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  صنعتي هاي پساب

  
  ٣يعماد يمصطف ديس و ٢يهاشم يعل ،*١ندارلويد يعل

  
  چکيده

  
 هاي پساب از گيزتربران چالش مراتب به پااليش، دشواري و آالينده و سمي مواد گوناگوني و پيچيدگي نظر از ،صنعتي هاي پساب
 سالمتي روي توانند مي و هستند آلي شيميايي مواد و مختلف سنگين فلزات شامل صنايع، نوع به بسته که اند شهري

 عناصر حذف و جذب در پااليي گياه ارزان و ساده روش از استفاده مطالعه، اين اصلي هدف بگذارند. تأثير انسان و اكوسيستم
 بدين .است وتيور علفي گياه توسط کروم، و جيوه آرسنيک، جمله از صنعتي هاي فاضالب در دموجو خطرناک و سمي سنگين،
 از مختلف درصدهاي با گياه آبياري و اجرا تکرار چهار و تيمار هشت قالب در تصادفي، کامالً طرح براساس تيمارها ،منظور
 ,٧٥/٤٠١ برابر خاک در آرسنيک غلظت بيشترين که دهد مي نشان پژوهش اين نتايج شد. انجام معمولي آب و صنعتي پساب
 کروم و ٠٠١/٠ جيوه ,٥/٣ برابر آن غلظت کمترين و خشکخاک  کيلوگرم بر گرم ميلي ٦/٠ برابر کروم و ٠١٩/٠ برابر جيوه
 جيوه آرسنيک, براي ريشه در يافته تجمع غلظت کمترين و بيشترين همچنين ,خشکخاک  کيلوگرم بر گرم ميلي ٠١٧/٠ برابر
 و بيشترين .بودند خشک ماده کيلوگرم بر گرم ميلي ٠٠٠٥/٠ و ٠٩/٧ و ٠٠١/٠ و ٠١/٠ ,٦٢/٠ و ٦٨/٨٥ برابر ترتيب به کروم و

 گرم ميلي ٠٠٠٦/٠ و ١٥/٠ و آرسنيک براي خشک ماده کيلوگرم بر گرم ميلي ٠ و ١٩/٤ ترتيب به هوايي اندام در غلظت کمترين
   .ندنشد دار معني تيمارها بين هوايي اندام در جيوه تجمع شد. هدهمشا کروم براي خشک ماده کيلوگرم بر
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  مقدمه
 مصرف ،يامروز جوامع شدن صنعتي جانبي عوارض از

 هاي مسموميت آن پيامد كه است مختلف شيميايي مواد
اکبرپور و ( اند وكشنده خطرناك بسيار كه است يمختلف

 هاي فعاليت از ناشي هاي آالينده .)١٣٨٥ ،همکاران
 دارند، اي گسترده بسيار دامنه صنايع، نوع به بسته صنعتي،
 آلي شيميايي مواد و سنگين فلزات شامل عموماً ولي

 تواند مي ،ها آن ماندگاري و بوده سمي گوناگوني، .هستند
 در بنابراين ؛بگذارد تأثير انسان و اكوسيستم سالمتي روي
 ها، آلودگي اين زانمي افزايش به توجه با اخير هاي سال
 از پايدار مواد اين حذف براي مناسب حلي راه كردن پيدا
 و ها آن از ناشي هاي خطر كردن كمينه براي ،ها پساب

 يكي به آب، منابع از دوباره استفاده امكان ايجاد همچنين
   .است شده تبديل بشر روي پيش مهم هاي چالش از

 ،٢شهري ،١خانگي يها فاضالب به توان  مي را فاضالب انواع
 مواد ).١٣٩٠ (اسکندري، کرد تقسيم ٣صنعتي و كشاورزي
 فلزات جمله از صنعتي هاي فاضالب در موجود شيميايي
 توليدي، محصول و ها كارخانه نوع به بسته سنگين،
 به توان مي تركيبات اين ترين مهم از که است متفاوت
 نمود اشاره جيوه و کروم كادميم، سرب، آرسنيك،

  ).١٣٩٠ ندري،(اسک
 پايين بسيار زيرزميني آب در آرسنيك معمول هاي غلظت

 عنصر اين است. ليتر بر ميكروگرم ١٠ زير موارد اغلب و
 هاي آب وارد كاري معدن هاي فعاليت طريق از تواند مي

 زيادي مقدار به آرسنيک .)١٣٨٣ (براتي، شود زيرزميني
 آب آلودگي امکان نتيجه در و متحرك و محلول آب در

