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ارزيابی توان زيستپااليی سرب در خاك توسط نهالهای کاج جنگلی Pinus sylvestris
سیدهمهدخت مداح ،*1بابک جلیلپور ،2انوشیروان شیروانی ،9فرهنگ مراقبی ،1فائزه فیروزه

9

چکیده
امااروزه لااودگی فلاازات ساانگين در بيوساا ر مشااک ت زيساات محيطاای ايياااد کاارده اساات .تکنيااک گياااه پااااليی
( )Phytoremediationعبارت است از است اده از گياها در رفع لودگیها از محيط و انتقال بیضرر نها کاه باا اسات اده از
تيمع فلزات سنگين در بافتها و اندامها مختلف گياه امکا پذير است.
 74نهال سهساله کاج جنگلی  Pinus sylvestrisدر اواخر فروردينماه  1701در شرايط يکسا در کرج مستقر گرديد .باا
است اده از نمک نيترات سرب و ب مقطر محلولهايی در غلظتها ص ر (شاهد  1611 ،311ميلیگرم در کيلاوگرم تهياه
گرديد و بهطور يکنواخت طی دو نوبت در اواخر خردادماه به خاک هر نهال اضافه شد .سنيش ميازا سارب در عیاارههاا
اصل از اندامها ريشه ،ساقه و برگ و همچنين خاک گلدا ها در پايا با به کمک دستگاه  ICPانياام شاد .دادههاا باا
است اده از زمو واريان يکطرفه در قالش طرج کامل تیادفی در  14تکرار ناليز و مورد تيزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج نشا داد که گونه  P. sylvestrisبرا گياه پااليی سربگونه مناسبی است در غلظت  311 ppmميزا تيمع سرب
در ريشه و ساقه بيشتر است ،در الیکه در غلظت  1611 ppmبيشترين ميزا انباشت سرب در ريشه و برگ است .مقايساه

افقها مختلف خاک نشا داد عنیر سرب بيشتر در افق سطحی تيمع يافته است.
واژههای کلیدی :لودگی خاک ،گياه پااليی ،سرب ،کاج جنگلی
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مایشاوند ) .(Knasmuller et al., 1998ساميت
سرب در کودکا سبش سيش به سيستم عیبی نها
شده که منيربه پايين مد ضريش هوشی و کااهش
افظااه کوتاااه ماادت و درنتييااه عاادم توانااايی در
يادگير نها میشود ).(WHO, 1997
کاستن از مياازا اليناادههاا مستلاااازم صار
وقت و هزينه بااليااای اسات .خااکهاا لاوده باه
فلزات سنگياان می توانااند باهوسايله تکنياکهاا
فيزيکاااای و شاااايميايی و بيااااولوژيکی پااااااليش
شاااااوند ). (Mc Eldowney et al., 1993
اقتیاااد تاارين و عاق نااهتاارين رو جهاات پااايش
سطااوج فلاااازات سنگيااان از زندگااای و چرخاه
زيستاااای است ااااااده از پوشاااااش گياااهی اساات
) .(Celik et al., 2005در برخای گياهاانی کاه بار
رو خاکها لوده به فلزات سنگين رشد می کنند،
تواناااايی ذخياااره و نگهااادار مقاااادير زيااااد از
لودگیها فلز در بافتها نها توسعهيافته است
بدو اينکاه نشاانها از ساميت و لاودگی در نهاا
وجود داشته باشاد )  (Entry et al., 1999باه ايان
تکنيک گيااه پاااليی ( )Phytoremediationگ تاه
میشاود کاه از تکنياکهاا پاااليش ماورر ،ارزا و
پايدار است که بر اصلخيز خاک تارير من ی ندارد
) .(Hughes et al., 1997اين رو موجاش تارميم
رويشگاه ،رفاع لاودگی ،ا فعاليات بيولوژياک و
ساختار فيزيکی خاک شده و بهطور چشمگير ارزا
است ).(Pulford & Watson, 2003
پژوهشااگرا تااوا زيساات پااااليی توسااط برخاای
گياهااا را ماننااد گناادم (،)Iqbal et al., 2011
فتاااابگردا ( ،)Mukhtar et al., 2010ذرت
( )Mojiri, 2011و نيز ساير گوناههاايی کاه کمتار
معروفنااد را مااورد بررساای قاارار دادنااد .بااهدلياال
محدوديتها زيسات پااليشای ايان گياهاا  ،نهاا

