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 چکيذه
تا پیطشفت ٍ تَسؼِ صٌایغ، استخشاج هؼادى، رٍب فلضات ٍ هصشف کَدّای ضیویایی، آلَدگی فلضات سٌگیي تِ هطکل تضسگ صیست هحیطی 

 ٍ کِ سٍضی هؤثش اص هحیط صیست است فٌاٍسی استفادُ اص گیاّاى تشای پاالیص آلَدگی( Phytoremediation)گیاُ پاالیی .ضذُ است تثذیل

 ایي ّذف .اسصاى قیوت تا قاتلیت ّای قاتل تَخِ تشای استخشاج، تثثیت، هحثَس کشدى یا سویت صدایی آالیٌذُ ّای آلی ٍ غیش آلی است

 تِ آصهایص ایي. صئَلیت تش سٍی فلض سٌگیي کشٍم هی تاضذ حضَس دس گیاُ ضثذس تشسین اص تا استفادُ خاک دس پاالیی یاُگ اهکاى تشسسی هطالؼِ

، 0)ٍ سِ سطح صئَلیت (  هیلی گشم تش کیلَگشم خاک10ٍ  5، 0)کشٍم ػٌصش سطح سِ ضاهل کاهالً تصادفی طشح قالة دس فاکتَسیل صَست

دس ّشسطح کشٍم  ،داد ًطاى ًتایحضذ اخشا هشکض تحقیقات کطاٍسصی ٍساهیي تحقیقاتی گلخاًة دس تکشاس ِس تا( گشم تشکیلَگشم خاک 50ٍ  25

حضَس کشٍم تش هحتَای کشٍم اًذام . سطح سَم صئَلیت هصشفی افضایص ٍصى خطک ٍ کاّص غلظت کشٍم گیاُ سا سثة ضذُ است ،هصشفی

صئَلیت تا ٍ هحتَای کشٍم اًذام ّای گیاّی ّن افضایص پیذا کشدُ است  ،دس خاکّای گیاّاى هَثش هی تاضذ تطَسیکِ تا افضایص غلظت کشٍم 

سثة تْثَد ٍصى خطک گیاّاى ضذُ است ٍلی تاثیش چٌذاًی تش تْثَد خزب فلض سٌگیي تَسط  ،اثشتخطی تش دستشسی گیاُ تِ سطَتت خاک

 .گیاُ ًذاضتِ است

 

 كروم، ضبذربرسين، گياه پااليي، زئوليت: واشگاى كليذی

 هقذهه

 آلَدگی صدٍدى تشای گیاّاى تا کوک ّا آالیٌذُ تصؼیذ یا ٍ تدوغ ضکل، تغییش خزب، ضاهل کِ است پاالیطی پاالیی تکٌیک گیاُ

 تَاًذ هی تاضذ، هی پشتیَهاس ای ػلَفِ گیاّاى خضء تشسین کِ ضثذس گیاُ ػول ایي اًدام تشای .تاضذ هی َّا ٍ خاک آب، ّای

 تْساص هَاد کوک تا .کشد خَاّذ ػول هضش ٍ سٌگیي فلضات اص خاک کٌٌذُ ػاهل پاالیص یک ػٌَاى تِ ٍ گیشد قشاس استفادُ هَسد

 هی تَلیذ خاک هحلَل حل دس قاتل فلضی -آلی  کوپلکسْای سٌگیي فلضات تا کِ ٍسٌتضی طثیؼی،آلی ّای کٌٌذُ اصالح هاًٌذ
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 ساستا ایي ؛دس گشداًیذ هَفق تثذیل ٍ کاسا آٍسی في یک تِ سا پاالیی گیاُ خاک ػٌاصشسٌگیي دستْثَدخزب تَاى هی ًوایٌذ؛

 قشاس تشسسی هَسد تایست پاالیی هی گیاُ دس آى تْیٌِ هصشف هقذاس ٍ هٌاسة کاسایی کِ تاضذ هی هَاد ایي اص یکی صئَلیت

 . (2005گَش ٍ سیٌگ،)گیشد

دام ، تِ دلیل ٍخَد غذُ علوفه ف آى تؼٌَاى ضثذس تشسین گیاّی است یکسالِ ، دگشگطي ٍ اص خاًَادُ تقَالت کِ ػالٍُ تش هصش

ٍ تشاکن ایي گیاُ ٍاهکاى رضذ سريع  . ایفا هی کٌٌذ  حاصلخيسی خاكّای تثثیت کٌٌذُ اصت دس سیطِ ًقص هْوی دس تقَیت ٍ 