 مزمن، مسموميت .اد استيار زيبس آرسنيك با زيرزميني
 و استفراغ تهوع، اشتها، كاهش عضالت، در عمومي ضعف
 از كبد و گوارشي عروقي، هاي سيستم عوارض اسهال،
 است انسان در آرسنيك از ناشي هاي بيماري ترين مهم

 ).١٣٨١ ساري، (اسماعيلي
 شش و سه صورت به محيط در کروم موجود هاي شکل

 به نسبت آن ظرفيتي سه شکل پايداري .است ظرفيتي
 است. کمتر آب در آن حالليت و بيشتر ظرفيتي شش
 نقاشي، ها، آبکاري در بيشتر آن ظرفيتي شش شکل

 و (دميرباس شود مي يافت سازي چرم و دباغي معدنکاري،

                                                        
1- Domestic wastewater 
2- Urban wastewater 
3- Industrial Wastewater 

 ٤سرطان تحقيقات المللي بين آژانس ).٢٠٠٤ همکاران،

 براي زا سرطان مواد يک گروه در را ظرفيتي شش کروم
 مجاز حد و )١٩٩٧ ،٥آي آر آي اس آي( داده قرار انسان
 و استاندارد سسهؤم و بهداشت جهاني سازمان توسط آن

 براي و ٠٥/٠ آشاميدني آب در ايران، صنعتي تحقيقات
 شده تعيين ليتر بر گرم ميلي ١/٠ از كمتر سطحي هاي آب
   ).٢٠٠٤ او، اچ يودبل و ١٩٩٧ آي، آر آي اس (آي است

 ماندگاري به تمايل باال، بودن سمي دليل به جيوه آلودگي
 غذايي زنجيره در انباشت  و جانداران بدن و محيط در

 ،اروپايي كشورهاي در است. گرفته قرار زيادي توجه مورد
 اجباري ٢٠٢٠سال تا عنصر نيا تدريجي قطع و جلوگيري

 انجام هاي پژوهش روي پيش مشكالت از يكي است. شده
 و حذف دشواري آبي، محيط از جيوه حذف زمينه در شده
 اين در ماده اين سمي بسيار ولي ،اندك غلظت گيري اندازه
 برايد، امسي و ٢٠١٠ همکاران، و (جيرجينوا است محيط
 امري صنعتي و شهري پساب در جيوه وجود ).١٩٩٨
 در زيادي مطالعات تاکنون ولي است، انکار بدون و واضح

 در که گياهاني و خاک آلودگي بر آن ثيرأت و زمينه ينا
 و (گراناتو است نگرفته صورت باشند، آن با تماس

   .)١٩٩٥ همکاران،
 كاهش براي بيولوژيكي و شيميايي زياد هاي روش تاكنون
 روش ترين معمول .است شده ارائه سنگين فلزات آلودگي
 ،٦سمعکو اسمز از استفاده سنگين، فلزات حذف و تصفيه
 و فعال كربن توسط جذب شيميايي، ترسيب يون، تبادل

 از استفاده هزينه اما ،بود خواهد ٧الکترودياليز فرآيندهاي
 فلزات کامل حذف طرفي از و است باال نسبتاً ها روش اين
 براي ديگر هاي روش از استفاده بنابراين شود. نمي انجام
 .است ناپذير اجتناب امري سنگين فلزات حذف و جذب
 و تجزيه پتانسيل آلي، هاي آالينده برخالف ،سنگين فلزات
 و (هيونداک ندارند را خطر بي اجزاي به شدن تبديل

 زمينه در بيولوژيک هاي روش امروزه ).٢٠٠٩ همکاران،
 خاصيت که گياهاني و است يافته رواج عناصر اين حذف
 براي ؛است دهش پيشنهاد ،دارند را سنگين عناصر جذب
 آلوده آب از آرسنيک حذف آزمايشگاهي ررسيب در مثال
 اين که شد مشخص ،»کارا«ي ماکروسکوپ جلبک توسط
 و کند مي جذب آلوده آب از را آرسنيک خوبي به جلبک

                                                        
4- International Agency for Research on Cancer 

 سسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانؤم - ٥
6- Reverse osmosis 
7- Electrodialytic 
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 رفع منظور به پااليي گياه عمليات در استفاده قابليت
 .)١٣٨٦ همکاران، و (بابايي دارد را آب از آرسنيک آلودگي

 گياه و خاک جيوه غلظت بر بفاضال لجن اثر بررسي در
 دانه در آن کمترين و ريشه در جيوه تجمع بيشترين ذرت،

