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ABSTRACT 

Soil contamination with heavy metals in addition to reducing the production and quality of agricultural crops 

enters the human body through the food chain. The objective of this study was to investigate the adsorption 

capability and clean up time required for phytoremediation of Pb-contaminated soils by white horseradish. For 

this purpose, a randomized block experimental design with five treatments of 10 (control), 150, 300, 600 and 

900 mg Pb/kg soil and three replicates was established in the Faculty of Agricultural Sciences, University of 

Guilan. Plants were harvested when fully developed. The lead concentrations in the soil, roots and shoots were 

measured afterwards. TF and BCF indices, clean up time and uptake rate of Pb for 5%, 10%, and 15% of 

contamination were then calculated. The results indicated that by increasing the lead concentration, plant dry 

matter decreased significantly. Also, lead accumulation occurred mostly in roots rather than in shoots. The 

maximum lead concentration in the root and shoot in the 900 mg/kg treatment were 191.9 and 28.56 mg/kg, 

respectively. The variation range of TF and BCF indices were 0.15 to 0.55 and 0.22 to 2.86, respectively. 

Results further revealed that it takes 8 years to remediate 15% of Pb when soil Pb contamination is 300 mg/kg 

treatment. Generally, with increasing lead concentration, the time needed for phytoextraction is also increased. 

However, since the complete removal of heavy metals does not need to clean up them from the soil, 

phytoremediation is a suitable method for remediation of heavy metal contaminated soils. Due to high biomass 

and capability of lead accumulation of white horseradish, this plant might be used to remediate lead from 

moderate Pb-contaminated soils. 
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 های جذب و زمان پااليش سرب در خاک آلوده با استفاده از گياه ترب سفيد بررسی شاخص

  *1صفورا اسدی کپورچال

  گروه علوم خاک، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران.1

 (6/10/1400تاریخ تصویب:  -20/9/1400تاریخ بازنگری:  -19/8/1400)تاریخ دریافت:  

 چکيده

 از طریق زنجیره غذایي وارد بدن انسان تولید و کیفیت محصوالت کشاورزیکاهش  افزون بر سنگین فلزات خاک بهآلودگي 

شود. پژوهش حاضر با هدف بررسي توان جذب و زمان الزم برای پاالیش خاک آلوده به سرب توسط گیاه ترب سفید مي

گرم سرب در کیلوگرم خاک و میلي 900و  600 ،300، 150)شاهد(، 10شامل پنج تیمار  باتصادفي  کامالًدر قالب طرح 

 در سرب و میزان برداشت گیاهان رشد، دوره طي از سه تکرار در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن اجرا شد. پس

 15و  10، 5، زمان پاالیش و نیز آهنگ برداشت سرب در سطوح BCFو  TFهای و شاخص گیریاندازه یياندام هوا و ریشه

داری یافت. همچنین لودگي محاسبه شد. نتایج نشان داد با افزایش غلظت سرب، ماده خشک گیاهي کاهش معنيدرصد آ

مع که بیشترین مقدار سرب تجطورییي کم بود بههوا یهااندامسرب بیشتر در ریشه گیاه تجمع یافت و مقدار انتقال آن به 

گرم بر کیلوگرم میلي 56/28و  09/191برابر با  بیبه ترتبر کیلوگرم گرم میلي 900 ماریتیي در اندام هوایافته در ریشه و 

آمد. نتایج نشان داد برای  به دست 86/2تا  22/0و  55/0تا  15/0 بیبه ترت BCFو  TFهای بود. دامنه تغییرات شاخص

طورکلي با افزایش غلظت سال زمان الزم است. به 8بر کیلوگرم، حدود  گرميلیم 300از سرب در تیمار  درصد 15پاالیش 

 کامل حذف ،نیفلزات سنگ پاالیش برای نکهیبه اباتوجهیابد. لیکن و سطح آلودگي، زمان الزم برای پاالیش نیز افزایش مي

 بوده و نیفلزات سنگ به آلوده هایخاک زدایيآلودگي برای مناسب روشي گیاهي پاالیش باشد،نمي الزم خاک ها ازآن

 های با آلودگيخاک پاالیش برای گیاه این از توانمي فراوان ترب سفید، تودهزیست و تولید اندوزیبیش الیبا توان بهباتوجه

 .کرد استفاده سرب متوسط به

 اندوز، فاکتور انتقال، فاکتور تجمع زیستي، فلزات سنگین، گیاه پاالیيبیش های کليدی:واژه

 

 مقدمه
 خاک افزون بر هایترین آالیندهمهمعنوان بهسنگین  فلزات

ب و منابع آبر میزان تولید و کیفیت محصوالت کشاورزی، کاهش 

 et alGolchin;2020 ,. ) دندار یبارزیان اتاثرنیز سالمتي انسان 

., 2017et al., 2020; Khan et alJaskulak .)  فلزات سنگین بر

به بوده و  هیتجزرقابلیغهای آلي از نظر بیولوژیکي خالف آالینده

توانند در درازمدت اثرات مخربي عمر طوالني ميداشتن نیمه لیدل

-Rasouliبر خاک و فرآیندهای بیولوژیک آن بگذارند )

Sadaghiani et al., 2019 آلودگي خاک به فلزات سنگین از .)