 تشد کِ ضوي كطت ضبذرسا هی تَاى تِ صیش  آيص هوقتاساضی تحت .  بر علفهای هرز غلبه كنذتشداضت هکشس آى هی تَاًذ 

 .(1384صلحی، ) ًیض دس دستشس دام قشاس هی دّذ هٌاسثی  حاصلخیضی ٍ تقَیت خاک ػلَفِ تاصُ ، آتذاس ٍ 

هیضاى  تِ آتطَیی کاّص دس اٍسُ کَد ًگْذاسی ٍ تا خزب صئَلیت، تَسط کطاٍسصی خاکْای اصالح کِ دٌّذ هی ًطاى آصهایطْای

 ٍ صیست هحیط ٍضؼیت تْثَد تشای تضسگ هقیاس دس چٌیي دستاٍسدی کِ تاضذ هی هَثش االیٌذُ اًتقال سشػت کاّص ٍ دسصذ 84

 (.1388 –ٍ هؼتوذی  فشّادیاى هتطکش،)است اّویت حائض تسیاس کطاٍسصی

 هواد و روش ها

 ٍ هٌطقِ تِ ضشایط تَخِ تا گیاُ کطت صهاى. اًدام ضذ 1389-1390صساػی  سال دس ٍساهیي کطاٍسصی تحقیقات هشکض دس پژٍّص ایي

 دس تصادفی کاهال تلَک قالة طشح دس فاکتَسُ سِ فاکتَسیل صَست تِ آصهایص ایي .است ضذُ سیضی تشًاهِ هاُ اسفٌذ اٍل یوًِ سقن ًَع

 .هیگیشد قشاس تشسسی هَسد تکشاس سِ

 (گشم کیلَ تش گشم هیلی  10ٍ  5، 0)ضاهل سطح سِ دس ًیتشات کشٍم ضاهل اٍل فاکتَس

 .هی تاضذ(گشم تش کیلَگشم 50ٍ  25، 0)لضاه سطح سِ دس صئَلیت ضاهل دٍم فاکتَس

 81دس  ایي آصهایص.هیگشدد گیاُ تشداضت تِ اقذام کطت سٍص ضصت اص پس ٍ است ضذُ اًتخاب تحقیق هَسد گیاُ ػٌَاى تِ تشسین ضثذس

 تیواس ّش يّوچٌی هی پزیشد صَست پشلیت سْن یک ٍ داهی کَد سْن یک خاک، سْن دٍ حاٍی گشم کیلَ 7تا  5تقشیثی  ٍصى تا گلذاى

 هس غلظت هیضاى گیشی اًذاصُ اص آهذُ دست تِ ًتایح.تَد خَاّذ هَسد 162ّا  گلذاى تؼذاد ایي تٌاتش ٍ گشدد هی کطت گلذاى دٍ دس

 دادُ هیاًگیي هقایسِ.  گشفت قشاس آهاسی تحلیل ٍ تدضیِ هَسد SAS افضاص ًشم اص استفادُ تا گیاُ ٍصهیٌی َّایی اًذام خطک ٍصى دس

 .گشدیذ استفادُ Excel2007 افضاس ًشم اص ّا ًوَداس سسن تشای. ضذ اًدام %5سطح دس داًکي آصهَى تا ًیض یطیآصها ّای

 وبحث نتايج

هی تیٌین حضَس کشٍم تاػث ضذُ کِ غلظت کشٍم دس سیطِ ٍ اًذام َّایی افضایص یاتذ  2ٍ  1دس ستَى   1دس خذٍل ضواسُ 

دس اًذام َّایی حضَس صئَلیت . ت کشٍم دس سیطِ ٍ اًذام َّایی آٍسدُ ضذُ استتطَسیکِ دس سطح سَم کشٍم خاک تاالتشیي غلظ

تطَسیکِ دس ّش سطح . تاػث کاّص غلظت کشٍم ضذُ یؼٌی احتواال تش سٍی خزب فلض سٌگیي اثش هٌفی تش خای گزاضتِ است

ّن ّویي ضشایط تا حذٍدی دس سیطِ . کشٍم هصشفی افضایص صئَلیت خاک تاػث کاّص غلظت کشٍم دس اًذام َّایی ضذُ است

حضَس کشٍم دس خاک کاّص ٍصى خطک . فقط دس سطح دٍم صئَلیت هصشفی تاالتشیي غلظت حاصل ضذُ است. دیذُ ضذُ است

ٍ اًذام َّایی سا تاػث ضذُ تطَسیکِ تا افضایص غلظت کشٍم دس خاک ٍصى خطک سیطِ ٍ اًذام َّایی کاّص هؼٌی داسی سا  سیطِ
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حضَس صئَلیت تا افضایص ٍصى خطک گیاُ دس سیطِ ٍ اًذام َّایی ّوشاُ ضذُ تطَسیکِ دس ّش سطح کشٍم . ًطاى دادُ است

