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سمیت فلزات سنگین و تجمع آنها در زنجیره غذایی یکی از اصلیترین معضالت زیست
محیطی و بهداشتی جوامع مدرن است .این مطالعه با هدف بررسی میزان تجمع فلزات
سنگین در دو گونه گیاهی اکالیپتوس و برهان در محدوده شرکت گروه ملی صنعتی فوالد
ایران در سال  1331صورت گرفت.
مواد و روشها
برای نمونهبرداری  1ایستگاه در محدوده شرکت در نظر گرفته شد و از برگ گونههای
درختی برهان و اکالیپتوس و خاک پای آن با  3تکرار نمونهبرداری شد .تعداد کل نمونههای
خاک و گیاه  39نمونه بود .هضم نمونههای گیاهی به روش جکسون ( )1311و برای نمونه-
های خاک به روش  EPA3919انجام گرفت و غلظت فلزات سنگین موجود در نمونهها
توسط دستگاه  ICPقرائت گردید.
یافتهها
روند تجمع غلظت فلزات سنگین در  1ایستگاه برای تمام نمونهها برابر با Cr>Ni>Pb>Cd
بود .بیشترین جذب فلزات سنگین مربوط به فلز کروم در اکالیپتوس با مقدار
 3513/51±9/33میلی گرم بر کیلوگرم بود .مقادیر تجمع زیستی فلزات سرب ،نیکل و
کروم کمتر از یک شد .اما در ارتباط با فلز کادمیوم بیشتر از یک شد که نشان دهنده
توانایی این دو گونه در پاالیش خاکهای آلوده به فلز سنگین کادمیوم است.
نتیجهگیری
میزان آلودگی گیاهان مورد بررسی در منطقه تحت تاثیر فرآیندهای تولید در شرکت بوده
است .مقایسه میزان غلظت عناصر نشان میدهد که گونه اکالیپتوس بهتر از گونه برهان قادر
به جذب عناصر بوده است .پیشنهاد میشود در مناطق صنعتی از گونه اکالیپتوس در
راستای جذب و کاهش آلودگی فلزات سنگین در محیط زیست استفاده شود.
کلیدواژهها
تجمع زیستی ،فلزات سنگین ،اکالیپتوس ،برهان ،گروه ملی صنعتی فوالد ایران
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برهان و اکالیپتوس (مطالعه موردي :شرکت گروه ملي صنعتي فوالد ایران)