طریق مقایسه غلظت کل هر فلز سنگین در خاک با مقادیر 

شود فلز در خاک بررسي مي استاندارد یا حدود بحراني آن

(Dehghani et al., 2021 .) 

شیمیایي گوناگوني برای مقابله با  وي های فیزیکروش

-جملة این روش سنگین در خاک وجود دارد که از فلزاتآلودگي 

 غیر متحرک کردن و تثبیت عناصر سنگین در خاک است ،ها

(Glick, 2003; Thawornchaisit & Polprasert, 2009.)  سرب
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 و 21/207 سنگین با جرم اتمي هایپرکاربردترین فلزیکي از 

 ,Pais & Jones)است گراد درجه سانتي 46/327 نقطه ذوب

کردن آن به اضافهو  (. استفاده فراوان از این فلز در صنعت1997

 Yanqunهایي از مصرف این فلز است )نمونه های فسیليسوخت

et al., 2004در  لیو تترا مت لیصورت تترا ات(. مصرف دیگر آن به

سرب در بین فلزات  بنزین برای افزایش کارایي بنزین است.

لیت دلیل حالسنگین از درجه آالیندگي باالیي برخوردار بوده و به 

متری الیه سطحي خاک قرار سانتي 20الي  15اندک در عمق 

گرفته و با فرایندهای جذب سطحي، تبادل یوني، رسوب و 

مواد آلي به خاک پیوند داده شده و پاالیش آن از  کمپلکس با

. همچنین به (Alipour et al., 2015خاک بسیار دشوار است )

دلیل پراکنش گسترده آن در مناطق شهری و صنعتي بسیار 

که آلودگي محصوالت کشاورزی طوریاست به موردتوجه

در خاک آلوده به سرب، از طریق زنجیره غذایي وارد  افتهیرشد

اندازد ن انسان شده و سالمتي انسان را به خطر ميبد

(Khodaverdiloo et al., 2020.) های قلبي ها، سکتهبروز سرطان
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و مغزی، افزایش مشکالت کلیوی، اختالالت روحي و رواني، 

الخلقه، رفتارها، اختالالت ژنتیکي، تولید نوزادان ناقصافسردگي

کز فکری، همگي از های تهاجمي، کاهش بهره هوشي، عدم تمر

د نباشميبه فلزات سنگین زیست های آلودگي محیطپیامد

(Rezai and Parsa, 2021.) های مختلفي ورود سرب به بدن از راه

از جمله تنفس هوای آلوده، خوردن غذا و نوشیدن آب آلوده انجام 

  .شودمي

دار ، ارزان و دوستجدیدنسبتاً  یپاالیي فناورگیاه

برای حذف یا  اندوزبیشکه در آن از گیاهان زیست است محیط

شود استفاده مي خاکهای آلي و معدني از کاهش غلظت آالینده

(Cameselle and Gouveia, 2019; Parseh et al., 2018) .

Kumar et al. (1995) کردهپاالیي را تکنولوژی سبز قلمداد گیاه 

 خاک بهها از ده از گیاهان سبز برای انتقال آالیندهو آن را استفا

پاالیي را نسبت گیاهنیز  Sahihi et al. (2020) .دنکنيبیان مگیاه 

 ترخاک مناسب یسازهای رایج مورداستفاده برای پاکبه روش

عنوان های گیاهي شناسایي شده بهبیشتر گونهد. نندامي

هان خوراکي و مرتعي اندوز فلزات سنگین متعلق به گیابیش

بر بوده و پاالیي روشي زمان. گیاه(Golchin et al., 2020هستند )

دوز انممکن است بیش از یک دهه زمان نیاز باشد تا گیاهان بیش

بتوانند به طور مؤثر آلودگي را از خاک پاالیش کنند 

(Khodaverdiloo et al., 2020.) 

