فصلنامه علمي-پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران

شناسه

ديجيتال (10.22092/ijrdr.2018.116840 :)DOI

جلد  ،52شماره  ،5صفحه )7937( 572-522

پتانسیل جذب عناصر سنگین توسط گونه های مرتعی گون و کاله میرحسن از خاک
(مطالعه موردی :مراتع اطراف کارخانه سیمان فیروزکوه)
فاطمه منتظری ،*1رضا تمرتاش ،2محمدرضا طاطیان ، 2محمد حجتی
 -*7نويسنده مسئول ،دانشجوی دکترای علوم مرتع ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي ساری ،ايران ،پست الکترونيک:

2
montazeri.fatememeh@ymail.com

 -5استاديار ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي ساری ،ايران
تاريخ دريافت32/2/72 :

تاريخ پذيرش32/75/5 :

چکیده

در اين تحقيق توانايي گياهان مرتعي گون و کاله ميرحسن در جذب و تجمع فلزات سنگين مانند کادميوم ،سرب ،مس ،روی و کروم

در اطراف کارخانه سيمان فيروزکوه بررسي شد .نمونهبرداری از خاک و پوشش گياهي در فواصل  7255 ،255و  5255متر از مرکز
کارخانه ،به روش سيستماتيک تصادفي انجام شد .تعداد  5گونه گياهي از قبيل گون و کاله ميرحسن با  9تکرار (جمعا  72نمونه از گياه و
 72نمونه از خاک ريزوسفری) در قالب طرح آزمايشي بلوکهای کامال تصادفي آزمايش گرديد .در اين آزمايش نمونهها با استفاده از
روش هضم اسيدی و با استفاده از دستگاه جذب اتمي تعيين گرديد .نتايج بهدست آمده از روش آماری آناليز واريانس حکايت از اين
داشت که غلظت عناصر کادميوم و روی در گونههای گون و کاله ميرحسن و غلظت سرب در اين گونهها با فاصله از کارخانه بهترتيب از
روند افزايشي و کاهشي برخوردار بوده است .همچنين غلظت کروم در گونه کاله ميرحسن سير نزولي داشته است .مقايسه ميانگين عناصر
سنگين در اندامهای مختلف گونهها نشان داد که غلظت عناصر مس ،سرب و روی در گونه گون و غلظت عناصر کادميوم و سرب در
گونه کاله ميرحسن در برگ بيشتر از ريشه و ساقه ميباشد .با استفاده از آزمون  Test -tمقايسه بين دو گونه مورد بررسي قرار گرفت و
تعيين شد که غلظت کادميوم و روی در گونه کاله ميرحسن بهترتيب  5/55و  7/25ميليگرم در کيلوگرم بيشتر بوده است و در مورد
عنصر سرب گونه گون به ميزان  5/73ميليگرم در کيلوگرم غلظت بيشتری را به خود اختصاص داده است .همبستگي بين عناصر موجود
در خاک و گونهها نشان داد که عناصر مس ،کادميوم ،سرب و کروم در گونه گون و عناصر مس ،روی و سرب در گونه کاله ميرحسن با
اين عناصر در خاک ارتباط معنيداری ( )P<5/52برقرار کردهاند .بنابراين با توجه به آلودگي بيشتر گياهان نزديک کارخانه ،ميتوان
استنباط کرد که مهمترين عامل تجمع فلزات سنگين سرب و کروم در گونههای مورد مطالعه ،ناشي از آلودگي جوی حاصل از مجاورت به
کارخانه بوده است .در اين راستا پيشنهاد ميگردد از گونههای يادشده برای پاکسازی اين عناصر از خاک آلوده استفاده گردد .همچنين
توصيه ميشود تمهيدات الزم در ارتباط با مصرف اين گونهها توسط دام در اطراف کارخانه انجام شود.
واژههای کلیدی :قابليت جذب ،خاک آلوده ،فلزات سنگين ،کارخانه سيمان فيروزکوه ،گياه پااليشي.

