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 چنیذُ

 الزم ٍقت دِّ چٌذیي حتی یا ٍ سالْا است هوني اهر ایي برای ٍلی مرد استفادُ ّا آالیٌذُ از خاك پامسازی برای تَاى هی گیاّاى از

 ترمیبات از استفادُ از عبارتست ضیویایی پاالیی گیاُ . است هطرح مٌٌذُ اصالح ضیویایی هَاد ّوراُ بِ پاالیی گیاُ ّویي دلیل بِ . باضذ

 سٌتسیی  مٌٌذُ مالت تأثیر هقایسِ ّذف با تحقیق ایي.ّاى  گیا تَسط عٌاصرفلسی پاالیص بْبَد راًذهاى برای آلی هَاد ٍ ضیویایی

(EDTA) خاك ًوًَِ یل . ضذ اجرا ای گلخاًِ آزهایص صَرت بِ ،ضبذر برسین مطت تحت صرهسعٌ بِ آلَدُ پاالیص خاك در 

 بِ ماضت از پس دٍّفتِ .ضذ لَدُ آ مردى اسپری رٍش بِ (گرم بر میلَگرم هیلی   300و 150 ،0) هس آلَدگی سطح سِ با زراعی

وِ حضَس هس  داد ًطاى ًتایج .ضذ اضافِ آبیاری آب با ّوراُ میلَگرم هَل بر هیلی 42 ٍ 02 هقادیر بِ EDTAگلذاًْا  از دیگر تعذادی

افضایص غلظت ٍ هحتَای هس اًذام ّای گیاّی ٍ دس ًتیجِ اثش هٌفی تش گیاُ ٍ واّص ٍصى خطه سا  ppm 000ٍ  050دس خان دس دصّای 

 .هی تَاًذ افضایص جزب ایي ػٌصش سا سثة ضَد تا تاثیش هثثت تش غلظت هس اًذام َّایی ٍ سیطِ EDTA. سثة هی ضَد

 EDTA، پاالیی،ضبذربرسین ،گیاُ هس: ملیذی ٍاشگاى

 
 

 هقذهِ

 صٌؼتی،ّستِ وطاٍسصی، فؼالیت ّای جولِ اص تطشی گًَاگَى فؼالیت ّای اص حاصل آالیٌذُ هَاد ٍسیلِ تِ صیست هحیط آلَدگی

صیست  هطىالت دسن تا اهشٍصُ .است ضذُ تْذاضتی ٍ ادیالتص هحیطی، صیست هطىالت ایجاد سثة ضْشی فاضالب ٍ ای

 ّای سٍش هٌظَس تذیي ٍ است گشفتِ صَست صیست هحیط پاوساصی هٌظَس تِ فشاٍاًی ّای تالش آهذُ، ٍجَد تِ هحیطی

 پاوساصی جْت تسیاسی ضیویایی ٍ فیضیىی ّای سٍش اص گزضتِ سال 25 طی .ُ است ضذ گشفتِ واس تِ ٍ هختلفی اتذاع

 .(1334سضَاًی ٍ ّوىاساى،)تاضذ هی ّوشاُ ٌّگفتی ّضیٌِ تا اغلة وِ است، ضذُ ّای استفادُ تناوَسیس

تا تَجِ تِ هاّیت خَد، تأثیشات هتفاٍتی دس تخص لاتل جزب خان، دس جزب ػٌاصش سٌگیي تَسط گیاُ ٍ  EDTAوالت وٌٌذُ 

، لاتلیت جزب ػٌاصش وادهین ٍ سشب سا تا افضایص سطَح  ایي والت وٌٌذُ ًتایج ًطاى داد واستشد. ًیض سضذ ٍ ػولىشد آًْا داضت
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آریي ٍ )تیواسی وَدی افض ایص دادُ است وِ تاػث افضایص هؼٌی داس اًتمال ایي ػٌاصش اص سیطِ تِ اًذاهْای َّایی ضذُ است

 (.7831چشم،

تصؼیذ آالیٌذُ ّا تا ووه تىٌیه پاالیطی است وِ ضاهل جزب، تغییش ضىل، تجوغ ٍ یا ( Phytoremediation) گیاُ پاالیی

تِ ػٌَاى یه سٍش جایگضیي هَسد لثَل تشای جاتجایی ٍ یا غیش  گیاّاى تشای صدٍدى آلَدگی ّای آب، خان ٍ َّا هی تاضذ ٍ

 (.1335صاسػی،)فؼال وشدى فلضات ٍ تشویثات آلی دس خان ّای آلَدُ، تَصیِ ضذُ است

سضذ  اص اطویٌاى جْت ػولیاتی اًجام تِ ًیض ٍ هی افتذ اتفاق ًظش هَسد یاّاىگ دس وِ داسد فشآیٌذّایی دسن تِ ًیاص گیاّی اًثاضت