اندوز گیاهاني هستند که افزون بر توانایي باال گیاهان بیش

 Asadiتوده باالیي نیز دارند. در جذب فلز سنگین، تولید زیست

Kapourchal et al. (2009)  در پژوهشي توانایي گیاه تربچه در

پاالیش خاک آلوده به سرب را بررسي کردند و نشان دادند که 

ت سرب در خاک و مقدار ي بین غلظرخطیغای مثبت و رابطه

های گیاهي وجود داشته و این گیاه از توانایي در اندام افتهیتجمع 

خوبي برای پاالیش سرب از خاک آلوده برخوردار بوده است. 

Alipour et al. (2015) تره نشان دادند با استفاده از گیاه سلمه

پاالیي روشي مناسب برای کاهش آلودگي سرب در خاک که گیاه

توانایي دو گیاه  Asadi Kapourchal and Jalali (2021) .است

را در پاالیش سرب از خاک آلوده  خروس وحشيخرفه و تاج

به جذب مقادیر بررسي کردند. نتایج آنها نشان داد که باتوجه

زیادی سرب از ناحیه رشد ریشه، عملکرد گیاهي باال و توانایي 

برای دو گیاه های قابل برداشت، هر تجمع سرب در اندام

های چندین سرب از اعماق سطحي خاک و تا غلظت یسازپاک

 لیکنشتند. برابر غلظت مجاز سرب در خاک کارآیي باالیي دا

توده تولید شده، گیاه تاجو مقدار زیست به زمان پاالیشباتوجه

 خروس وحشي از توانایي بیشتری برخوردار بوده است.

Dodangeh et al. (2018) ده از گیاهان زینتي اقدام به با استفا

های اخیر های آلوده کردند. در سالحذف عناصر سنگین در خاک

یي برای کاهش آلودگي عناصر سنگین پاالاهیگاستفاده از 

 Steliga andموردتوجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است )

Kluk, 2020; Eisazadeh et al., 2019; Sarwar et al., 2017; 

Mahar et al., 2016; Khodaverdiloo et al., 2020; Karimi et 

al., 2018.) به اهمیت آلودگي خاک و احتمال ورود سرب باتوجه

های آلوده بسیار غذایي حذف این عنصر از خاک رةیزنجبه 

موردتوجه پژوهشگران قرار دارد. نظر به اینکه گیاه ترب سفید 

آلوده کشت  مصرف خوراکي داشته و چنانچه در مناطق با خاک

شود امکان ورود سرب به زنجیره غذایي وجود دارد، لذا پژوهش 

های انتقال و مدت زمان حاضر با هدف بررسي توان جذب، شاخص

ب تر گیاهبا استفاده از  به سرب ی خاک آلودهسازپاکالزم برای 

 سفید انجام شد. 

 هامواد و روش
ه به سرب های آلودمنظور پاالیش گیاهي خاکپژوهش حاضر به

صورت کشت گلداني و در قالب با استفاده از گیاه ترب سفید به

، 300، 150)شاهد(،  10تیمار شامل  5تصادفي با  کامالً  طرح

گرم بر کیلوگرم سرب و سه تکرار در دانشکده میلي 900و  600

اجرا شد. خاک مورد  1397علوم کشاورزی دانشگاه گیالن در سال 

متری عبور داده از الک دو میلي دنشخشکآزمایش پس از هوا 

های فیزیکي و شیمیایي الزم به شد و برای انجام آزمایش

آزمایشگاه منتقل شد. قابلیت هدایت الکتریکي عصاره اشباع خاک 

(، مواد آلي به Rhoades, 1996با استفاده از دستگاه هدایت سنج )

ه (، بافت خاک بWalkley and Black, 1934بلک ) - روش والکي

(، جرم ویژه ظاهری به روش Bauycos, 1962روش هیدرومتری )

با استفاده از  pH( و Grossman and Reinsch, 2002سیلندر )

 گیری شد.( اندازهThomas, 1996سنج ) pHدستگاه 

 سازی تيمارهاآماده 

سیدن به سطوح آلودگي تیمارهای مورد بررسي، نخست برای ر

ی جرم سازآلودهسرب برای  مقدار سرب الزم از منبع نیترات

های خاک اضافه شد. بدین مشخصي از خاک محاسبه و به نمونه

صورت که ابتدا مقدار خاک الزم برای هر یک از تیمارها تهیه و 

-صورت اسپری به خاکي و بهآرامبه موردنظر آالیندهسپس مقدار 

ي هم زده شدند آرامبهها ي، خاکمه پاشها اضافه شد. طي فرآیند 

تا حداکثر اختالط الزم بین خاک و آالینده فراهم شود. سپس 

متر مکعب گرم بر سانتي 33/1به جرم ویژه ظاهری ها باتوجهخاک

-شد. خاک ریختهمتر سانتي 20کیلوگرمي و قطر  7های در گلدان

روز به 50های آلوده در شرایط رطوبت ظرفیت زراعي به مدت 

ه و خاک رها شدند تا تعادل ی آالیندهاکنشبرهممنظور انجام 
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امکان  کردنفراهمالزم بین خاک و آالینده فراهم شود. برای 