تجمع بیولوژیکی فلزات سنگین در برهان و

ترکاشوند و همکاران

اکالیپتوس

مهمترین بخش مورد بحث در محیط زیست شناخت آالیندههای

باطریهای سربی ،آرسنات سرب در قارچکشها و علفکشها،

زیست محیطی و پیشگیری و مراقبتهای کارشناسی در زمینه

نشت مایعات از صنایعی مانند تولید استیل و نشت مایع از کوره-

ورود آالیندهها به طبیعت است .فلزات سنگین همچون سرب،

های زبالهسوزی باشد ( .)5سرب همانند آب ،خاک و هوا به طور

روی ،کادمیوم ،نیکل ،کروم ،آهن ،منگنز ،کبالت و  ...به دلیل

طبیعی در گیاهان نیز وجود دارد .جذب سرب از خاک از طریق

تاثیرات مخرب محیطی همواره مورد توجه کارشناسان محیط

ریشهها یک منبع مهم در گیاهان است .مسئله مهم دیگر وجود

زیست هستند و از آلوده کنندههای اصلی محیط زیست به شمار

ذرات سرب در اتمسفر است که با رسوب بر روی برگهای گیاه

میروند ( .)1گیاهان قادرند به طرق مختلف آالیندهها را از

میتواند منبع مهم دیگر سرب در گیاهان باشد ترهار بیان کرد

محیط زیست دور نمایند .قابلیت فراوان برخی از گونهها در

که مقدار سرب در بافت گیاهانی که در هوای با  1/51میکروگرم

جذب انتخابی عناصر و ترکیبات آلوده کننده امکان استفاده از

در متر مکعب سرب رشد میکنند بیشتر از گیاهانی است که در

گیاهان در پاکسازی محیطهای آلوده یا زیست پاالیی را فراهم

همان نوع خاک ولی هوای تمیز رشد میکنند (.)1

کرده است ( .)2در مطالعه محمدی روزبهانی و همکار ،گیاه

کادمیوم یکی از فلزات سنگین دو ظرفیتی است که در طبیعت

شلغم به عنوان یک هایپراکیموالتور 1برای فلز نیکل معرفی

بیشتر در سنگهای معدنی همراه با روی یافت میشود .این

گردید ( .)3فلزات سنگین ،فلزاتی با چگالی باالتر از  1گرم بر

عنصر از طریق فعالیتهای معدن کاوی ،استخراج و پردازش

سانتیمتر مکعب تعریف میشوند که منبع عمده آنها فعالیتهای

سنگهای معدنی روی ،آبکاری فلزات ،استفاده از سوختهای

صنع تی و انسانی مانند استخراج معادن ،ذوب و آبکاری فلزات،

فسیلی ،کودهای فسفاته و حشرهکشها در کشاورزی و از طریق

انرژی و تولید سوخت ،حمل و نقل ،استفاده از آفتکشها و

فاضالبهای شهری و صنعتی وارد خاک و گیاه میشود .در بین

کودها در کشاورزی است ( .)5روشهای فیزیکی و شیمیایی

 29عنصر سمی ،کادمیوم از نظر اثری که روی فعالیتهای

مختلفی برای حذف فلزات سنگین از محیط توسعه یافتهاند که

سیستمهای آنزیمی میگذارد مرتبه هفتم را دارد .همچنین

استفاده از برخی از آنها به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست

پنجمین فلز سمی برای مهرهداران و چهارمین فلز سمی برای

و از طرف دیگر به لحاظ بوم شناختی آثار منفی بر ویژگیهای

گیاهان آوندی است (.)3

شیمیایی ،فیزیکی و بیولوژیک خاک دارد (.)1

استفاده وسیع از فلز کروم در صنایع گوناگون مانند صنایع دباغی

سرب در محیط زیست به طور طبیعی به صورت سولفید سرب

وچرمسازی ،نساجی ،ذوب ،فلز کاری ،رنگسازی ،معدن و صنایع

( )PbSموجود است و از نظر اهمیت سی و ششمین عنصر در

هسته ای و بسیاری از صنایع دیگر باعث شده است مقدار زیادی

زمین است  .صرف نظر از منابع طبیعی و مقدار سرب اولیه زمین

از این فلز در محیط زیست وارد شده و سبب آلودگی خاکها و

 ،سرب از طریق فعایتهای بشر به محیط زیست راه مییابد (.)6

آب شود .با احتراق زغال سنگ کروم وارد هوا شده و از طریق

در مناطق شهری تولید سرب بیشتر از طریق آلودگی حاصل از

زبالههای صنعتی کروم وارد خاک میشود .اکثر کروم هوا ته
نشین شده و به آب و خاک وارد میگردد ( .)19کارخانهها و

Hyperaccumulator

1
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مقدمه

سوخت اتومبیلها و روغن موتورها و همچنین میتواند ناشی از

تجمع بیولوژیکی فلزات سنگین در برهان و

ترکاشوند و همکاران

اکالیپتوس

میباشند (.)3

در منطقه مورد مطالعه تنها مربوط به فعالیتهای صنعتی سرب

بررسی میزان تجمع فلزات سنگین در برگ گونههای درختی و

و روی ایران ( (NILZو مجتمع صنعتی ( )ZSICمیباشد.

درختچهای (اکالیپتوس و کونوکارپوس) در محدوده اطراف

همچنین بهترین گیاه برای ذخیره و پاالیش عناصر روی و

مجتمع فوالد خوزستان در سال  1335مطالعه دیگری است که

کادمیوم درخت  Thujaorientalisمیباشد ( .)15با توجه به

نتایج آن نشان داد در بین فلزات مورد بررسی میزان تجمع فلز

اهمیت صنعت مذکور در این تحقیق به بررسی میزان تجمع

سرب در برگ دو گونه بیشتر از سایر فلزات میباشد و همچنین

عناصر سنگین سرب ،نیکل ،کروم و کادمیوم در برگ گونههای

میتوان گفت در مورد توانایی پاالیش خاک تنها در مورد فلز

درختی غالب ( اکالیپتوس -برهان ) محدوده شرکت گروه ملی

کادمیوم این فرضیه اثبات شد ( ،)11بررسی میزان تجمع فلز

صنعتی فوالد ایران پرداخته شد.