مقدمه
لودگیها محيطای موضاوعی اسات کاه اماروزه
بسيار موردتوجه بوده و به عنوا يک مشاکل جهاانی
ماورد قباااااول اسااااات زيااااارا اراارات میاار باار
ساا متی انسااا هاااااا ،جانااااورا و گياهااا دارد
( . Iqbal et al., 2011لودگی با فلازات سانگين از
مهمترين معی ت جهانی لودگی خاک است کاه باا
فعاليتها انسانی از قبيل معد کاو  ،صنايع فلاز
و شيميايی ،وسايل نقليه فرسوده و غياره در ارتباات
اسات ) .(Igwe & Abia, 2006خااک لاوده باه
فلزات سنگين بسايار مت ااوت از ب و هاوا لاوده
است زيرا اين فلزات به مدت بسيار طوالنی در خااک
باقی مایمانناد ) .(Lasat, 1998دوام بيولاوژيکی و
باقیماند در خاک به مادت بسايار طاوالنی ،سابش
انباشااتهشااد فلاازات ساانگين در زنييااره غااذايی
میگردد و درنتييه بهصورت مستقيم و غيرمساتقيم
رااار من اااای بااالقوه باارا س ا متی انسااا دارنااد
(.)Ghosh & Singh, 2005
سرب از جمله اليندهها مهم محيط زيست است
که سميت بااليی داشته و درعاين اال مایتواناد در
گياهاا انباشاته شاود (.)Vassilev et al., 1998
منبع اوليه اين فلز شامل معد کااو و ذوب سانگ
معد ها فلزدار ،ساوختن بنازين ساربدار ،انهادام
فاض ب شهر و ضايعات صنعتی غنیشده باا سارب
مانند است اده از رنگ مياز براسااس سارب اسات
).(Gisbert et al., 2003
همه فلزات سنگين در غلظت باال ارر سامی بسايار
زياد دارند و لودگی زياد را باهوجاود مای ورناد
) .(Chehregani et al., 2005سااميت فلاازات
سنگين منيربه سيش به  DNAمی شود و همچنين
از طريق جهشزايی سبش سرطا زايی و بيمار هاا و
عاااوارت متعااادد در يواناااات و انساااا هاااا
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جااذب معرفای شادهاناد (خاداکرمی  . 1736،بارا
شناسايی تاوا زيسات پاااليی خااک توساط ديگار
گونااههااا ،در اياان مطالعااه کاااج جنگلاای کااه از
ساريعرشاادترين ساوزنی برگااا مایباشااد ،انتخاااب
گرديد .از نياکه اينگونه ع وه بر پراکنش طبيعی در
مناطق جنگلی می تواند باهعناوا گوناه مناساش در
جنگلکار و ايياد فیا سبز ماورد اسات اده قارار
گيرند گاهی از ميزا جذب سرب از خاک بهوسايله
اينگوناه در ماديريت فیاا سابز شاهر اهميات
ويژها دارد.

اغلااش همااراه ساااير تکنولااوژ هااا ساانتی باارا
پاااکساااز محاايطهااا لااوده اساات اده ماایشااوند
).)Perveen et al., 2011
کاااااج جنگلاااای  Pinus sylvestrisکااااه از
خانواده  Pinaceaeاست .درختای باه ارت اا  11تاا
14متاار ،سااوزنی باارگ ،هميشااه ساابز و يااک پايااه
میباشد .درختی سايهپسند با سرعت رشد متوسط و
تنااااه قرمزرنااااگ اساااات (رااااابتی1747 ،؛
مظ ريا  . 1737،نو خاک معمولی و نسابت باه
بوهوا نيز بسيار قانع و کمتوقع مىباشد .ايان گوناه
درختى از جوانى نياز وافار باه ناور و روشانايى دارد.
کاج جنگلی در جوانى (نونهالی خيلاى ساريع رشاد
مى کند .در ايرا باهصاورت کاشاتهشاده در تهارا ،
کرج ،نوا ی شمال ايرا است.
کشور ايرا بهدليل اينکه در شارايط توساعه قارار
دارد ،در معرت بروز لاودگی شاديد در مناابع ب و
خاک بوده و بههماين دليال چاالشهاا بزرگای در
زمينه س متی انسا بهوجود ماده اسات .گااهی از
توانايی جذب فلزات سنگين بهوسيله نهال گونههاا
درختی نقش مهمی را در جلوگير از گستر ايان
مواد الينده در چرخاه هاا زيساتی اي اا مایکناد.
تاکنو مطالعات زياد رو توا زيست پااليی بيد و
صنوبر صورت گرفته و اين دو گونه جزء گونهها ابار