منظور حفظ هایي تعبیه شد. بهها سوراخزهکشي در ته گلدان

ها مجدداً به بیالن جرمي آب و آالینده، آب خروجي از زهکش

های خاک اضافه گردید. کاشت بذرهای ترب سفید در نمونه

کیلوگرم بر هکتار )فاصله  5ي شده با تراکم کشت تیمارهای طراح

( انجام شد. cm 20( )Hassanpour Asil et al., 2013بذرها 

 تنش آبي رخ نداده و نوع چیهای انجام شد که گونهآبیاری نیز به

منظور جلوگیری از رطوبت در حد ظرفیت زراعي حفظ شود. به

اس اسیم بر اسکمبود عناصر غذایي، عناصر نیتروژن، فسفر و پت

آزمون خاک از منابع کودی اوره، سوپر فسفات تریپل و سولفات 

تفاوت مقدار ورودی ازت ناشي از افزایش پتاسیم تأمین شد. 

مقادیر مختلف نیترات سرب به تیمارها با افزودن مقادیر مناسبي 

 Karimi et al (2018)و  Karimi et al (2017)اوره طبق روش 

 4به اینکه دوره رشد این گیاه حدود باتوجه .سازی گردیدیکسان

های گیاهي برداشت و با آب ماه بوده، پس از طي دوره رشد، نمونه

 ºC70مقطر شسته و اندام هوایي و ریشه از هم جدا و در دمای 

ها را آسیاب کرده ساعت خشک گردید. سپس، نمونه 48به مدت 

یری و گهای گیاهي و خاک عصارهو سرب موجود در نمونه

-( اندازهShimadzu AA-670Gدستگاه جذب اتمي ) لهیوسبه

 تر اکسیداسیون به روش گیاه در موجود سرب گیری شد. غلظت

 اسید از مخلوط اسید نیتریک، 1و  4، 40 حجمي نسبت با

 . (Gupta, 2000شد ) گیریعصاره کیدسولفوریاس و پرکلریک

 پارامترهای مورد بررسی

 مقدار سرب موجود اثر و ترب سفید پاالیش توان بررسي منظوربه

به  دستیابي و گیاه مختلف هایبخش توسط جذب بر در خاک

فاکتور انتقال  پارامترهای گیاهي، پاالیش برای تیمار ترینمناسب

)1TF(  و فاکتور تجمع زیستي)2BCF( ( و 1با استفاده از روابط )

 (. Zhang et al., 2010آمدند ) به دست( 2)

𝑇𝐹(                                                 1)رابطه  =
𝐶𝑆ℎ𝑜𝑜𝑡

𝐶𝑅𝑜𝑜𝑡
   

𝐵𝐶𝐹(                                               2)رابطه  =
𝐶𝑆ℎ𝑜𝑜𝑡

𝐶𝑆𝑜𝑖𝑙
  

غلظت فلز به ترتیب   SoilC و ShootC ،RootCکه در آنها، 

 هوایي، ریشه و خاک است. سنگین در اندام

 فرمول از استفاده با سرب نیز پاالیش گیاهي برای الزم زمان

آمد و  به دست( 5تا  3)روابط  Schnoor (1997)توسط  شده ارائه

 در نهایت آهنگ برداشت سرب محاسبه شد. 

𝐾(                                                  3)رابطه  = 𝑈 𝑀0⁄      

𝑀(                                                4)رابطه  = 𝑀0𝑒
−𝑘𝑡  

𝑡(                                      5)رابطه  = −(ln𝑀/𝑀0)/𝐾  

                                                                                                                                                                                                 
1 Translocation Factor 

 U(، yr-1ثابت مرتبه اول سرعت جذب ) Kکه در آنها، 

جرم  M(، kgجرم اولیه آالینده ) 0M(، kg/yrسرعت جذب )

 ( است.yrزمان الزم برای پاالیش ) t( و kgباقیمانده )

)نسخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده لیوتحلهیتجز

ها با آزمون توکي در سطح پنج درصد انجام ( و مقایسه میانگین22

های آلوده به مقادیر مختلف پاالیش سبز خاک امکانو در نهایت 

ن ن تعییسرب با استفاده از گیاه ترب سفید و محدوده کارایي آ

 شد.