سنگین سرب در برگ گونههای درختی غالب شهرستان دزفول

مواد و روشها

که در سال  1332انجام پذیرفت نشان داد که هیچ یک از

 .1شرح مهطقه

گیاهان کنار ،اکالیپتوس و برهان قابلیت تجمع این فلز را در

منطقه مورد بررسی در این مطالعه در قسمت جنوب غربی

اندامهای گیاهی خود نداشتند (.)12

شهرستان اهواز واقع شده است .گروه ملی در محدوده جغرافیایی

بررسی تجمع فلزات سنگین (  )Cd,Ni,Fe,Co,Znدر پوشش

 51درجه و  35دقیقه طول جغرافیایی و  31درجه و  16دقیقه

گیاهی غالب محدوده اطراف شرکت فوالد خوزستان که در سال

عرض جغرافیایی قرار گرفته است .با توجه به موقعیت جغرافیایی

 1331انجام پذیرفت نشان داد خاک و پوشش گیاهی محدوده

منطقه ،تعداد  1ایستگاه در محدوده مطالعاتی به گونهای انتخاب

شرکت فوالد خوزستان به عناصر آهن ،کبالت و روی آلوده است

شد که با اهداف مورد نظر مطابقت داشته باشد .وجود گیاهان

و همچنین گونههای درختی نسبت به گونه درختچهای در جذب

مورد نظر برای بررسی و همچنین در نظر گرفتن نقشه گلباد

آلودگی این عناصر موثرتر بودهاند و تمام غلظتها در محدوده

منطقه و جهت باد غالب از نکات قابل توجه در انتخاب ایستگاه-

طبیعی قرار داشتند و هیچ یک از گیاهان را نمیتوان به عنوان

های مورد نظر بود ،به این صورت که ایستگاههای شماره  1و 2

گیاه بیش تجمع کننده در نظر گرفت (.)13

جزء مناطقی بودند که هیچگونه کارخانه تولیدی و منبع آلودگی

بررسی اثر گیاه پاالیی چند گونه درخت در اطراف مجتمع

در کنار آنها نبود ولی کامال در مسیر جهت باد غالب بودند.

Cr, Mn, Fe,

ایستگاههای شماره  3و  5مناطقی بودند که در مرکز شرکت قرار

 )Co, Ni, Cu, Zn, Cd and Pbدر سال  2911نشان داد که

داشتند و در مجاورت کارخانههای تولیدی و منابع آلودگی بودند

Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd and

و ایستگاه شماره  1هم مرکز آبرسانی و تصویه پسابهای

 )Pbدر ایستگاههای نزدیک به مجتمع صنعتی بسیار بیشتر از

خروجی و تغلیظ لجن شرکت بود که کامال در جهت خالف باد

ایستگاههای در نظر گرفته شده در فواصل دورتر از مجتمع بود

غالب قرار داشت.

صنعتی زنجان بر کاهش غلظت فلزات سنگین (
غلظت فلزات سنگین (
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سوزاندن زبالهها دو عامل اصلی در تولید نیکل و ورود آن به هوا

