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 چکیده

آلَدگي ثب فلضات ػٌگيي اهشٍصُ يك هـكل خذي ثشاي ػالهت هحيظ صيؼت ٍ خبًذاساى ؿٌبختِ ؿذُ 

افضايؾ ػٌبصش ػٌگيي دس ًتيدِ فؼبليتْبي هتؼذد ي هبًٌذ فؼبليتْبي صٌؼتي ٍ ّؼتِ اي، اػتخشاج .اػت

جت سّب ؿذى هؼبدى، اػتخشاج فلضات، سًگشصي ٍ ّشصاثْبي كبسخبًدبت تَليذ هَاد ؿيويبيي هي ثبؿذ كِ ػ

دس هحيظ ٍ آثْبي آؿبهيذًي ؿذُ ٍ ػالهت آثضيبى ٍ  Cr,Ni, Cu, Zn, Co, Cd, Hg  ٍPbػٌبصش ػوي 

سفغ فلضات ػوي اغلت تَػظ فشآيٌذّبي اكؼيذ ٍ احيب، . خبكضيبى سا ثِ خغش اًذاختِ اػت

لجتِ ايي سٍؿْب صَست هي گيشد كِ ا.... فيلتشاػيَى،فشايٌذّبي الكتشٍؿيويبيي ،تجبدل يًَي،خزة حالل ٍ

دس ايي صهيٌِ .ًؼجتب گشاى ٍ ثي اثش ّؼتٌذ ، ثٌبثشايي يبفتي سٍؿي ػبدُ، اسصاى ٍ هَثش ثؼيبس تَصيِ ؿذُ اػت 

يك تكٌَلَطي خذيذ اػت كِ دس آى هَاد ثيَلَطيكبل دس حزف فلضات ػٌگيي اص هحلَل اص  1ظيكي    خزة ثيَلَ

ت ػٌگيي اص ّشصاثْب اص عشيق ٍاػغِ ّبي هتبثَليكي يب عشيق هَاد خبرة ، ّوچٌيي دس اًجبؿتِ كشدى فلضا

هكبًيؼن خزة ثيَلَطيكي هؼوَال ثش (. 5)هؼيشّبي فيضيكَ ؿيويبيي خزة هَسد اػتفبدُ قشاس هي گيشًذ

اػبع ايدبد پيًَذ ؿيويبيي ثيي گشٍّْبي ػبهلي هَاد خبرة ٍ يًَْبي فلضي يب ٍاكٌؾ تجبدل يًَي ثِ ػلت 

ثؼيبسي اص اًَاع هيكشٍاسگبًيض هْب هثل (.3)هَاد خبرة هي ثبؿذ ظشفيت تجبدل يًَي ثبالي

ّذف اص ايي هغبلؼِ . ثبكتشيْب،خلجكْب،قبسچْب ٍ هخوشّب ثؼٌَاى خبرة ثبالي فلضات ػٌگيي ؿٌبختِ ؿذُ اًذ

ثشسػي ًقؾ هيكشٍاسگبًيضهْبدس خذة ثيَلَطيكي ثشخي ػٌبصش ػٌگيي ٍ ًقؾ آى دس سفغ آلَدگي هحيظ هي 

 .ثبؿذ

 اکتزیها در جذب بیولوصیکی فلشات سنگیننقش ب

ثبكتشيْب گشٍّي اص هَخَدات تك يبختِ رسُ ثيٌي ّؼتٌذ كِ پَؿؾ ثيشًٍي ًؼجتب ضخيوي آًْب سا احبعِ 

 .ايي هَخَدات ػبختبس ػبدُ اي داسًذ ٍ ثِ گشٍُ پشٍكبسيَتْب تؼلق داسًذ.كشدُ اػت 

ػغح توبع ثضسگ ثشاي آى ايدبد ؿذُ  ثبكتشي حبٍي يك ًؼجت ػغح ثِ حدن ثبال اػت دس ًتيدِ يك