 نتايج و بحث
( ارائه شده است. 1در جدول ) موردمطالعههای خاک برخي ویژگي

بوده  Sandy clay loamشود بافت خاک مشاهده مي طور کههمان

 و از لحاظ شوری در محدود نرمال یا غیر شور قرار دارد. 
 

 موردمطالعههای فيزيکی و شيميايی خاک برخی ويژگی -1جدول 

 ویژگي واحد مقدار ویژگي واحد مقدار

33/1 3gr/cm bρ 

 
21 % Clay 

08/1 dS/m EC 54 % Sand 
21/1 % OM 25 % Silt 
92/6 - pH Sandy clay loam - Soil texture 
   10 mg/kg Pb in soil 

 

نتایج تجزیه واریانس مقدار ماده خشک و غلظت سرب در 

( ارائه شده است. 2ریشه )غده( و بخش هوایي گیاه در جدول )

 آلودگي، بین سطوح مختلف شود درکه مشاهده مي همان گونه

 وجود داریمعني اختالف یياندام هوا و ریشه توسط سرب جذب

 مقدار از گیاه کمتریي اندام هوا در یافته تجمع سرب دارد و مقدار

 Asadi نتایج بوده که با ریشه بخش آن در یافته تجمع

Kapourchal et al. (2009) ،Alipour et al. (2015)  و

Mohamadipour and Asadi Kapourchal, (2013) خوانيهم 

 Eisazadehو  Dodangeh et al. (2018)های دارد. نتایج پژوهش

et al. (2019)  غلظت سرب در بخش ریشه نیز نشان داد که

 داری هستند. یي آن دارای تفاوت معنيبخش هواپیازچه و 

 

يی و ريشه اندام هوانتايج تجزيه واريانس سرب تجمع يافته در  -2جدول 

 گياه

 داریمعني میانگین مربعات درجه آزادی بافت گیاه

16/16602 4 ریشه )غده( * < 0001/0  

12/289 4 اندام هوایي * < 0001/0  

09/103 4 ماده خشک * < 0001/0  

             داری در سطح پنج درصد      * معنی                                  

 های مختلف( نتایج مقایسه میانگین اثر غلظت1در شکل )

2 Bioconcentration Factor 
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 طور کههماناست.  شدهدادهنشانسرب بر ماده خشک گیاهي 

غلظت سرب میزان ماده خشک گیاهي  افزایششود با مشاهده مي

داری پیدا کرده است. کمترین مقدار ماده خشک در کاهش معني

کیلوگرم بر  52/2گرم بر کیلوگرم معادل میلي 900غلظت 

است. نتایج نشان داد که افزایش غلظت  آمدهدستبه مترمربع

اری دگرم بر کیلوگرم سبب تغییر معنيمیلي 150تا  10سرب از 

توان به تحمل خشک گیاه نشده است و این موضوع را مي بر ماده

گیاه نسبت به این دامنه غلظت نسبت داد. با افزایش غلظت سرب 

گرم بر کیلوگرم میزان ماده خشک حدود میلي 900به  10خاک از 

 بیان Sharma and Dubey, (2005)است.  افتهیکاهشدرصد  34

 ریشه رشد کنندة ودمحد عوامل یکي از فلزات سنگین تنش کردند

 سبب ایریشه سیستم مناسب گسترش و توسعه عدم. است

غشاء  ساختار در تغییر غذایي، موادکننده جذب سطوح کاهش

 فرآیندهای بر امر این که شودمي آب جذب کاهش و سلولي

 نهایت در و گذاشته اثر فتوسنتز و تنفس تعرق، مانند فیزیولوژیکي

 تودهزیست کاهش و گیاه مختلف هایقسمت رشد کاهش سبب

-مي سرب تنش تحت هوایي بخش و ریشه رشد شود. کاهشمي

واره دی شدن لیگنیني ریشه، در سرب زیاد تجمع دلیل به تواند

این فلز، اثر مستقیم عنصر بر هسته سلول  ریتأثتحت سلولي

(Daud et al., 2009و اثر متقابل عناصر سنگین با گروه ) های

 ,.Khudsar et alآنها ) کردنرفعالیغسولفیدریل غشا سلول و 

نشان دادند که با افزایش  Eisazadeh et al. (2019)( باشد. 2000

-صورت معنيغلظت فلز سنگین کادمیوم میزان ماده خشک به

از این مطالعه  آمدهدستبهاست که با نتایج  افتهیکاهشداری 

نیز نشان دادند  Alipour et al. (2015)همخواني دارد. همچنین 

تره با افزایش غلظت سرب ابتدا مقدار ماده خشک در گیاه سلمه

غلظت سرب در  شدناضافهاست اما با  افتهیشیافزادر این گیاه 

  داری یافته است.خاک در نهایت مقدار ماده خشک کاهش معني
 

 
 در تيمارهای مختلف گياهی خشک ماده مقدار -1شکل 

 است  P<0.05دار در سطح احتمال دهنده اختالف معنیباشد. حروف مختلف نشانتکرار می سهارقام ارائه شده ميانگين نتايج حاصل از *