مقدمه
فلزات سنگين بهطور طبيعي در پوسته زمين حضور دارند
که مقدار آنها در خاک تحت تأثير عوامل مختلفي همانند سنگ

مادر و وجود منابع آلوده کننده ،متفاوت است .اما در طي
سالهای اخير با توسعه صنايع مختلف به دليل وجود اين
آاليندههای محيطي تجزيهناپذير ،آلودگي محيطزيست (آب،
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هوا و خاک) افزايش پيدا کرده است
) .)Shafeghat, 2008به دليل سميت بالقوه و مقاومت زياد اين
فلزات ،وجود اين عناصر در خاک حتي در مقادير بسيار کم
ميتواند مشکالتي را برای موجودات زنده بوجود آورد
( .)Groppa et al., 2007فلزات سنگين به دو صورت طبيعي و
مصنوعي (فعاليتهای بشر) وارد چرخه محيطزيست ميشوند.
در اين راستا کارخانجات سيمان با استخراج و فراوری مواد
معدني و انتشار گرد و غبار و گازهای آالينده نقش مهمي در
افزايش فلزات سنگين و آلودگي محيطزيست دارند ( Bilen,
 .)2010ازجمله فلزات سنگيني که از طريق کارخانجات وارد
محيط ميشوند ميتوان به آرسنيک ،کادميوم ،سرب ،جيوه،
تاليوم ،آلومينيوم ،بريليوم ،کروم ،مس ،منگنز ،نيکل و روی
اشاره کرد که مقادير بيشتر از حد مجاز اين فلزات ،اثرات سمي
را بر محيطزيست اطرافشان بجا ميگذارند (.)Adrino, 2001
روشهای مختلفي برای حذف آلودگي فلزات سنگين وجود
دارد که در ميان اين روشها گياهان به علت استفاده از آب،
خاک و هوا در تغيير شرايط بومشناختي مشارکت مهمي دارند و
ميتوان از آنها برای پاکسازی بومنظامهای آلوده به انواع
آاليندهها استفاده نمود که اقتصادی بودن و سازگاری گياهان
با محيطزيست ازجمله مزايای استفاده از آنهاست .استفاده از
گياهان برای کاهش آلودگي يک تکنولوژی با هزينه کم و ساده
است که از گياهاني مانند گياهان علوفهای ،گونههای چوبي و
بوتهها بهمنظور خروج ،نگهداری و بياثرکردن آاليندههای
زيست محيطي مانند فلزات سنگين در خاک استفاده ميکند
(.)Zoufan et al., 2013
بررسي مروری منابع علمي و مقاالت نشان ميدهد که
موضوع استفاده از گياهان در پاکسازی خاکهای آلوده به
فلزات سنگين را اولين بار  Chaneyدر سال  7335در آمريکا
ارائه کرده است ( .)Amouie et al, 2012هم اکنون تحقيقات
گستردهای در اين زمينه در دست انجام است که در ميان آنها
بايد به کارهای دانشمنداني مانند McGrath ،Brooks ،Baker
و  Robinson Chaneyدر اين زمينه اشاره کرد .در بررسي
جذب عناصر سنگين ،زينعلينژاد و فرزاميسپهر ( )5572در
اطراف معدن مس ميدوک کرمان دريافتند که در گونه مرتعي
& Tavankar