ثبكتشيْب دس تْيِ هبكشٍهَلكَلْبيي كِ هَاد پلي هشي خبسج .ٍ ٍاكٌؾ ثب فلضات هحيظ اعشاف سا فشاّن هيكٌذ

دس ٍاقغ فشاٍسدُ هتبثَليكي ثبكتشي اػت كِ اص تدضيِ يب  ESP. ًبهيذُ هيـَد ثِ كبس هي سًٍذ 2(ESP)ػلَلي 

تـكيل ؿذُ اص پلي ػبكبسيذّب، پشٍتئيٌْب،هَاد آلي ٍ اػيذ اٍسئيك كِ  ESP.ّيذسٍليض آًْب حبصل هي ؿَد

حبٍي گشٍّْبي ػبهلي هثل كشثَكؼيل،فؼفشيك ٍ گشٍّْبي آهيي ٍ ّيذسٍكؼيل هي ثبؿذكِ دس خزة 

 (.3)يًَْبي غيش آلي اص هحيظ اعشاف ًقؾ داسًذ
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ذُ ؿذ كِ  ايي ثبكتشي قبدس هـبّ Escherichia coliثش عجق ثشسػي ّبي اًدبم ؿذُ ثش سٍي ثبكتشي 

اًدبم گشفت  Cd>Ni>Crاص هحلَلْبي آثي هي ثبؿذ ٍ فشايٌذ خزة ثصَست Cd ,Cr ٍNi ثِ خزة 

ثش خزة  pHثش خزة ثيَلَطيكي يًَْبي فلضي آصهبيؾ ؿذ ٍ ًتيدِ گشفتِ ؿذ كِ   pHّوچٌيي اثش .

 (.3)ايي فلضات هي ؿَد ثبػث افضايؾ خزة pHثيَلَطيكي يًَْبي فلضي هَثش اػت ثغَسيكِ افضايؾ 

ّن ًـبى داد كِ ايي  Pseudomonas putidaهغبلؼبت اًدبم ؿذُ ثش گًَِ اي ديگش اص ثبكتشيْب ثِ ًبم 

خزة ايي . اًدبم گشفت U>Pb>Cdثبؿذكِ فشايٌذ خزة ثصَست  هي U ,Pb  ٍCdثبكتشي قبدس ثِ خزة 

 (.1)يبفت  افضايؾ U,Pb  ٍCdٍ افضايؾ غلظت فلضات  pHػٌبصش ّن ثب افضايؾ 

ًتبيح حبصل اص ثشسػي ثبكتشيْب پيـٌْبد هي كٌذ كِ غـبء ػلَلي ثبكتشي هي تَاًذ تأثيش هَفقيت آهيضي 

 (.3)دس اصالح ّشصاثْبي آلَدُ فلضي داؿتِ ثبؿذ

 نقش جلبکها در جذب بیولوصیکی فلشات سنگین

هي ثبؿٌذ ٍ دس هحيغْبي خلجكْب ػبدُ تشيي هَخَدات كلشٍفيل داس ّؼتٌذ كِ فبقذ سيـِ ،ػبقِ ٍ ثشگ 

خلجكْب دس ػغح .آة هحيغي اػت كِ ثيـتشيي خلجكْب سا دس خَد خبي دادُ اػت.گًَبگَى يبفت هيـًَذ

خبكْبي هشعَة ّن ثِ تؼذاد صيبد يبفت هي ؿًَذ ،ّوچٌيي ثخـْبي َّايي دسختبى ،ػٌگْب ٍ صخشُ ّب 

اًدبم ؿذُ ثش سٍي خلجكْب ًـبى هي  ثشسػي ّبي.هحلْبي ديگشي اػت كِ خلجكْب ثش سٍي آى سؿذ هي كٌٌذ

الجتِ اغلت تحقيقبت دس ايي .دّذ كِ خلجكْب ّوچٌيي دس خزة ثيَلَطيكي ػٌبصش ػٌگيي هَثش هي ثبؿٌذ

صهيٌِ هشثَط ثِ خلجكْبي قَُْ اي اػت ٍ تَخِ كوتشي ثِ خلجكْبي ًَع ػجض ٍ قشهض ؿذُ اػت كِ ؿبيذ 