 

میانگین تغییرات غلظت سرب در دو بخش  مقایسهنتایج 

 همان گونهاست.  شدهدادهنشان( 2یي در شکل )اندام هواریشه و 

یي اندام هواتغییرات سرب در ریشه و  شودکه مشاهده مي

با افزایش غلظت سرب  غلظت سرب در خاک است و ریتأثتحت

یي نیز افزایش اندام هوادر خاک غلظت این عنصر در ریشه و 

داری یافته است. الزم به ذکر است که نتیجه فوق بدون معني

 Khodaverdiloo etباشد. در مطالعات اثر رقت مي درنظرگرفتن

al (2014)  وHamzenejad Taghlidabad et al (2014)  اثر رقت

 Abdollahi and Golchin, (2018)هم در نظر گرفته شده است. 

بیان کردند که با افزایش غلظت سرب در خاک نیز در پژوهشي 

به دنبال آن غلظت این  و افتهیشیافزاغلظت قابل جذب آن نیز 

ر دبیشترین غلظت سرب یابد. عنصر در داخل گیاه افزایش مي

 هر دو بخش گرم بر کیلوگرم سرب در خاک برایمیلي 900تیمار 

گرم بر میلي 09/191با مقدار  بیبه ترتیي اندام هواریشه و 

ان آمد. نتایج نش به دستگرم بر کیلوگرم میلي 56/28و کیلوگرم 

صورت میانگین غلظت سرب در ریشه پنج برابر غلظت داد که به

 Dodangehآن در بخش هوایي گیاه بوده است. در همین راستا 

et al. (2018)  نشان دادند که تجمع سرب در ریشه بیشتر از بخش

از  آمدهدستبههوایي آن در گیاه گالیول بوده است که با نتایج 

نیز نشان دادند که  Liu et al. (2015)این پژوهش همخواني دارد. 

بیشترین مقدار سرب در گیاه بامبو به ترتیب در ریشه، ساقه و 

نتایج  Yang et al. (2014)برگ تجمع یافته است. همچنین 

گونه گیاه مورد  21مشابهي را گزارش کردند و نشان دادند که در 

 Xin-Xian etبررسي میزان سرب در ریشه بیشتر از ساقه است. 

al. (2009)  مقدار سرب جذب شده در بخش هوایي گیاهS. 

alfredii  گرم بر کیلوگرم گزارش کردند میلي 970تا  180را از
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که در مقایسه با سرب جذب شده توسط گیاه ترب در این مطالعه 

 10-1000نیز دامنه  Wu et al. (2007)بسیار باالتر است. 

 .Sمقدار جذب سرب در گیاه گرم بر کیلوگرم را برای میلي

alfredii  گزارش کردند. علت اختالف زیاد در دامنه مقدار جذب

ای ههای فیزیولوژیکي گیاه و ویژگيتوان به ویژگيسرب را مي

 Asadiنسبت داد.  موردمطالعههای شیمیایي و فیزیکي خاک

Kapourchal et al. (2009) در سنگین فلزات تجمع بررسي در 

 به تنسب تربچه ریشه که دادند نشان تربچه ریشه و هوایي بخش

 تهانباش خود در را فلز سنگین بیشتری مقادیر آن، هوایي بخش

 انتقالمحدودکردن  برای را مختلفي هایراه پژوهشگران .بود کرده

 جمله آن از که اندکرده بیان هوایي هایاندام به ریشه از سرب

 دارای هایپکتین طریق از سرب تحرک از جلوگیری به توانمي

 کردن ( رسوبArias et al., 2010) سلولي دیواره در منفي بار

 سرب نامحلول هاینمک صورتبه سلولي بین فضاهای در سرب

(Meyers et al., 2008تجمع ،) پالسمایي ) غشای در سربJiang 

and Liu, 2010دهنده انتقال هایپروتئین طریق از سرب ( و دفع

 Maestri)  نمود اشاره سلول از بیرون به ریشه پوست هایسلول

et al., 2010.) 