مواد و روشها
در اواخاار فااروردين  1701تعااداد  74عاادد نهااال
سهساله کاج جنگلی  Pinus sylvestrisتهياه و باه
ميتمع تحقيقاتی البارز واقاع در کارج منتقال شاد.
ت اوت معنیدار ساختار از لحا قطر و ارت ا باين
نهااالهااا وجااود نداشاات .نهااالهااا در گلاادا هااا
پ ستيکی کاشته شد و خاک نها با خاک يکنواخات
شنی  -لومی رسی تعويض گرديد .مشخیات فيزيکاو
شيميايی خاک جديد گلدا هاا در جادول زيار ذکار
شده است:

جدول  -1مشخصات فيزيكوشيميايی خاک گلدانها



درصد شن

%71

درصد سيلت

%71

درصد رس

%11

EC

1.4

pH

4

مقدار متوسط سرب خاک

11.77mg/kg
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گلدا ها در شرايط يکسا و در فیا باز و محيط
طبيعی قرار داده شد و تا زما نمونهباردار باهطاور
مستمر تحت مراقبت و بيار باا ب شاهر ( 7باار
در ه ته قرار گرفت .برا ذ ارر بارندگی ،نهالها
با ايياد سقف پ ستيکی محافظت شد.
دو ماه پ از کاشات نهاالهاا و ساازگار کامال
نهالها با محايط جدياد ،اليناده سارب باهصاورت
محلول نيتارات سارب  pb(No3)2در مقاادير صا ر
(شاهد  311 ،و  1611ميلیگرم بار کيلاوگرم تهياه
شد و پ از رساند به يام  111سایسای در دو
نوبت (هر ه ته يک ساوم يام محلاول باه خااک
گلدا ها اعماال گردياد .بارا هار تيماار  14تکارار
(گلدا درنظر گرفته شد .زما اضافهکارد اليناده
در اواخر خرداد بود .در پايا باا کاه زماا خازا
است ،نمونهگير از اندامها ريشه ،سااقه و بارگ و
همچنين خاک گلدا ها انيام شد .نمونه بارگهاا از
تمام جهتها تاج هار نهاال تهياه شاد 7 .قسامت
کوچک از ابتدا ،وسط و انتها ساقه و ريشه هر نهال
بهعنوا يک نموناه جماع ور گردياد .نموناههاا
خاک هر گلدا به ت کياک در  7افاق  11-4 ،4-1و
 11-11سانتیمتر از سطح خاک نمونهگير شد.
نمونهها گرفتهشاده از انادامهاا گيااهی بارا
اطمينا از عدم وجود هر نو اليناده اضاافه باا ب
شهر شسته و خشک گرديد .نمونهها ابتدا در دما
اتاق خشک و وز تر نها تعيين شد ،سار تماامی
نمونههاا باه مادت  73سااعت در دماا  44درجاه
سانتیگاراد در  Ovenقارار داده شاد و وز خشاک
نها تعيين گرديد.



عیاااارهگيااار از  1/14گااارم نموناااه خشاااک
و سياب شده به کمک  7ميلایليتار اسيدساول وريک
 %03و ساار پراکساايد هياادروژ  %71براساااس
رو ) Pitchel & Bradway (2008و باا اسات اده
از دستگاه  Digesdahlانياام شاد .غلظات اليناده
سرب در هر يک از عیارهها صا شده با است اده از
رو اساارکتروفوتومتر و بااه کمااک دسااتگاه ICP
تعيين شد ).(Youngsoo Cho et al., 2009
در اياان مطالعااه محاساابات مااار بااا اساات اده از
زمااو واريااان يااک طرفااه در قالااش طاارج کاماال
تیادفی در  14تکرار انيام گرفت .مقايسه ميانگينها
با زمو دانکن و جيمز هاول با اسات اده از نارمافازار
 Spssانيام شد و رسم نمودارها به کماک نارمافازار
 Excelانيام گرديد.