گون عناصر مس ،روی ،آهن و سرب در اندام های هوايي
بيشتر از اندامهای زيرزميني بوده است که در اين راستا اظهار
داشتند که اين گونه تمايل قابل مالحظهای را برای جذب و
انتقال عناصر به بخشهای هوايي دارد .در سال 5552
 Tavankarو  Shafeghatبا مطالعهای که در اطراف کارخانه
سيمان اردبيل انجام دادند دريافتند که غلظت عناصر سنگين در
گياهان بوتهای بيشتر از گياهان علفي بوده است .همچنين در
گياهان بوتهای با افزايش غلظت عناصر خاک ،غلظت کروم اين
گياهان نيز افزايش يافت .پژوهشي توسط پارسادوست و
همکاران ( )5552در خاکهای آلوده اطراف معادن سرب و
روی باما در منطقه ايرانکوه اصفهان انجام شد .نتايج اين تحقيق
نشان داد که گونههای گياهي Acantholimon sp
و Astragalus glaucantusبهترتيب بيشترين غلظت سرب
در اندام هوايي ( 32/7و  28/5ميلي گرم بر کيلوگرم ماده
خشک گياهي) و بيشترين ضريب انتقال سرب از اندام
زيرزميني را به اندام هوايي (بهترتيب  9/25و  )9/75داشتند.
تحقيقات متنوعي در زمينه ارزيابي گونههای مختلف
گياهي در جذب عناصر سنگين انجام شده و گونههای مناسب
برای کاهش آلودگي خاک معرفي شدهاند؛ بهعنوان مثال
Vafadarو  )5558( Zare mayvanگونههای Digitalis
 nevrvosaوParietaria judaica؛  Kordو همکاران
( )5577سه گونه اقاقيا ،سرو نقرهای و کاج الدريکا؛
 Amouieو همکاران ( )5575گياه ذرت و تاجخروس
وحشي و  )5577( Mojiriگياه ذرت را مناسب برای کاهش
آلودگي در مناطق مورد مطالعه خود معرفي نمودهاند .در
تحقيقاتي که توسط  Shanbe dastjerdiو همکارانش ()5557
در مراتع اطراف معدن سرب و روی اصفهان در خاکهای
آلوده انجام شد دريافتند که گونه گون نسبت به گونه کاله
ميرحسن دارای قدرت جذب بيشتر عنصر روی بوده است .در
راستای شناسايي گونههای مقاوم به آلودگي فلزات سنگين،
اين تحقيق با هدف ارزيابي جذب عناصر سنگين کادميوم،
سرب ،مس ،روی و کروم خاک توسط گونههای مرتعي گون
و کاله ميرحسن در اطراف کارخانه سيمان فيروزکوه انجام
گرديد .همچنين مقايسه بين ميزان جذب اندامهای مختلف
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گونهها مورد بررسي قرار گرفت.

مواد و روشها
اين تحقيق به صورت ميداني اطراف کارخانه سيمان
فيروزکوه در استان تهران انجام شد .اين کارخانه با مشخصات
جغرافيايي ˝ 25°75´77طول شرقي و ˝ 92°22´97عرض
شمالي و در  2کيلومتری شهرستان فيروزکوه قرار دارد.
متوسط ارتفاع منطقه از سطح دريا  7555متر ،ميانگين دمای
ساالنه  55درجه سانتيگراد و متوسط بارندگي در منطقه
حدود  955ميليمتر در سال است.
برای نمونهبرداری از گياهان ،مراتع اطراف کارخانه تا شعاع
 5555متری انتخاب گرديد و پس از آن در هريک از نقاط
نمونهبرداری بصورت سيستماتيک تصادفي انجام شد .برای
انتخاب گياهان از پالت  7مترمربعي استفاده شد ،همچنين
برداشت خاک ريزوسفری از عمق  95-5سانتيمتری با بيلچه
انجام گرديد .همزمان با برداشت کامل گياهان ،خاک
ريزوسفری نيز جمعآوری گرديد تا مورد آناليز قرار گيرد .در
اين تحقيق جمعاً  85نمونه برداشته شد که شامل  95نمونه گياه
(گون و کاله ميرحسن) و  95نمونه خاک ( خاک اطراف ريشه
گونه گون و کاله ميرحسن) بوده است .پس از جمعآوری
نمونههای گياهي و خاک برای آماده سازی و انجام آناليزهای
مربوطه به آزمايشگاه منتقل شدند .نمونههای خاک پس از
خشک شدن در آون ،آسياب و از الک  5ميليمتری عبور داده
شد .برای اندازهگيری غلظت عناصر سنگين در خاک  7گرم
خاک خشک را بهنسبت  7:9با اسيد کلريدريک ،8M
اسيدنيتريک غليظ و اسيد نيتريک  5Mبه حجم رسانده شد
( .)Chen & Ma, 2001در نهايت پس از هضم اسيدی برای
اندازهگيری ميزان عناصر سنگين وارد دستگاه جذب اتمي
گرديد .نمونههای گياهي (بعد از جدا کردن ريشه و اندام هوايي)
با آب مقطر شسته شده و بهمدت  52ساعت در آون قرار داده
شدند ) .(Horwitz, 2005سپس نمونههای گياهي آسياب شده
و با استفاده از مخلوط سه اسيد (اسيد نيتريک ،اسيد
پرکلريدريک و اسيد سولفوريک) عصارهگيری و غلظت عناصر
سنگين توسط دستگاه جذب اتمي مدل  AA1600اندازهگيری