اص  هحذٍدی ًسثتا تؼذاد تٌْا ٍ ّستٌذ گیاّی اًثاضت تَاًایی داسای گیاّی ّای گًَِ اص صیادی تؼذاد . تاضذ هی هتىی گیاُ هطلَب

تٌاتشایي  .تاضذ هی ٍیژُ ای اّویت داسای هٌاسة گیاّاى باًتخا ٍ تؼییي هٌظَس تِ دلیك هطالؼات .اًذ گشفتِ لشاس تشسسی هَسد آًْا

 .تشسسی هی ضَد EDTAدس ایي تحمیك تَاًایی گیاُ پاالیی گیاُ ضثذس تشسین دس سطَح هختلف هس دس حضَس سطَح 

 هَادٍرٍضْا

ِ تِ ضشایط هٌطمِ صهاى وطت گیاُ تا تَج. ضذاًجام 1333 - 1331ایي پژٍّص دس هشوض تحمیمات وطاٍسصی ٍساهیي دس سال صساػی

ایي آصهایص تِ صَست فاوتَسیل سِ فاوتَسُ دسلالة طشح تلَن واهل تصادفی دس .ٍ ًَع سلن ًیوِ اٍل اسفٌذ هاُ تشًاهِ سیضی ضذ

 .گشفتتشسسی لشاس  هَسد سِ تىشاس

(گشم تش ویلَگشمهیلی  311ٍ 151، 1) فاوتَس اٍل ضاهل ًیتشات هس دسسِ سطح ضاهل  

(هیلی هَل تش ویلَگشم 41ٍ  21، 1)دس سِ سطح ضاهل  دی تی اای  فاوتَس دٍم ضاهل   

تشای آلَدُ وشدى خان اتتذا همذاس هَسد ًظش ًوه دس آب حل ضذُ ٍ تِ خان ّش گلذاى اضافِ ضذ تا خان تِ ظشفیت صساػی تشسذ  

 تِ ػلت سیضی ّا، گلذاى صیسا آهادُ اص پس .ضَد تثثیتضذًذ تا فلض دس خان  ًگْذاسی پالستیىی ّای دسویسِ ّفتِ هذت سِ تِ

 صَست هضسػِ ظشفیت حذ تا هیاى دس سٍص یه صَست تِ گیاّاى آتیاسی. ضذ وطت گلذاى  ّش دس تزس5 تؼذاد ضثذستشسین تزس

 .ضذ گیاُ تشداضت تِ الذام سٍصوطت61اص پسدس ًْایت  .گشفت

 هرَسد  SAS افرضاص  ًرشم  اص استفادُ تا گیاُ صهیٌیٍ َّایی اًذام خطه ٍصى دس هس غلظت هیضاى گیشی اًذاصُ اص آهذُ دست تِ ًتایج

 سسرن  ترشای . ضرذ  اًجرام  %5سرطح  دس داًىري  آصهَى تا ًیض آصهایطی ّای دادُ هیاًگیي همایسِ.  گشفت لشاس آهاسی تحلیل ٍ تجضیِ

 .گشدیذ استفادُ Excel2007 افضاس ًشم اص ّا ًوَداس

 ٍبحث ًتایج

آٍسدُ  ٍ اًذام َّایی هصشفی تش غلظت سٍی سیطِ هسٍ  EDTAگیي اثشات تیواسّای همایسِ هیاً 2ٍ  1دس جذٍل ضواسُ یه دس ستَى 

ّن چٌیي دس ّش سطح هس . ضذُ است ٍ هطاّذُ هی ضَد تا افضایص غلظت هس خان غلظت هس دس سیطِ ٍ اًذام َّایی افضایص هی یاتذ 

ٌیي غلظت هس دس اًذام َّایی اص سیطِ تیطتش است تاػث افضایص غلظت هس دس سیطِ ٍ اًذام َّایی ضذُ است ّن چ EDTAهصشفی حضَس 

 .یؼٌی اًتمال اص سیطِ تِ اًذام َّایی تِ خَتی صَست گشفتِ است



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 
 

هطاّذُ هی ضَد افضایص غلظت هس خان سثة واّص ٍصى خطه سیطِ ٍ اًذام َّایی ضذُ است اص طشفی دس ّش سطح  4ٍ  3دس ستَى 

 . طه سیطِ ٍ اًذام َّایی گیاُ سا سثة ضذُ استّن واّص ٍصى خ EDTAهس هصشفی حضَس 

جزب هس سا تطذیذ هی وٌذ تٌاتشایي اثشات هضش هس فشاٍاى تیطتش دس  2ٍ  1تش اساس ستَى  EDTAلزا هی تَاى ًتیجِ گیشی وشد حضَس 