نتايج
شااکل  1نشااا ماایدهااد کااه مياازا کاال ساارب
ذخياارهشاااده بيااان اندامها ريشه ،ساقه و برگ
در دوزهااا  311و  1611الينااده در نهااالهااا
 Pinus sylvestriخاات معناایدار وجااود دارد،
بهطور که در دوز  311الينده مقدار جاذب سارب
در ريشاه و ساااقه ت اااوت معنایدار بااا باارگ دارد،
در الیکه در دوز  1611الينده مقدار جاذب سارب
در هر سه اندام ريشه ،ساقه و برگ با يکديگر ت ااوت
معناایدار دارنااد .در دوز شاااهد هااي اخاات
معنیدار بين ميزا جذب اندامها ديده نمیشود.
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شكل  -1مقايسه ميزان سرب جذبشده در اندامهای نهالهای کاج در دوزهای مختلف آالينده

ريشه نهالها شااهد دارد ،در سااقه ت ااوت جاذب
سرب در سااقه دوز  311نسابت باه  1611و شااهد
معنیدار است ،درصورتی که در برگها مقادار سارب
جااذب شااده در دوز  311و شاااهد بااا دوز 1611
اخت معنیدار دارد.

مقايسه بين ميزا سارب جاذبشاده در دوزهاا
مختلف هر اندام نهالها کاج ،ت اوت معنایدار را
در ميزا جذب هر اندام نشا مایدهاد .چنانچاه در
شکل  1مشاهده می شود ميزا جذب سرب ريشه در
دوزها  311و  1611ت ااوت معنایدار باا جاذب

شكل  -2مقايسه ميزان سرب جذبشده در هر اندام نهالهای کاج در دوزهای مختلف
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خاک افق  1با افقها  1و  7ت اوت معنایدار دياده
می شود .در نهالها شاهد ت اوت بين سرب موجاود
در سه افق معنیدار نيست (شکل . 7

با مقايسه ميزا سرب باقیمانده در خاک افقهاا
مختلف در هر دوز گلدا ها کاج مشاهده مای شاود
که در دوزها  311و  1611باين سارب موجاود در

شكل  -3مقايسه ميزان سرب باقیمانده در افقهای مختلف خاک نهالهای کاج در هر دوز آالينده

ت اوت معنیدار وجود دارد در الیکاه ميازا سارب
باقیمانده در دوزها مختلف افاقهاا دوم و ساوم
ت اوت معنیدار ندارد (شکل . 7

مقايسه بين ميزا سارب بااقیماناده در دوزهاا
مختلف هر افق در نهالها کاج نشا مای دهاد کاه
تنها در افق  1بين مقدار سرب بااقیماناده در خااک

شكل  -4مقايسه ميزان سرب باقیمانده در دوزهای مختلف آالينده در هر افق خاک نهالهای کاج
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ظرفيت خاک برا جذب سطحی سارب باا افازايش
 ،pHظرفيت تبادل کاتيونی ( ،)CECمحتوا کاربن
لی Eh ،خاک /ب (پتانسيل اکسيد و ا يا و ساطوج
فس ات افزايش می يابد .در تنظايم طبيعای گياهاا ،
ماادرکی دال باار تيمااع زياااد ساارب وجااود ناادارد.
بااين اال گياهاا عمادها شاناخته شادهاناد کاه
پتانسيل جذب سرب را دارند (.)Henry, 2000
) Reimann et al (2001برا تعيين گونههاايی
که در جذب سرب خاک موررند ،تعداد از گياهاانی
را که در اروپا شمالی میرويند ماورد مطالعاه قارار
دادند ،به عقيده نها هي يک از گياها مورد مطالعه
از جملاه  Picea abiesو  Pinus sylvestrisنقاش
مورر در کاهش سرب خاک نداشتند و جواناههاا
نها نتوانستند سرب زياد را در خود ذخيره نمايناد.
قابلذکر است که در اين مطالعه تمرکز نمونهباردار
رو جوانه گياها و خاک بوده است.
) Turpeinen (2002بيا کرد که نهالها کااج
در خاکها لوده جنگلها بوره ل قادر به کااهش
ليت و تحرياک پاذير سارب موجاود در خااک
است ،بهعبارت ديگر گياهانی با ريشهها عميق مثل
 P. sylvestrisمیتوانند در کاهش لودگی بهاا
زيرزمينی لوده به سرب است اده شوند و سارب را در
اندامها خود ذخيره نماياد .ايان نتيياه باا نتيياه
اصل از اين تحقيق مطابقت دارد.
) Aldrich et al (2004جااذب ساارب و اراارات
 EDTAرا بر غلظت سرب در اندامهاا گيااه کهاور
بررسی کارده و بياا کردناد کاه ايان گيااه قابليات
انباشت سطوج بااليی از فلاز سارب را در انادامهاا
هوايی خود دارد و با افزايش لودگی سارب خااک از
 14ميلیگرم در ليتر به  44ميلیگرم در ليتر ،مقادار
جذب سرب افزايش يافت.
) Succuro (2010نشا داد گياها لاویی هماراه
با يک عامل ک تکنناده مانناد  EDTAمای توانناد

