCr و Pb ، Cd ، Cu ، Ni ، Znتوان براي  این روش را می
ذف سرب از آب مورد بررسی  ح ارزیابی آفتابگردان، خردل هندي، تنباکو، گندم سیاه، اسفناج و ذرت براي ارزیابی توانایی آن در آزمایشی به

شوند، چون  در این روش گیاهان غیر آبزي ترجیح داده می. تند و نهایتاً معلوم شد که آفتابگردان بیشترین جذب سرب را داشته استفقرار گر
   .شود یار بلندتري دارند که سبب افزایش منطقۀ رشد میسیستم ریشۀ بس
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   1تبخیر گیاهی
ها از خاك، تبدیل به شکل بخار و بیرون فرستادن آنها به اتمسفر  در واقع استفاده از گیاهان به منظور جذب آالیندهتبخیر گیاهی،    

) که سمی نیست(تر  روش آن است که جیوه به شکل سادهمزیت این . در واقع این روش براي جذب فلز جیوه از خاك مطرح شد. باشد می
  .گردد ها بر می ها و اقیانوس شود، اما متاسفانه ممکن است در اثر بارندگی دوباره به دریاچه تبدیل شده و وارد اتمسفر می

  .کنند د اتمسفر می را جذب و به صورت گاز وارSe زیاد، Seهاي با  اظهار داشت که گیاهان موجود در خاك، )2000( 2بانوئل 
 و همکاران  3لویس.  هستSe نیست، قادر به جذب و تبدیل به شکل بخار Seذب باالي جهمچنین گیاه یونجه، با اینکه گیاهی با قدرت 

  . هستندSe ، قادر به تبخیر Se و هم گیاهان با تجمع کم Se تجمع باالي ، نیز اظهار داشت که هم گیاهان با)1966(

  نتیجه گیري
هاي غیر آلی،  فلزات سنگین و دیگر آالینده. باشد هاي زیست محیطی امروزه می دگی آب و خاك با فلزات سنگین یکی از نگرانیآلو  
. باشد هاي بسیار پیچیده و مشکل می هاي آلوده، نیازمند تکنولوژي ها هستند و حذف آنها از آب و خاك ها در فاضالب ترین آالینده شایع

 با تأثیر زیست محیطی کم  هزینه هاي حذف جدید شد که بسیار کم هاي موجود، منجر به جست و جو براي استراتژي يهزینۀ باالي تکنولوژ
 یتحقیقات نشان داده است که گیاه پاالیی، روش .باشد  روشی جدید براي پاالیش خاك با استفاده از گیاهان میییالگیاه پا. دنخطر باش و بی

به این روش را باید باشد، لذا تحقیقات مربوط  هاي موجود می  با تکنولوژي کم براي جایگزینی با روشبسیار سازگار با محیط زیست و
     .افزایش داد و در کشورمان مورد توجه خاصی قرار داد
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Review on different techniques of heavy metals phytoremidation for remidation of 
contaminated sites 

Abstract: 
 
The current remediation technique of heavy metal from contaminated soil-water are 
expensive, time consuming and environmentally destructive. Unlike organic compounds, 
metals cannot degrade, and therefore effective cleanup requires their immobilization to reduce 
or remove toxicity. In recent years, scientists and engineers have started to generate cost 
effective technologies that include use of microorganisms/biomass or live plants to clean 
polluted areas. Phytoremediation is an emerging technology for cleaning up contaminated 
sites, which is cost effective, and has aesthetic advantages and long term applicability. It is 
best applied at sites with shallow contamination of organic, nutrient or metal. The technology 
involves efficient use of plants to remove, detoxify or immobilize environmental 
contaminants in a growth matrix (soil,water or sediments) through the natural, biological, 
chemical or physical activities or processes of the plants.  
KEY WORDS: Heavy metal, Phytoremidation, Pollution. 

 