 

  
 غلظت سرب در ريشه )الف( و اندام هوايی )ب( در تيمارهای مختلف -2شکل 

 است پنج درصد دار در سطح احتمال دهنده اختالف معنیباشد. حروف مختلف نشانتکرار می سهارقام ارائه شده ميانگين نتايج حاصل از *

 

 (BCF( و فاکتور تجمع زيستی )TF)فاکتور انتقال 

است.  شدهدادهنشان( 3در شکل ) BCFو  TFنتایج فاکتورهای 

بیانگر انتقال سرب از ریشه به  TFکه بیان شد فاکتور  طورهمان

 انتقال دهندهنشاننیز  BCFبخش هوایي گیاه است و شاخص 

سرب از خاک به گیاه است. نتایج نشان داده است که با افزایش 

کمترین مقدار  کهیطوربه افتهیکاهش TFغلظت سرب شاخص 

گرم بر کیلوگرم بوده است. لیکن شاخص میلي 900آن در تیمار 

BCF  است. دامنه تغییرات  افتهیشیافزابا افزایش غلظت سرب

گرم میلي 900 در تیمار 15/0در تیمار اول تا  55/0از  TFشاخص 

تا  22/0نیز از  BCFبر کیلوگرم است و دامنه تغییرات شاخص 

است. با افزایش غلظت سرب و فراهمي آن، نفوذ سرب به  86/2

داخل گیاه افزایش داشته است و سبب تجمع آن در ریشه گیاه 

شده است. لیکن به دلیل سمیت این عنصر بر اساس فیزیولوژی 

 است. در آمدهعملبههای دیگر ممانعت گیاه از انتقال آن به بخش

نیز نشان دادند که با  Eisazadeh et al. (2019)همین راستا 

 06/0به  62/0از  TFافزایش غلظت کادمیوم در خاک مقدار 

کادمیوم در مطالعه  TFاست. روند تغییرات  افتهیکاهش

Eisazadeh et al. (2019)  با روند تغییراتTF  سرب در این

سرب  TFمقادیر  Dodangeh et al. (2018)مطالعه مطابقت دارد. 

آوردند.  به دست 41/0تا  1/0رای سه نوع گیاه زینتي بین را ب

Cui et al. (2004)  مقدارTF  سرب از خاک به گیاه را برای گیاهان

( .Brassica juncea L( و خردل ).Amaranthus Lتاج خروس )

 Alipour etآوردند.  به دست 017/0و  023/0به ترتیب معادل 

al. (2015)  نیز در پژوهشيTF تره بین برای گیاه سلمه سرب را

در  آمدهدستبهبه نتایج آوردند. باتوجه به دست 12/0تا  06/0

شود که گیاه ترب سفید دارای عملکرد پژوهش حاضر مشاهده مي

 Yangتره، تاج خروس و خردل بوده است. بهتری نسبت به سلمه

et al. (2014)  دامنه تغییراتTF  665/0تا  037/0سرب را از 

فاکتور انتقال از خاک به گیاه یکي از موارد کلیدی  گزارش کردند.

 Bose etباشد )مهم در ارزیابي میزان جذب فلز توسط گیاه مي

al., 2008عنصر سرب دارای  گرفتهصورتهای (. بر اساس پژوهش

ه شباشد، زیرا انتقال سرب از ریکمترین میزان فاکتور انتقال مي

 به تنوعگیرد. باتوجهي صورت ميسختبههای باالیي به برگ

های مختلف گیاهي، توان جذب و انتقال عناصر ژنتیکي گونه

 Peris etهای مختلف گیاهي متفاوت است )سنگین نیز در گونه

al., 2007 .)Yang et al. (2014)  نشان دادند که در گیاهS. 

alfredii  دامنه تغییراتBCF  است. همچنین  401/0تا  014/0از

سرب نسبت به  BCFاین پژوهشگران نشان دادند که شاخص 
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 تر است. سایر عناصر از جمله کادمیوم بسیار پایین

 زمان پااليش و آهنگ برداشت سرب

درصد در  15و  10، 5برای پاالیش سرب به میزان  ازیموردنزمان 

است. بیشترین  شدهدادهشینما( 4تیمارهای مختلف در شکل )

 15سرب در خاک مربوط به پاالیش  پاالیشزمان الزم برای 

 97/12گرم بر کیلوگرم بوده که معادل میلي 900درصدی تیمار 

برای  شود که کمترین زمان الزمسال است. همچنین مشاهده مي

گرم بر کیلوگرم میلي 10درصد در تیمار  5حذف سرب به میزان 

( 4ي نتایج شکل )طورکلبهاست.  آمدهدستبهسال  49/0به مدت 

دهد که با افزایش غلظت سرب در خاک زمان الزم برای نشان مي

یابد که علت این موضوع کاهش ماده پاالیش آن نیز افزایش مي

اقدامات مدیریتي در راستای  گریدعبارتبهخشک گیاهي است. 