که بیانگر این است که فلزات سنگین موجود در برگ درختان

تجمع بیولوژیکی فلزات سنگین در برهان و

ترکاشوند و همکاران

اکالیپتوس

با توجه به اینکه رابطه بین خاک و گیاه مورد نظر بود ،هر دو از

ابتدا نیمی از برگهای جمعآوری شده با استفاده از آب مقطر

یک ایستگاه برداشت شدند .از گیاهان غالب شرکت (اکالیپتوس

دیونیزه مورد شستوشو قرار گرفت .سپس برگها را به قطعات

و برهان) مقادیری برگ از شاخههای درختان از ارتفاع  2-1متر

کوچک تقسیم نموده و در پاکتهای کاغذی در آون در دمای

با  3تکرار برداشته شد و پس از انتقال به آزمایشگاه به دو گروه

 59درجه سانتیگراد به مدت  51ساعت قرار داده تا خشک

شسته و نشسته طبقهبندی گردیدند ،که در مجموع  69نمونه

شوند .پس از خشک شدن نمونهها ،توسط هاون چینی برگها را

گیاهی مورد مطالعه قرار گرفت .نمونههای خاک نیز با  3تکرار از

به شکل پودر درآورده و پس از غربال کردن با استفاده از الک

پای گیاهان در ایستگاههای مختلف تا عمق  29-19سانتیمتری

 63میکرون 9/1 ،گرم از گیاه پودر شده با استفاده از ترازو با

برداشته شد و در مجموع  39نمونه در کیسههای نایلونی

دقت  5رقم اعشار توزین گردید .برای آمادهسازی نمونههای

جداگانه قرار گرفت و به آزمایشگاه منتقل شد.

خاک ،ابتدا خاکها را در ظروف آلومینیومی مخصوص ریخته و
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نمونهبرداری از خاک و گیاه

آمادهسازی نمونههای گیاه و خاک

تجمع بیولوژیکی فلزات سنگین در برهان و

ترکاشوند و همکاران

اکالیپتوس

گراد قرارگرفت تا کامال خشک شدند .سپس نمونهها ،در هاون

سی سی رساندیم که در این حالت نمونه جهت خواندن دستگاه

چینی پودر شده و پس از غربال کردن با استفاده از الک 63

 ICPآماده شد (.)15

میکرون  9/1 ،گرم از خاک پودر شده با استفاده از ترازو با دقت

محاسبه ضریب تجمع زیستی و فاکتور انتقا

 5رقم اعشار توزین گردید (.)11

ضریب تجمع زیستی و فاکتور انتقال ،مشخص کننده توانایی

هضم نمونههای گیاه و خاک

گیاهان برای تحمل و تجمع فلزات سنگین در اندامهای خود

در روش جکسون ( )1311برای هضم نمونه های گیاهی ابتدا

بوده که این پارامترها با استفاده از( :غلظت فلز در ریشه /مقدار

مخلوطی از  3اسید به نسبت  519میلی لیتر اسید نیتریک

فلز در خاک = ضریب تجمع زیستی ریشه)( ،غلظت فلز در اندام-

غلیظ 119 ،میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ و  399میلی لیتر

های هوایی /مقدار فلز در خاک = ضریب تجمع زیستی اندامهای

پر کلراید غلیظ  69درصد ترکیب و تهیه گردید .سپس مقدار 1

هوایی) و (غلظت فلز در اندامهای هوایی /غلظت فلز در اندام زیر

گرم از نمونه وزن شده گیاه به بشر  199میلی لیتری منتقل شد

زمینی = فاکتور انتقال) محاسبه میگردند (.)11

و  1سی سی اسید نیتریک غلیظ به هر کدام از نمونهها اضافه

ضریب تجمع زیستی()1BCF

گردید و پس از گذاشتن شیشه ساعت بر روی بشر روی هیتر با

غلظت فلز در خاک (میلی گرم در کیلوگرم)  /غلظت فلز در بافت

درجه حرارت  51درجه قرار داده شد .عمل حرارت دادن به

گیاهی (میلی گرم در کیلوگرم) = ضریب تجمع زیستی برای هر

مالیمت آغاز شد تا بخاری به رنگ قهوهای از نمونهها متصاعد

اندام

شد .پس از گذشت  19-1دقیقه مقدار  19-1سی سی از مخلوط

بر اساس رابطه فوق گیاهانی که دارای ضریب تجمع زیستی

 3اسید مذکور به هر کدام از بشرها اضافه گردید .سپس عمل

بیشتر از  1به خصوص در مجموع اندامهای هوایی خود باشند،

حرارت دادن را شدیدتر کرده تا اکسیداسیون مواد گیاهی به

جهت استخراج گیاهی و آنها که دارای ضریب تجمع زیستی

اتمام رسید .در این عمل حجم نمونهها به  3-2میلی لیتر کاهش

بیشتر از  1در ریشه و فاکتور انتقال کوچکتر از  1باشند ،برای

یافته و نمونهها کامال بیرنگ شد .پس از این مرحله مقداری آب

تثبیت گیاهی مناسب هستند .از آنجا که نمونهبرداری گیاهی در

مقطر به آن اضافه شد تا به حجم  199سی سی رسید .سپس

این آزمایش اندام هوایی هر گونه گیاهی را در بر میگیرد ضریب

درون ظروف تیره با درب پالستیکی قرار داده شد و میزان فلزات

تجمع زیستی در اندام هوایی با استفاده از مقادیر تجمع فلزات

سنگین موجود در نمونهها توسط دستگاه  ICPخوانده شد.