پتانسيل جذب عناصر سنگين توسط ...

گرديد (.)Pelkin-Elmer, 1994
تجزيه آماری دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 19و از
طريق تجزيه واريانس يکطرفه انجام شد و بهمنظور مطالعه
تأثير پارامترهای مختلف خاک بر مقدار جذب عناصر به
وسيله گونههای گياهي ،محاسبه ضرايب همبستگي نيز انجام
گرديد .برای مقايسه عناصر بين دو گونه از آزمون  tمستقل
استفاده شد .همچنين تمامي مقايسه ميانگينها بوسيله آزمون
دانکن انجام شد .برای نشان دادن ارتباط بين عناصر خاک و
گونهها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد.

نتایج
نتايج آناليز واريانس عناصر سنگين در گونه گون با
فاصله از کارخانه نشان ميدهد که عناصر کادميوم ،روی و
سرب در سطح خطای يک درصد و مس و کروم در سطح
خطای پنج درصد اختالف معنيدار داشتهاند .در مورد گونه
کاله ميرحسن با فاصله از کارخانه عناصر کادميوم و سرب
در سطح خطای يک درصد و عناصر روی و کروم در سطح
خطای پنج درصد معنيدار شدهاند (جدول .)7
مقايسه ميانگين غلظت عناصر کادميوم و روی در گونه
گون با فاصله از کارخانه از روند افزايشي برخوردار بوده،
بهطوریکه بيشترين ميزان دو عنصر در فاصله  5255متری
بوده است (شکل -7الف و -7ج)؛ اما عنصر سرب برخالف
کادميوم و روی دارای روند کاهشي است و بيشترين و
کمترين ميزان عناصر بهترتيب در فاصله  255و 5255
متری بهدست آمده است (شکل -7د) .بهنحویکه با افزايش
فاصله از کارخانه غلظت عناصر مس و کروم روند
يکنواختي را نشان نداده است؛ بهطوریکه تا فاصله 7255
متری افزايش و بعد روند کاهش غلظت اين دو عنصر
مشاهده شده است (شکل -7ب و  -7ح) .مقايسه ميانگين
عناصر کادميوم و روی در گونه کاله ميرحسن دارای
اختالف معنيدار بوده و با فاصله از کارخانه روند منظم و
افزايشي داشته است؛ اين در حاليست که مقايسه ميانگين
عناصر سرب و کروم با فاصله از کارخانه معنيدار شده و از
روند کاهشي پيروی کرده است .بهطوریکه بيشترين و
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اختالف غلظت بين فواصل مختلف ،اين اختالف معنيدار
نشده است (شکل – -7ب).

کمترين ميزان سرب بهترتيب در فاصله  255و  5255متری
ديده شده است .در رابطه با غلظت عنصر مس با وجود
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نتايج آناليز واريانس بين اندامهای گونههای موورد نظور
حکايت از آن دارد که عناصر کادميوم ،موس ،روی و سورب
در سطح خطای يک درصد در هر دو گونوه دارای اخوتالف

معنيدار ميباشند ،در حاليکه کروم در اندامهای گياهي هور
دو گونه در سطح خطای پونج درصود اخوتالف معنويدار را
نشان ميدهد (جدول .)5