تِ ًظش هی سسذ صئَلیت تا اثشتخطی تش . ٍ اًذام َّایی ّوشاُ هی تاضذهصشفی حضَس صئَلیت تا افضایص ٍصى خطک دس سیطِ 

دستشسی گیاُ تِ سطَتت خاک سثة تْثَد ٍصى خطک گیاّاى ضذُ است ٍ افضایص ٍصى تیطتش اص خزب فلض اص صئَلیت تاثیش هثثت 

ّص غلظت کشٍم گیاُ تش ّویي اساس دس ّشسطح کشٍم هصشفی سطح سَم صئَلیت هصشفی افضایص ٍصى خطک ٍ کا. دیذُ است

حضَس کشٍم تش هحتَای کشٍم اًذام ّای گیاّاى هَثش هی تاضذ تطَسیکِ تا افضایص غلظت کشٍم دس خاک . سا سثة ضذُ است

 . هحتَای کشٍم اًذام ّای گیاّی ّن افضایص پیذا کشدُ است
 
 

 صفت

 

 

 تیواس

غلظت کشٍم 

 سیطِ

ppm 

غلظت کشٍم 

 اًذام َّایی

ppm 

ٍصى خطک 

 اًذام َّایی

gr 

ٍصى خطک  

 سیطِ

gr 

هحتَای کشٍم 

 سیطِ

gr/plant 

هحتَای کشٍم 

 اًذام َّایی

gr/plant 

1 Cr1 Zlt1 0 f 0 g 0.6666 c 0.2267 c 0 f 0 e 

2 Cr1 Zlt2 0 f 0 g 0.719   b 0.2423 b 0 f 0 e 

3 Cr1 Zlt3 0 f 0 g 0.7447 a 0.2483 a 0 f 0 e 

4 Cr2 Zlt1 0.309   d 0.2053 d 0.4525  f 0.1382 f 0.0458 e 0.0962 c 

5 Cr2 Zlt2 0.3138 d 0.1566 e 0.509   e 0.1572 e 0.0523 d 0.0822 d 

6 Cr2 Zlt3 0.282   e 0.14      f 0.5495 d 0.1736 d 0.0514 d 0.0789 d 

7 Cr3 Zlt1 0.4766 c 0.404   a 0.3414  i 0.1074  i 0.0571 c 0.1326 a 

8 Cr3 Zlt2 0.5454 a 0.2712 b 0.3903 h 0.1294 h 0.0724 b 0.1082 b 

9 Cr3 Zlt3 0.5082 b 0.2566 c 0.4294 g 0.1466 g 0.0765 a 0.113 b 

 هقایسِ هیاًگیي اثشات تیواسّای کشٍم ٍ صئَلیت – 1خذٍل

 نتيجه گيری كلي
شای گیاُ پاالیی هی تاضذ ٍ هی تَاًذ سطَح دس ایي تحقیق هطاّذُ هی ضَد ضثذس تشسین گیاُ هٌاسثی تشای قشاس گشفتي دس تٌاٍب ت

صئَلیت تا اثشتخطی تش دستشسی گیاُ تِ سطَتت خاک سثة تْثَد ٍصى خطک گیاّاى ضذُ ٍ  تاالی کشٍم خاک سا تحول ًوایذ

 .است ٍلی تاثیش چٌذاًی تش تْثَد خزب فلض سٌگیي تَسط گیاُ ًذاضتِ است
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Abstract: 
With industrial development, mining, metals smelting and fertilizer consumption, environmental 

pollution by heavy metals has become a big problem. Phytoremediation is technology to using 

plants to purify the pollution of the environment that is an effective and inexpensive method with 

significant capabilities for extracting, consolidating, jail or detoxification of organic and 

inorganic contaminants . the purpose of this study is investigated the possibility of using plants in 

soil Phytoremediation of clover on heavy metal chromium is achieved in the presence of zeolite. 

A factorial experiment in completely randomized design with three replications includes three 

levels of chromium (0, 5 and 10 mg/ kg) and three levels of zeolite (0, 25 and 50 g /kg) in 

agricultural research center Varamin was conducted. results showed that, in chromium intake 

Consumable third level of zeolite has led increased plant dry matter and reduce the concentration 

of chromium . The presence of chromium is effective on chromium content of plant organs. 

Moreover, with increasing concentration of chromium in soil, the chromium content  of plant 

organs has increased. And the effectiveness of zeolite on plant access to soil moisture, the dry 

matter of plants has been improved. But heavy metal uptake by plants has not been much 

improvement. 
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