در برگها محاسبه گردید.

جهت هضم نمونههای خاک ،از روش  )16( EPA 3919استفاده
گردید .نمونهها پس از خشک شدن در دمای  69درجه به مدت

یافتهها

 25ساعت ،از الک  63میکرون عبور داده شده و پودر گردید.

نتایج نشان داد که بیشترین مقدار فلزات سرب ،نیکل ،کروم و

سپس به  9/1گرم از هر نمونه پودر شده به ترتیب  3-2قطره

کادمیوم در نمونه خاک گیاه اکالیپتوس در ایستگاه  1به ترتیب
به

 1 HCLنرمال 9/1 ،سی سی تیزاب سلطانی و  3سی سی

مقدار

19999/1±9/51

،

5639/5±9/33

،

 HC1Oافزوده شد و بشر را روی حمام شن در دمای  121درجه
1

Bio- Concentration Factor
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در دستگاه آون به مدت  25ساعت با دمای  59درجه سانتی

رساندیم ،مایع حاصل را پس از عبور از کاغذ صافی به حجم 21

تجمع بیولوژیکی فلزات سنگین در برهان و

ترکاشوند و همکاران

اکالیپتوس

5559/3±9/33

 11399/51±9/33و  19/5±9/52میلی گرم در کیلوگرم و

299/66±9/6

کمترین مقدار فلزات سرب ،نیکل ،کروم و کادمیوم در نمونه

 9/999±9/999میلی گرم در کیلوگرم میباشد( .جداول 1و)2

،

6639±9/21

،

و

خاک گیاه اکالیپتوس در ایستگاه  1به ترتیب به مقدار

انحراف معیار±میانگین گیاه)( (mg/kgاکالیپتوس)
ایستگاه

فلز سرب()Pb

فلز نیکل()Ni

فلز کروم()Cr

فلز کادمیوم()Cd

شسته شده

شسته نشده

شسته شده

شسته نشده

شسته شده

شسته نشده

شسته شده

شسته نشده

ایستگاه 1

31/33±9/35

21/21±9/3

531/21±9/21

531/21±9/2

1151/21±9/12

1612/21±9/3

9/999±9/999

15/21±9/21

ایستگاه 2

13/5±9/13

52/33±9/6.

259/25±9/6

255/33±9/3

1191/51±9/61

3511/1±9/11

11/21±9/11

9/999±9/999

ایستگاه 3

35/35±9/21

16/5±9/33

399/1±9/11

329/21±9/1

321±9/13

2233±9/12

59/21±9/3

36/3±9/12

ایستگاه 4

53/21±9/11

63/1±9/12

135/21±9/23

211/21±9/51

1361/6±9/3

3513/51±9/33

9/999±9/999

9/999±9/999

ایستگاه 5

51/36±9/55

25/12±9/1

136/33±9/33

221/1±9/36

19/96±9/95

1553/61±9/55

9/999±9/999

15/11±9/12

میزان تجمع فلزات سرب ،نیکل و کروم در هیچ یک از ایستگاهها

ولی در مورد کادمیوم در برخی از ایستگاهها ضریب تجمع

قابل مالحظه نبود و هیچ یک از مقادیر باالتر از یک مشاهده

زیستی باالتر از  1شد.

نشد.