جدول  -2آنالیز واريانس عناصر سنگین اندامهای گیاهی گونههای گون و کاله میرحسن
Ms
منابع تغيير

df

کادميوم

مس

روی

سرب

کروم

اندامهای

گون

5

**5/555

**5/555

**5/555

**5/557

*5/572

گياهي

کاله ميرحسن

5

**5/559

**5/557

**5/555

**5/555

*5/557

گون

8

5/557

5/773

5/255

5/557

5/897

کاله ميرحسن

8

5/557

5/253

5/385

5/557

5/775

گون

2

5/555

8/525

77/52

5/555

8/557

کاله ميرحسن

2

5/559

8/525

75/577

5/555

8/992

گون

-

77/5

9/72

2/22

5/77

5/39

کاله ميرحسن

-

75/55

2/7

9/35

5/88

5/72

خطا

کل

%CV

* :معنيداری در سطح خطای پنج درصد :** ،معنيداری در سطح خطای يک درصد :ns ،غير معنيدار

مقايسه ميانگين عناصر سنگين در بخش های مختلف
گونه گون بيانگر آن است که عناصر مس ،سرب و روی
در برگ بيشتر از ريشه و ساقه ميباشد (شکل -5ب،
-5ج و -5د) .در بين اندامهای مختلف ،ساقه کمترين
ميزان عناصر را به خود اختصاص داده است (شکل.)5
همچنين مقايسه ميانگين عناصر سنگين در بخشهای

مختلف گونه کاله ميرحسن حکايت از آن دارد که غلظت
عناصر کادميوم و سرب دارای اختالف معني دار بوده و
غلظت اين دو عنصر در برگ بيشتر از ريشه و ساقه
ميباشد (شکل -5الف و -5ج)  .ساقه در مورد همه
عناصر کمترين غلظت را دارا بوده است.
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شکل  -2مقايسه میانگین عناصر سنگین در اندامهای مختلف گونه گون و کاله میرحسن؛ الف -کادمیوم ،ب-مس ،ج-سرب ،د -روی ،ح-کروم

با توجه به خروجي آزمون  tمستقل ،بين عناصر مورد
مطالعه کادميوم ،روی و سرب در بين دو گونه گون و کاله

ميرحسن اختالف معنيدار وجود دارد ولي بقيه عناصر
اختالف معنيداری ندارند (جدول .)9

جدول -3آزمون  tبرای مقايسه عناصر سنگین بین دو گونه گون و کاله میرحسن
ميانگين غلظت در گونه

درجه

کاله ميرحسن

آزادی
78

-5/533
5/253

5/728 ns
**5/557

t-value

آماره t
**5/559

عناصر

ميانگين غلظت در گونه گون

کادميوم

5/5559±5/585

5/5552±5/527

مس

7/597±5/535

5/835±5/952

78

روی

5/958±77/89

5/377±79/799

78

-5/958

سرب

5/582±5/727

5/782 ±5/235

78

5/955

*5/575

کروم

7/752 ±8/5799

7/579 ±5/579

78

7/572

5/527 ns

* :معنيداری در سطح خطای پنج درصد :** ،معنيداری در سطح خطای يک درصد :ns ،غير معنيدار
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گونه کاله ميرحسن بيشتر بوده و در مورد عنصر سرب گونه
گون غلظت بيشتری را به خود اختصاص داده است و بقيه
عناصر هم اختالف معنيداری را نشان ندادهاند (شکل .)9

مقايسه ميانگين بين گونههای گياهي مورد مطالعه نشان
داد که ميان عناصر کادميوم ،سرب و روی اختالف
معنيداری وجود دارد؛ بهطوریکه غلظت کادميوم و روی در

a

b

10

کاله ميرحسن
a

b

b

5

a

غلظت عناصر ()ppm

گون

15

0
کادميوم

روی

سرب

شکل  -3مقايسه میانگین عناصر سنگین کادمیوم ،سرب و روی بین دو گونه گون و کاله میرحسن

همبستگي بين عناصر موجود در خاک و گونهها نشان
داد که در بين عناصر مورد مطالعه مس دارای ارتباط
معنيداری در سطح خطای يک درصد ،کادميوم ،سرب و
کروم در سطح خطای پنج درصد بين خاک و گونه گون

هستند و عناصر مس ،روی و سرب ارتباط معنيداری را در
سطح خطای يک درصد بين اين عناصر در خاک و گونه
کاله ميرحسن دارند (جدول .)8