دس عي تحقيقي خزة ػغحي . لَطيكي ػٌبصش هي ثبؿذػلت آى اثش ثيـتش خلجكْبي قَُْ اي دس خزة ثيَ

دس هحلَلْبي دٍ فلضي ٍ ػِ فلضي  Fucus spiralisثش سٍي خلجك دسيبيي  Cd,Ni,Pb,Cu  ٍZnػٌبصش 

اًدبم گشفت ٍ هـبّذُ ؿذ كِ دس هحلَلْبي دٍ فلضي ٍاثؼتگي ثيَهبع ثشاي هغ ٍ ػشة افضايؾ يبفت ٍ 

ّوچٌيي خزة .كبدهيَم،ًيكل يب سٍي تحت تبثيش قشاس ًگشفت خزة ػغحي ايي فلضات ثب افضايؾ غلظتْبي

 Cu>Cd>Niػغحي كبدهيَم ،ًيكل ٍ هغ ّن دس هحلَلْبي ػِ فلضي ثشسػي ؿذ كِ سًٍذ خزة ثصَست

 (.4)آصهبيؾ ًـبى داد كِ هغ ثغَس هقذم ًؼجت ثِ ػبيش ػٌبصش تَػظ ايي خلجك خزة هي ؿَد.ثَد

 یننقش گیاهان در جذب بیولوصیکی فلشات سنگ

اػتفبدُ اص گيبّبى دس سفغ ػٌبصش ػٌگيي ّن يك سٍؽ ثب صشف ّضيٌِ ّبي كن ٍ ثبصدُ ثبال هي ثبؿذ كِ 

دس .هي گَيٌذ هْن اػت  2دس ايي سٍؽ اًتخبة گيبُ هٌبػت كِ ثِ آى گيبُ اًجبؿتگش.ًبم داسد1گيبُ پباليي

ثؼيبسي اص گيبّبى هبًٌذ رست،خَ،خَ صحشايي . ساثغِ ثب گيبُ فبكتَس تدوغ ٍ ساًذهبى تَليذ گيبُ هْن هي ثبؿذ

ٍ چبٍداس ثؼٌَاى گيب ّبًي كِ ثغَس ًؼجي هقبديش صيبدي فلضات سا دس ثبفت خَد خوغ هي كٌٌذ گضاسؽ گشديذُ 

 (.2)سا دس ثبفتْبي خَد اًجبؿتِ كٌٌذ  Pbقبدسًذ هقبديش ثباليي هثال رست ٍ گٌذم گيبّبًي ّؼتٌذ كِ .اًذ

 نقش میکزوارگانیشمها در گیاه پاالیی فلشات سنگین

اص آًدب كِ اغلت گيبّبى اًجبؿتگش هَثش دس گيبُ پباليي ػشػت سؿذ پبييي ٍ ثيَهبع كن داسًذ ٍ اغلت 

ايدبد هي ؿَد ثٌبثشايي يبفتي ػَاهلي كِ ػٌبصش خبصي سا اًجبؿتِ هي كٌٌذ هحذٍديتْبيي دس كبسثشد آًْب 

                                                   
1 phytoextraction 
2 hyperaccumulator 
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ثتَاى خزة ػٌبصش تَػظ ايي گيبّبى سا افضايؾ داد هْن اػت كِ هيكشٍاسگبًيضهْب هي تَاًٌذ دس ايي هَسد 

دس گيبُ پباليي ػٌبصش ػٌگيي خبكْبي ( AM)هثال قبسذ آسثَػكَالس هيكشٍسيضا .ًقؾ هَثشي داؿتِ ثبؿٌذ

ِ ّن دس اكَػيؼتوْبي عجيؼي ٍ ّن كـبٍسصي يبفت هي ؿَد يك اتصبل ايي قبسذ ك.آلَدُ ًقؾ هَثشي داسد