جدول  -2نتایج اندازهگیری فلزات سرب ،نیکل ،کروم و کادمیوم در نمونههای گیاه برهان در ایستگاههای مختلف
انحراف معیار±میانگین گیاه)(mg/kg

ایستگاه
فلز سرب()Pb

فلز نیکل()Ni

فلز کروم()Cr

فلز کادمیوم()Cd

شسته شده

شسته نشده

شسته شده

شسته نشده

شسته شده

شسته نشده

شسته شده

شسته نشده

ایستگاه 1

25/21±9/2

31/21±9/3

33/31±9/3

62/21±9/5

1323/21±9/5

2313/2±9/61

11/15±9/16

16/2±9/21

ایستگاه 2

59/21±9/3

51/2±9/2

53/21±9/21

151/16±9/35

515±9/53

2322/21±9/23

31/3±9/12

23/23±9/35

ایستگاه 3

36/21±9/3

23/21±9/21

51±9/5

113/13±9/23

19/2±9/12

2516/6±9/3

113±9/2

12/21±9/23

ایستگاه 4

31/21±9/13

15/21±9/5

59/21±9/91

53/5±9/5

19/21±9/12

19/23±9/12

9/999±9/999

39/1±9/5

ایستگاه 5

13/21±9/91

9/999+9/9

59/21±9/11

13/21±9/25

19/21±9/12

521/21±9/21

9/999±9/999

9/99±9/999
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جدول  -1نتایج اندازهگیری فلزات سرب ،نیکل ،کروم و کادمیوم در نمونههای گیاه اکالیپتوس در ایستگاههای مختلف

تجمع بیولوژیکی فلزات سنگین در برهان و

ترکاشوند و همکاران

اکالیپتوس

ضریب همبستگی پیرسون برای میزان تجمع فلزات در نمونههای

و شسته نشده برهان نیزهمبستگی معنیدار مشاهده نگردید

شسته شده و شسته نشده هر گیاه با خاک آن با توجه به میزان

( .) P< 9/91تنها رابطه مثبت و معنیدار مربوط به فلز کادمیوم

سطح معنیداری مشخص شد که بین میزان تجمع سرب ،نیکل

برگهای شسته شده و شسته نشده گونه برهان با خاک بود

و کادمیوم در خاک اکالیپتوس و برگهای شسته شده و شسته

(.) P> 9/91

نشده گونه اکالیپتوس همبستگی معنیدار وجود نداشت (9/91

نمودار  -1مقایسه فلز کادمیوم در برگهای شسته شده و شسته نشده گیاه اکالیپتوس در تمام ایستگاهها

در مقایسه برگهای شسته شده و شسته نشده گیاه اکالیپتوس

برگهای شسته شده تمام ایستگاهها به جز  5 ،1و  1اختالف

در ایستگاههای مختلف نتایج نشان داد که برای فلزات سرب،

معنیدار داشتند و برای برگهای شسته نشده تمام ایستگاهها به

نیکل و کروم بین تمام ایستگاهها اختالف معنیدار () P> 9/91

جز  2و  5اختالف معنیدار داشتند.

مشاهده شد .در مورد فلز کادمیوم با توجه به نمودار  1برای

نمودار  -2مقایسه فلز کروم در برگهای شسته شده و شسته نشده گیاه برهان در تمام ایستگاهها
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در مورد همبستگی مقدار فلز در گیاه و خاک نیز نتایج محاسبه

< .) Pدر خصوص فلز سرب و نیکل درخاک و برگ شسته شده

تجمع بیولوژیکی فلزات سنگین در برهان و

ترکاشوند و همکاران

اکالیپتوس

در مقایسه برگهای شسته شده و شسته نشده گیاه برهان در

در مورد این فلزات نشان داد که گیاهان اکالیپتوس و برهان تنها

ایستگاههای مختلف نتایج نشان داد که برای فلزات سرب و نیکل

قادر به جذب فلز کادمیوم از خاک هستند و هیچ یک از این دو

بین تمام ایستگاهها اختالف معنیدار ( ) P> 9/91مشاهده شد.

گیاه توانایی چندانی برای انتقال سه فلز سرب ،نیکل و کروم از

در مورد فلز کروم ،در مورد برگهای شسته شده تمام ایستگاهها

خاک به اندامهای هوایی خود نشان ندادند.