جدول  -4ماتريس همبستگی بین عناصر سنگین خاک و گونههای گون و کاله میرحسن
عناصر خاک

Cd

Zn

Cu

Cr

Pb

عناصر گياه
گون

Cd

کاله ميرحسن
گون

Cu

کاله ميرحسن
گون

Zn

pb

کاله ميرحسن

**

5/538

5/552

-5/955

*

5/772

*

5/785

**

5/538

*-5/279

5/852

**

-5/522

5/579

5/537

5/957

5/773

**

5/579

5/557

5/552

-5/577

*

5/555

5/597

5/727

**

**

5/555

-5/975

-5/955

5/925

-5/528

-5/895

*

کاله ميرحسن
گون

-5/525

5/923

5/957

-5/955

5/555

-5/572

-5/573

کاله ميرحسن
گون

*

5/923

5/957

-5/955

5/555

5/273
Cr

5/592
**

-5/755

-5/552

5/225
5/838

5/755
5/752

**

-5/955
-5/555
-5/555

5/925
5/585

فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ايران جلد  22شماره 2

بحث
در بررسي آناليز واريانس دو گونه گون و کاله ميرحسن
با فاصله از کارخانه مشخص گرديد که غلظت عناصر
کادميوم و سرب در سطح خطای يک درصد و روی و کروم
در سطح خطای پنج درصد اختالف معنيدار داشتهاند ،در
حاليکه غلظت عنصر مس با گونه گون اختالف معنيداری
را در سطح خطای پنج درصد نشان ميدهد .همچنين مقايسه
ميانگين گونههای گياهي مورد مطالعه نشان داد که غلظت
عناصر کادميوم و روی با فاصله از کارخانه از روند افزايشي
برخوردار بوده ولي غلظت عنصر سرب روند کاهشي را
نشان ميدهد.
نتايج مطالعه  Shanbe dastjerdiو همکارانش ()5557
در رابطه با غلظت عنصر روی نشان داد که گونه گون دارای
قدرت جذب بااليي در اين عنصر ميباشد .اين محققان
توصيه نمودند که گونه گون برای گياه پااليي مناطق آلوده
مورد استفاده قرار گيرد Ghazanfarian .و Erfanzadeh
( )5575در تحقيقي جذب عنصر مس را در سه گونه
مرتعي  Artemisia ،Astragalusو  Cousiniaبررسي
کردند و به اين نتيجه رسيدند که بين سه گونه مورد مطالعه
گونه گون بيشترين جذب را به خود اختصاص داده است ،که
با نتيجه اين مطالعه در مورد عنصر مس مغايرت دارد.
بنابراين به نظر ميرسد که علت اين مغايرت مربوط به
متفاوت بودن کارخانه مورد مطالعه در تحقيق باشد .در
مناطق اطراف کارخانه مس که در اين تحقيق بررسي شده
است ،گونهها قدرت جذب بيشتری را نشان دادهاند.
نتايج دادهها نشان ميدهد که غلظت عنصر مس در گونه
گون در ريشه بيشتر از ساير اندامها ميباشد .در اين راستا
نتايج تحقيقات  Vojdaniو همکاران در اطراف معدن
مرمريت اروميه نشان ميدهد که غلظت عنصر مس در ريشه
گون بيشتر از اندام هوايي است .همچنين گون تحمل بااليي
را از نظر جذب مس دارد که يکي از داليل تحمل نسبت به
مس ،ممانعت از انتقال اين عنصر به اندام هوايي است
( .)Vojdani et al, 2014اين نتيجه با نتايج حاصل از اين
تحقيق در مورد غلظت عنصر مس همخواني دارد .همچنين
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مس ميتواند اغلب کاتيونها را از مکان جذبي خود خارج
سازد و خود محکم به ريشه متصل شود .به همين دليل مقدار
آن در ريشه ،اغلب بيشتر از مقدار آن در برگ و ساقه است
که در گونههای مورد مطالعه نيز چنين شرايطي ديده شده
است ( .)Kholdbarin & Eslamzadeh, 2001البته نتايج
باال در گونههای مورد مطالعه نيز ديده شده است .در مورد
غلظت عنصر روی  Shanbe dastjerdiو همکارانش
( )5557در تحقيقي که در منطقه ايرانکوه اصفهان انجام
دادند ،به اين نتيجه رسيدند که در گونه گون و کاله ميرحسن
غلظت روی در اندام هوايي بيشتر از ريشه ميباشد که با