هؼتقين ثيي خبک ثب سيـِ ّب ي گيبُ ثشقشاس كشدُ ٍ ثبػث افضايؾ خزة ػٌبصش تَػظ گيبُ اص خبک ٍ اًتقبل 

داسدٍلي ًؼجت ثِ  Pb,Cd  ٍZnرست گيبّي اػت كِ ًقؾ هْوي دس خزة . آى اص سيـِ ثِ ػبقِ هي ؿَد

الجتِ .تَػظ رست ايفب كٌذ Cuهي تَاًذ ًقؾ هْوي دس گيبُ پباليي  AMت كِ قبسذحؼبع اػ Cuخزة 

 (.6)اثشات ايي هيكشٍسيضا ٍاثؼتِ ثِ ًَع ػٌصش، گيبُ، ًَع ٍ اكَتيپ قبسذ هي ثبؿذ

 بحث و نتیجه گیزی

گشچِ فلضات ػٌگيي ٍ آلَدگي آًْب ٍ هضشات آى دس ػالهت هحيظ صيؼت ٍ ثـش اهشٍصُ دس دًيب ؿٌبختِ 

ُ اػت ٍلي ّوچٌبى آلَدگي سٍ ثِ افضايؾ اػت كِ سفغ آى ٍ ثبصگـت ػالهتي ثِ هحيظ صيؼت هَسد ؿذ

دس ايي صهيٌِ كبسثشد سٍؿْبي گًَبگًَي اسائِ ؿذُ اػت  كِ الجتِ يبفتي سٍؿي . تَخِ ثؼيبس قشاس گشفتِ اػت

ّوبًغَس كِ هـبّذُ ؿذ . ذكبسآهذ ثب ثبصدُ ثبال ٍ دس ػيي حبل كن ّضيٌِ دس سفغ آلَدگي ثؼيبس هْن هي ثبؿ

گيبّبى ٍ هيكشٍاسگبًيضهْب هيتَاًٌذ ًقؾ ثؼيبس هْوي دس سفغ آلَدگي ايفب كٌٌذكِ ايي سٍؽ ّن ّضيٌِ كوتش 

اًَاع خلجكْب ،قبسچْب ،ثبكتشيْب ، هخوشّب ٍ گيبّبى هي .ٍ ّن ساًذهبى ثبالتشي ًؼجت ثِ سٍؿْبي ديگش داسد

ًٍذ كِ اهشٍصُ ايي ػلن سٍ ثِ تَخِ ٍ گؼتشؽ ثيـتش هيجبؿذ ٍ تَخِ تَاًٌذ دس سفغ آلَدگي اص هحيظ ثِ كبس س

دس ثِ كبس گيشي ايي سٍؽ ثبيذ ثِ هَقؼيت هكبًي ٍ ؿشايظ . ثؼيبسي اص هحققيي سا ثِ خَد خلت كشدُ اػت

هثال گيبُ پباليي خَد سٍؿي كبسآهذ هيجبؿذ كِ ثؼذ اص .هحيظ ٍ هْن تشاص آى خٌجِ اقتصبدي آى تَخِ گشدد

بس ٍ سفغ آلَدگي خبک هي تَاى اص ثيَهبع گيبُ آلَدُ دس تَليذ كوپَػت ٍ هتشاكن كشدى اػتفبدُ اتوبم ك

ػَصاًذى ٍ .كشد،ّوچٌيي اص ثيَهبع آى ثؼٌَاى يك هٌجغ اًشطي كِ هصشف تدبسي داسد ّن اػتفبدُ هي گشدد

ـكل كبسآهذتشيي ساُ پغ ّويـِ سٍؿْبي گشاى ٍ ه.تَليذ گبص ّن سٍؿي ديگش دس تَليذ اًشطي ٍ گشهب هيجبؿذ

حل ًوي ثبؿٌذ ثلكِ گبّي سٍؿْبي ػبدُ ٍ اسصاى هَثشتشًذ كِ ثبيذ آًْب سا ؿٌبػبيي ٍ كبسايي آًْب سا آصهبيؾ 

 .كشد
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