به جز  5 ، 3و  1اختالف معنیدار وجود داشت و برای برگهای

همچنین در خصوص تجمع کادمیوم بین خاک و برگهای

شسته نشده در تمام ایستگاهها اختالف معنیدار () P> 9/91

شسته شده و شسته نشده برهان همبستگی مثبت معنیدار

مشاهده شد .در مورد فلز کادمیوم ،برای برگهای شسته شده

مشاهده گردید .در مطالعات مشابه نتایج حاصل از بررسی میزان

تمام ایستگاهها بجز  5و  1اختالف معنیدار داشتند و برای

تجمع فلزات سنگین سرب ،کروم و کادمیوم در برگ گونههای

برگهای شسته نشده در تمام ایستگاهها اختالف معنیدار

اکالیپتوس و کنوکارپوس در محدوده اطراف مجتمع فوالد

( ) P> 9/91مشاهده شد.

خوزستان مشخص شد میزان تجمع فلز کادمیوم در برگ

بحث

اکالیپتوس و کنوکارپوس باالتر از  1بود ( )11که با نتایج مطالعه

با توجه به نتایج مشخص گردید که بیشترین مقادیر تجمع

حاضر همخوانی داشت .این امر نشان از انتقال کادمیوم به اندام

فلزا ت در خاک و برگ های شسته شده گیاهان اکالیپتوس و

هوایی گیاهان در اطراف صنایع فوالد و گروه ملی فوالد می باشد

برهان برای فلزات سرب ،نیکل ،کروم و کادمیوم به ترتیب

که از یک سو نشان از وجود این فلز سنگین در منطقه است و از

 11399/51 ، 5639/5 ، 19999/1و  19/5میلی گرم در

سوی دیگر نشان دهنده ورود و انتقال آن به گیاهان منطقه می-

کیلوگرم در نمونههای خاک و  1191/51 ، 531/21 ، 53/21و

باشد .همچنین در بررسی فلزات سنگین

 59/21میلی گرم در کیلوگرم در برگ اکالیپتوس و ، 13/21

در گیاه کنوکارپوس بعنوان یک پاالینده زیستی آلودگی هوا و

 1323/21 ، 33/31و 113میلی گرم در کیلوگرم در نمونههای

خاک در شهر اهواز ،تجزیه و تحلیل نمونههای خاک نشان داد

برگ برهان مشاهده شد .همچنین محاسبه ضریب تجمع زیستی

که غلظت بسیاری از این عناصر پایینتر از حد مجاز است.
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نمودار  -3مقایسه فلز کادمیوم در برگهای شسته شده و شسته نشده گیاه برهان در تمام ایستگاهها

تجمع بیولوژیکی فلزات سنگین در برهان و

ترکاشوند و همکاران

اکالیپتوس

برگهای شسته نشده بود ( )13که با نتایج مطالعه حاضر در این

توان انباشته سازی عنصر آالینده کادمیوم را دارد بدون آنکه

زمینه همخوانی داشت .کمبود میزان فلزات سنگین در برگهای

اختالل جدی در رشد آن بوجود آید (.)21

شسته شده نسبت به شسته نشده نشان دهنده وجود آالینده-

نتایج مطالعه اثر گیاه پاالیی چند گونه درخت در اطراف مجتمع

های فلزات سنگین در هوای منطقه عالوه بر مقادیر موجود در

صنعتی زنجان نشان داد که غلظت فلزات

سنگین ( Cr, Mn, Fe,

خاک میباشد.