نتايج حاصل از اين پژوهش همخواني دارد .در مورد تجمع
عناصر سنگين در ريشه براساس الگوهای بدست آمده از
تجمع عناصر سنگين ميتوان بيان کرد ،از آنجايي که ريشه
در تماس مستقيم با خاک است ،تجمع فلزات در خاک
ميتواند بر روند تجمع آنها در ريشه تأثيرگذار باشد .در
حاليکه در ديگر بافتهای گياه غلظت فلزات سنگين
ميتواند بر اساس ضروری بودن يا غير ضروری بودن روند
متفاوتي نسبت به خاک داشته باشد ( Einollahi Peer,
.)2012
از ميان عناصر مورد مطالعه در گونههای گياهي ،غلظت
عنصر مس در ارتباط با گونه گون ،غلظت عنصر مس و
روی در گونه کاله ميرحسن از همبستگي معنيداری در
خاک برخوردار بوده و ساير عناصر نيز با خاک با نسبت
کمتری رابطه برقرار نمودهاند .اين در حالي است که ميزان
عناصر موجود در گونهها از ميزان آنها در خاک کمتر بوده
است .در اين ارتباط  Mohamedو همکاران ( )5559در
مطالعه بر روی همبستگي غلظت عناصر در گونه نيشکر و
خاک دريافتند که مقدار عناصر مس و روی در خاک بيشتر
از گياه ميباشد .بهطوریکه ميزان عناصر بستگي به متحرک
يا ثابت بودن آنها در مسير انتقالي خاک دارد و تفاوت بين
عناصر خاک و گياه با توجه به نوع عنصر مشاهده ميشود
( .(Stevovic et al, 2010بنابراين با توجه به نتايج اين
تحقيق ميتوان گفت که از بين عناصر سنگين ،عناصری
مانند مس و روی جزء عناصر پرتحرک بوده و ساير عناصر
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جزء عناصر کمتحرک ميباشند.
مطالعات مختلف در مورد عناصر به نتايج متفاوتي در
اين ارتباط اشاره دارد و روابط بدست آمده در مورد اين
عناصر از پيچيدگي زيادی برخوردارند .بهطوریکه برخي
مطالعات به وجود عناصر بيشتر در خاک نسبت به گياه
اشاره کرده و برخي ديگر عکس اين موضوع را نشان
ميدهد (Rosenmund, 2009؛ Ramırez, 2009؛ Oswald,
 .)2010اين موضوع با توجه به نوع عنصر متفاوت ميباشد.
بهعنوان مثال  Viatorو همکاران ( )5555نتوانستند به
همبستگي مشخصي بين عنصر مس در خاک و گياه نيشکر
دست يابند؛ عالوه بر موارد ذکر شده اثر متقابل عناصر بر
يکديگر نيز در مطالعات مختلف به اثبات رسيده است.
 Kanakarajuو همکاران ( )5557در مطالعهای که بر روی
گياه کلم انجام دادند ،دريافتند که اثر متقابلي بين ميزان مس
موجود در خاک بر ميزان روی وجود دارد .با وجود اينکه
ميزان عناصر گياه بستگي به قابل دسترس بودن عناصر در
خاک و جذب آن توسط ريشه و انتقال به برگ دارد ،رفتار
عناصری مانند روی و مس در درون خاک کامالً مشخص
نيست و عالوه بر تأثير ساير عوامل مانند نوع گونه و ترکيب
خاک ،در اثر متقابل اين دو عنصر نيز ميزان قابليت جذب
آنها متفاوت ميباشد .بهطوریکه وقتي عنصر روی در کنار
مس در خاک قرار ميگيرد باعث ميشود که در انتقال آنها
اثر تشديدی بوجود آيد؛ همچنين افزايش ميزان عنصر
کادميوم در خاک سبب ميشود شرايطي فراهم گردد تا ميزان
روی در گياه افزايش يابد (.)Nan et al, 2002
تفاوتهای موجود در مورد عناصر مورد مطالعه حکايت
از تأثير پارامترهای گوناگون در ميزان جذب عناصر توسط
گياه دارد؛ بهطوریکه ميتوان گفت واکنش گياه نسبت به
عناصر سنگين به نوع گونه گياهي ،غلظت کل عنصر در خاک
و قابليت دسترسي عنصر بستگي دارد ( Rezvani et al,
 .)2012همچنين فرايند جذب و تجمع فلز در گياهان مختلف
به غلظت فلزات موجود در خاک بستگي دارد و غلظت فلز
در بافت گياه تابعي است از محتوای فلز سنگين در محيط
رشد ( .)Brunet et al, 2008در مورد ارتباط بين عناصر در