های متمادی صورت کاهش آلودگي سرب در خاک باید در سال

به اینکه پاالیش گیاهي برای سطوح آلودگي کم تا گیرد. باتوجه

 300دهد لذا تا سطح آلودگي متوسط بهترین پاسخ را مي

درصد حدود  15گرم بر کیلوگرم برای حذف سرب به میزان میلي

نشان دادند که با  Alipour et al. (2015)یاز است. سال زمان ن 8

افزایش غلظت سرب روند زمان پاالیش نیز افزایشي بوده که با 

 Khodaverdilooاز این پژوهش مطابقت دارد.  آمدهدستبهنتایج 

and Homaee, (2008) های ایجاد شده برای بیان کردند که مدل

 توان عددتند و نميبرآورد زمان پاالیش یک خاک آلوده کلي هس

دقیقي برای پاالیش بیان کرد.

 
 

  
 در تيمارهای مختلف BCFو ب(  TFتغييرات الف(  -3شکل 

 

 
 خاک در تيمارهای مختلف آلودگی سطوح از درصد 15 و 10 ،5 برای سرب پااليش زمان -4شکل  

 

نتایج آهنگ برداشت مقادیر مختلف سرب در تیمارهای 

است. بیشترین مقدار  شدهدادهشینما( 5در شکل ) موردمطالعه

گرم بر میلي 900درصد و تیمار  15آن در سطح برداشت 

طور هماناست.  آمدهدستبه mg/kg/yr 02/9کیلوگرم برابر با 

 15و  10، 5 سطحشود روند تغییرات در هر سه مشاهده مي که

 صورت افزایشيیکسان و به موردمطالعهدرصد در تمام تیمارهای 

 Alipour et al. (2015)است. در پژوهش انجام شده توسط 

قدار تره مبیشترین مقدار آهنگ برداشت سرب برای گیاه سلمه

52/3 mg/kg/yr  600درصد در تیمار  15در سطح برداشت و 

 آمد.   به دستگرم بر کیلوگرم میلي
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 سطوح از درصد 15 و 10 ،5 مقدار آهنگ برداشت سرب برای -5شکل 

 خاک در تيمارهای مختلف آلودگی

 گيرینتيجه
ی سازپاکدر این پژوهش با استفاده از گیاه ترب سفید اقدام به 

نشان داد که سرب  آمدهدستبهخاک آلوده به سرب شد. نتایج 

و به میزان یابد عمده در بخش ریشه گیاه تجمع مي به طور

یابد. با افزایش آلودگي سرب های هوایي انتقال ميکمي به اندام

به دلیل اثر سمیتي سرب، ماده خشک گیاهي کاهش چشم

 با افزایش آمدهدستبهگیری داشت. همچنین بر اساس نتایج 

شیافزا BCFکاهش و فاکتور  TFغلظت سرب در خاک فاکتور 

و حاللیت  BCFو  TFی است. هرچند بر اساس فاکتورها افتهی

اندوز برای عنصر عنوان بیشکم سرب در خاک، گیاهان کمي به

 به اینکه ترب سفید گیاهيشوند لیکن باتوجهسرب معرفي مي

توده نیز در مقدار تجمع فلز ای بوده و مقدار زیستبا ریشه غده

خوبي برای کاهش در گیاه نقشي مهم دارد، این گیاه توانسته به

ب در اراضي آلوده عمل کند. نتایج این پژوهش نشان آلودگي سر

ی آن نیز سازپاکداد که با افزایش آلودگي زمان الزم برای 

 سنگین، فلزات پاالیش به اینکه براییابد. باتوجهافزایش مي

 روش گیاهي پاالیش باشد،نمي الزم خاک ها ازآن کامل حذف

 سنگین فلزات به آلوده هایخاک یيزدايآلودگ برای مناسبي

 سالهدههای زیاد اختصاص یک دوره زماني بوده و در مساحت

است. در نهایت  صرفهبهمقرونی مناسب و سازپاکبرای 

 فراوان، تودهزیست و تولید اندوزیبیش باالی به توانباتوجه

 متوسط به های با آلودگيخاک پاالیش برای گیاه این از توانمي

 ترب که چون ذکر این نکته ضروری است .کرد استفاده سرب

پاالیش  در ایران است، چنانچه در خوراکي هایسبزی از یکي

 شود، باید استفاده آن از سنگین فلزات به آلوده هایخاک گیاهي

 به خطرناک اقدام هایزباله مانند برداشت از پس بالفاصله

نمود و از ورود آن به زنجیره غذایي  هاآن دفن و سوزاندن

 .جلوگیری کرد

"گونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود نداردهيچ"
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