 )Co, Ni, Cu, Zn, Cd and Pbدر ایستگاههای نزدیک به مجتمع

در بررسی توانایی سه گونه درختی برهان ،کنار و اکالیپتوس در

صنعتی ،بسیار بیشتر ایستگاههای دورتر از مجتمع بود که این

تجمع فلز سرب در محدوده شهری شهرستان دزفول نیز هیچ

مسئله بیانگر این است که فلزات سنگین موجود در برگ درختان

یک از گیاهان قابلیت تجمع این فلز را در اندامهای گیاهی خود

در منطقه مورد مطالعه تنها مربوط به فعالیتهای صنعتی سرب

نداشتند ( )12و همچنین غلظت کادمیوم در سه گونه برهان،

و روی ایران ( (NILZو مجتمع صنعتی ( )ZSICاست .همچنین

کهور و کونوکارپوس در مطالعهای که در اطراف شرکت فوالد

بهترین گیاه برای ذخیره و پاالیش عناصر روی و کادمیوم درخت

خوزستان انجام شد ،در محدوده طبیعی قرار داشت و هیچ یک

 Thujaorientalisاست که با مطالعه حاضر همخوانی داشت

از گیاهان را نمیتوان به عنوان گیاه بیش تجمع کننده در نظر

( .)15با توجه به تشابه تحقیقات صورت گرفته در مناطق

گرفت ( .)13در حالیکه در مطالعه حاضر با توجه به نتایج بدست

صنعتی با مطالعه حاضر میتوان نتیجه گرفت که غلظت فلزات

آمده گیاه اکالیپتوس توانایی تجمع فلز کادمیوم را در برگهای

در محدودههای صنعتی باال بوده و از سوی دیگر در ایستگاههای

خود نشان داد که با مطالعه ذکر شده مغایرت داشت .باال بودن

مختلف و بر اساس دوری و نزدیکی به خروجیهای آالینده مقدار

مقدار فلز سنگین در گیاه اکالیپتوس در مطالعه حاضر و عدم باال

فلزات تفاوت خواهد داشت.

بودن مقادیر فلزات در گونههای مورد بررسی در شهر دزفول

نتیجهگیری

نشان میدهد که میزان فلزات سنگین در محدودههای صنعتی

از نظر آلودگی ایستگاهها با توجه به اینکه بیشترین میزان فلزات

باالتر از مناطق شهری میباشند.

سرب ،نیکل ،کروم و کادمیوم در نمونه خاک گونه اکالیپتوس در

سردابی و همکاران در پژوهشی قابلیت چند گونه اکالیپتوس در

ایستگاه  1مشاهده گردید و از آنجا که ایستگاه  1در خالف

جذب عناصر سنگین و ذخیره آنها در برگها در  1محل در

جهت باد غالب قرار داشت ،لذا میتوان نتیجهگیری کرد که این

مناطق آلوده استانهای خوزستان و بوشهر را بررسی نمودند.

موضوع (جهت باد غالب) تاثیری در میزان تجمع فلزات سنگین

نتایج حاکی از وجود اختالف معنیدار بین گونه مورد مطالعه و

نداشته و یا به خاطر اینکه این ایستگاه منطقه ورود پسابهای

ایستگاه بود و مشخص شد عملکرد گونههای مختلف در جذب

شرکت و تغلیظ لجن است خاک گیاهان این منطقه مقادیر

آالیندهها در ایستگاههای مختلف یکسان نمیباشد ،بلکه با توجه

جذب باالی عناصر سنگین را داشتهاند .همچنین نتیجهگیری

به خصوصیات محیطی ،به ویژه نوع خاک تغییر مییابد ( )29که

میشود که در این صنعت تاثیر آالیندههای فلزات سنگین در

موید یافتههای مطالعه حاضر است.

خاک مهمتر و اثرگذار تر از منابع آالینده موجود در هوا می
باشد.
14
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اکالیپتوس

 ضمن اینکه کاشت گونه اکالیپتوس نسبت.صنعتی استفاده گردد

با توجه به بررسیهای انجام شده میتوان نتیجه گرفت که میزان

 قطعاً استفاده از این گونههای بومی در.به برهان ارجحیت دارد

 کروم و، نیکل،آلودگی گیاهان مورد بررسی به عناصر سرب

 با توجه.مناطق بسیار منطقیتر از گونههای غیربومی خواهد بود

کادمیوم در منطقه تحت تاثیر فرآیندهای تولید در شرکت گروه

،به باالتر بودن ضریب تجمع زیستی در گونه اوکالیپتوس

 همچنین مقایسه میزان غلظت عناصر.ملی خوزستان بوده است

پیشنهاد میگردد در اطراف مناطق صنعتی و حتی مناطق

در این منطقه نشان میدهد که گونه اکالیپتوس بهتر از گونه

شهری و در راستای کاهش مقادیر آالیندههای فلزات سنگین از

برهان قادر به جذب این عناصر بوده است و همچنین نوع فلز و

.خاک و هوا از کاشت این گونه استفاده گردد

نوع گونه گیاهی هم تاثیر عمدهای در میزان جذب این فلزات
.داشته است
در نهایت پیشنهاد میگردد از هر دو گونه در مناطق صنعتی و
آلوده در راستای کاهش آلودگی و جلوگیری از ورود فلزات
سنگین به محصوالت کشاورزی کشت شده در نزدیک مناطق
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