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گياه و خاک ،ميزان اين رابطه با توجه به نوع گونه گياهي و
قسمتهای مختلف گياه متفاوت است .تغييرات مکاني و
شرايط رويشگاهي در مطالعات مختلف حکايت از نتايج
متفاوت در اين زمينه دارد .البته بايد به اين نکته نيز توجه کرد
که کاهش يک عنصر در گياه دليل بر کمبود آن در خاک
نيست ،زيرا ممکن است همين عنصر در خاک به اندازه کافي
وجود داشته باشد ،ولي به دليل عدم شرايط اکولوژيک الزم،
جذب عنصر انجام نشود ( .)Hrask et al, 2000با توجه به
گسترش صنايع و افزايش بهرهبرداری از آنها ،کنترل
آلودگيهای زيست محيطي ناشي از آنها ضروريست .در اين
ميان استفاده از گياهان در کاهش آلودگي مناطق صنعتي
موجب احيای اراضي تخريب شده خواهد شد .به دليل تنوع
گونههای گياهي ،انتخاب گونهای مناسب برای کاشت آنها در
مناطق آلوده از اهميت زيادی برخوردار است .با توجه به
نتايج بهدست آمده از گياه گون و کاله ميرحسن ،به دليل
جذب و انتقال عناصر کادميوم ،روی و سرب به اندام هوايي
ميتوانند بهعنوان گياهي مناسب برای پااليش عناصر آالينده
مورد استفاده قرار گيرند.
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Abstract
In this study, the potential of rangeland species Astragalus globiflorus and Acantholimon
hohenackeri in heavy metals absorption including cadmium, lead, copper, zinc, and chromium
was investigated around the Firoozkouh cement factory. Soil and vegetation sampling was
performed at distances of 500, 1500, and 2500 meters from the center of the factory. Astragalus
globiflorus and Acantholimon hohenackeri with three replications were examined in a
completely randomized block design. In this experiment, samples were determined using the
acidic digestion method using atomic absorption device. The results indicated that, as the
distance from the factory increased, the concentration of cadmium and zinc in Astragalus
globiflorus and Acantholimon hohenackeri showed an increasing trend, contrary to the
concentration of lead. In addition, a decreasing trend was observed for chromium concentration
in Acantholimon hohenackeri. The results of mean comparison showed that the concentration of
copper, lead and zinc in Astragalus globiflorus, and the concentration of cadmium and lead in
Acantholimon hohenackeri were higher in leaves as compared with roots. According to the
results, there was a significant relationship between Astragalus globiflorus and copper,
cadmium, lead and chromium, and between Acantholimon hohenackeri and copper, zinc and
lead (P <0.05). It can be concluded that the proximity to the factory was the most important
factor for the accumulation of lead and chromium in the species studied. In this regard, it is
suggested that the above species be used to remediate these elements from contaminated soil. It
is also recommended that appropriate measures be taken regarding the use of these species by
livestock around the factory.

Keywords: Absorption potential, contaminated soils, heavy metals, phytoremediation,
Firoozkooh cement factory.