فضایص هصشف هس دیذُ ضذُ ا 5واّص پیذا وشدُ است اها دس ستَى  EDTAتش ّویي اساس ٍصى خطه دس حضَس  گیاُ دیذُ ضذُ است

چٌذاى تش هحتَای هس هَثش ًثَدُ است ٍ فمط دس سطح دٍم ٍ سَم  EDTAافضایص هحتَای هس سیطِ سا تِ ّوشاُ داضتِ است ٍلی حضَس 

EDTA هحتَای هس اًذام َّایی دس حضَس  6دس ستَى .هصشفی ًسثت تِ ضاّذ دس دص سَم هس افضایص هؼٌی داس هحتَا سخ دادُ است

 . افضایص هحتَی هس گیاُ سا سثة گشدیذُ است EDTAدیذُ ضذُ وِ دس سطح دٍم هس هصشفی ، فاوتَسّای هصشفی 

افضایص غلظت ٍ هحتَای هس اًذام ّای گیاّی  ppm 311ٍ  151دس هجوَع چٌیي ًتیجِ گیشی هی ضَد وِ حضَس هس دس خان دس دصّای 

تا تاثیش هثثت تش غلظت هس اًذام َّایی ٍ سیطِ هی تَاًذ افضایص  EDTA. ٍ دس ًتیجِ اثش هٌفی تش گیاُ ٍ واّص ٍصى خطه سا سثة هی ضَد

 .جزب ایي ػٌصش سا سثة ضَد

 

 
 

 صفت

 

 

 تیواس

هس غلظت 

 سیطِ

ppm 

 هس غلظت 

ًذام َّاییا  

ppm 

ٍصى خطه 

 اًذام َّایی

gr 

ٍصى خطه  

 سیطِ

gr 

هس هحتَای 

 سیطِ

gr/plant 

هس هحتَای 

 اًذام َّایی

gr/plant 

7 Cu1 Edta1 0 g 0 g 0.7555 a 0.2755 a 0 c 0 f 

2 Cu1 Edta2 0 g 0 g 0.7422 b 0.2655 b 0 c 0 f 

8 Cu1 Edta3 0 g 0 g 0.7055 c 0.2522 c 0 c 0 f 

4 Cu2 Edta1 28.1455 f 122.60 f 0.5733 d 0.1988 d 5.6103 b 70.26    e 

5 Cu2 Edta2 31.8188 e 142.05 e 0.5333 e 0.1788 e 5.6521 b 75.79    d 

6 Cu2 Edta3 34.7100 c 162.51 d 0.4966  f 0.1622  f 5.5879 b 80.73    c 

1 Cu3 Edta1 33.6255 d 198.22 c 0.4555 g 0.1688 g 5.6631 b 90.31    a 

3 Cu3 Edta2 40.2877 b 218.15 b 0.4111 h 0.1533 h 6.1735 a 89.75 a,b 

9 Cu3 Edta3 47.5511 a 233.20 a 0.3766  i 0.1277  i 6.0790 a 87.76    b 

 EDTAهمایسِ هیاًگیي اثشات تیواسّای هس ٍ  – 1جذٍل

 ًتیجِ گیری ملی

دس ایي تحمیك هطاّذُ هی ضَد ضثذس تشسین گیاُ هٌاسثی تشای لشاس گشفتي دس تٌاٍب تشای گیاُ پاالیی هی تاضذ ٍ هی تَاًذ سرطَح  

سا پاالیص خان هَثش هی تاضرذ ٍ اًتمرال فلرض اص سیطرِ ترِ اًرذاهْای ّرَایی        دس تْثَد  EDTAذ ٍ خان سا تحول ًوای هستاالی 

 .تطذیذ هی وٌذ

 هٌابع
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Abstract: 

 

The plants which can be used to clean up the soil of heavy metals contamination are named 

phytoremedation Phytoremediation has received increasing attention because of its low 

environmental impact and cost effectiveness.But, it is slowly process and needs long time. 

In such reson, chelating agents have been proposed to improve the efficiency of 

phytoextraction by increasing solubility of target metals from soil. Synthetic chelates and 

low molecular weight organic acids are the most common chemical amendments that have 

been used in chemically assisted phytoextraction of metals from soils. The objective of this 

work was comparison of  EDTA in enhancing  phytoextraction  of cooper  by clover 

berseem in an artificially contaminated soil. three levels of cooper contamination (0,150 

and 300ppm) were performed. The soil were placed in dark condition for 2 weeks and 

EDTA were applied in three levels (0,20 and 40 mmol /kg soil) with irrigated water were 

added to the pots. The results showed that the presence of copper in soil at doses of 150 and 

300 ppm causes increasing concentration of copper content of plant organs and negative 

effect on plant dry matter. EDTA with a positive effect on shoot and root Cu 

concentrations can cause increased absorption of this element. 
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