بحث و نتیجهگیری
مقايسه ميزا جذب سرب در غلظتهاا مختلاف
اااکی از اساات کااه در غلظاات  311ppmرونااد
انتقال سرب از ريشه به اندامها هوايی وجود داشته
و در ريشه و ساقه از مقاادير موجاود در گيااه شااهد
بيشتر بوده است .اين امر نشا دهنده است که در
اين غلظت بيشاتر انباشات سارب در ريشاه و سااقه
انيام گرفته و فقط مقادير کمی از به برگ انتقاال
میيابد .اين در الی است که در غلظت 1611 ppm
اگرچااه مياازا انباشاات ساارب در ريشااه بااهطااور
معنیدار از گياه شاهد بيشتر بوده ولی بهجا نکه
باقیمانده سرب جذبشده در ساقه انباشت گاردد در
برگ جذب شده است .بهنظر میرسد باهدليال عباور
ميزا غلظت سرب از ستانه تحمل گياه و باهمنظاور
دفع از گياه مقادير بيشاتر از سارب باه داخال
برگها رانده شده تا به کمک مکانيسم خزا برگهاا
از گياه دفع شود .بنابراين میتوا نتييه گرفات کاه
درصورتیکه هد از گياه پاااليی انباشات سارب در
ريشه و سااقه باشاد غلظاتهاا بااال 311 ppm
مناسااش باارا انباشاات ساارب در ساااقه محسااوب
می گاردد .در غلظات  1611 ppmتيماع سارب در
رياااااشه بيشاااااتر از ساقااااااه اسااات کاااه با ااا
نتايج ) Mojiri (2011بر رو ذرت همسو میباشد.
مقايااسه افااقها مختلف خااک در ماورد گوناه
 P. sylvestrisاکی از است کاه عنیار سارب
که بهصورت محلول بر رو خاک بيار شده اسات
بيشتر در افق ساطحی تيماع يافتاه و باه افاقهاا
پايينتر ن وذ نکرده است.
تنها بخش کمی از محلول بی و قابلتعويض سرب
به سرعت و به را تی جذب گياه می شوند .شکلها
هيدروکسيد اکسيژ سرب ،لی ،کربنات و تاهنشاين
شده سرب بسيار محکم به خااک اتیاال مای يابناد.
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ساقه در نهالها تيمارشده بيش از شاهد بوده است
و در غلظتها باال سرب توا انتقال سارب را باه
برگها دارد ،پ گوناه  P. sylvestrisبارا اذ
سرب از محيط به کمک گياه پااليی از توانايی خاوبی
برخوردار است.

مقااادير زياااد از ساارب را از محاايط خااارج سااازند.
درضمن ستانه لودگی به سارب خااک بارا گيااه
غلظت  6111ميلیگرم بر کيلوگرم سرب بود.
) Perveen et al (2011باا بااااررسی تاااااوا
زيسااااتپااااليی سااارب توسااط ياااس رازقاای
 Jasminum saambacنشا دادند ،ايان گيااه باه
ميزا زياد سرب را بهترتيش در ريشاه ،بارگهاا و
ساقه انباشته می سازد و در گل ميزا سارب ذخياره
شده بسيار کم است .ميزا ذخيره سرب بساتگی باه
 pHخاااک و غلظاات ساارب در پسااماند ب صاانعتی
دارد.
نتايج نشا داد که در گونه  P. sylvestrisانتقاال
عنیر سرب به خوبی رخ داده و مقادير در ريشه و

سپاسگزاری
تحقيق فوق برگرفته از طرج پژوهشی میباشد کاه
با مايت مالی دانشگاه زاد اس می وا د شهرر به
اجرا در مده است ،بدينوسيله از وا د دانشاگاهی
تقدير و تشکر بهعمل می يد.
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