 در همچنين ).١٣٨٩ همکاران، و پور (کريم شد مشاهده
 دو توسط آبي هاي محلول از جيوه حذف قابليت بررسي
 حذف در بااليي كارايي که شد مشاهده بادام، پوست نوع
 جذب ظرفيت ينهمچن دارند، آبي هاي محلول از جيوه
 بود نرم پوست از بيشتر سخت پوست توسط جيوه
 گل طبيعي پودر از .)١٣٩٢ همکاران، و السادات (شکوه
 حذف در طبيعي بيولوژيکي جاذب عنوان به تلخه گياه
 و استفاده سنتتيک فاضالب از ظرفيتي شش کروم
 کروم جذب در ثرؤم بسيار و قيمت ارزان جاذبي عنوان هب

 ،ديگر مطالعه در ).١٣٩١ همکاران، و عيان(قان شد معرفي
 حذف براي فراوان و قيمت ارزان روشي عنوان به اره خاک
 از ).١٣٨٨ (سمرقندي، شد معرفي ظرفيتي شش کروم
 سبز گياهان از استفاده به توان مي ديگر هاي روش جمله
 اين به اصطالح در که دكر اشاره دارند، را قابليت اين که

 به ).٢٠٠٩ فوليکار، و (جاديا گويند مي ١پااليي گياه روش
 و غيرمعمول طور به كه دارند وجود گياهاني طبيعي طور

 شرايط در و متمركز خود در را خاص عناصر آوري حيرت
 و (کالدروف گيرند قرار استفاده مورد توانند مي آلوده

 آن از که است محدود گياهان اين تعداد ).١٩٩٩ همکاران،
 و توسعه هاي طرح د.كر اشاره ٢وتيور اهگي به توان مي جمله
 که است کرده ثابت روشني به گذشته هاي سال در پژوهش
 به العاده، فوق هاي ويژگي بودن دارا دليل به ٣وتيور سيستم
 هاي دامنه تثبيت براي زيستي مهندسي تکنيک يک عنوان
 آلوده هاي آب ،ها زمين پااليي گياه فاضالب، دفن دار، شيب
 قرار استفاده مورد زيست محيط حفاظتي افاهد ساير و

 توانايي ،وتيور گياه آزمايشگاهي، شرايط در است. گرفته
 ٥٤ خاك، در موجود سرب كل از سرب درصد ٩٨ جذب
 و دارد را كادميم درصد ٨٨ و روي درصد ٤١ مس، درصد
 همکاران، و چن( است پااليي گياه براي گزينه بهترين
 گياه اين ريشه که شد ديده اي مزرعه شرايط در .)٢٠٠٤
 و (يانگ است سنگين عناصر از زيادي ردامق تجمع محل

 ٤تتراسايکلين جذب ميزان بررسي نتايج ).٢٠٠٣ همکاران،

                                                        
1- Phytoremediation method 
2- Vetiveria zizanioides (L.) Nash 
3- Vetiver system 
4- Tetracycline (TC) 

 نشان ،هيدروپونيک حالت در شده کشت وتيور گياه توسط
 گياه توسط اول روز چهل در تتراسايکلين تمام تقريباً داد
 خواهد گياه هاي برگ و ريشه در آن تجمع و جذب وتيور
 ديگري پژوهش در همچنين .)٢٠١٣ همکاران، و داتا( بود
 به بيمارستاني پساب از حاصل سموم دفع براي نيجريه، در

 بيمارستاني پساب آن در که ٥نيگريتانا وتيوريا گياه کمک
 مخلوط ٤:٠ و ١:١ ،١:٣ ،٣:١ هاي نسبت به معمولي آب با

 پيشنهاد بهترين ٣:١ اختالط نسبت که داد نشان شدند،
 همکاران، و (تيالن بود. خواهد گياه رشد دوره اوايل براي
 در وتيور گياه کشت با ).٢٠١٢ همکاران، و ملم و ٢٠١١
 در جيوه عنصر باالي تجمع ميزان ،هيدروپونيک شرايط
 همکاران، و (لومونته شد گزارش گياه هوايي قسمت
 خردل، جمله از وحشي گياه چند کنگ هنگ در ).٢٠١٤
 در خوب جاذب عنوان به ذرت، و پالم آفتابگردان، سنبل،
 ).٢٠١٤ (ايندليکاتو، شد معرفي پااليي گياه زمينه اين

 کم روشي عنوان هب ،پااليي گياه روش از استفاده بنابراين
 روز سنگين عناصر حذف و جذب جهت در ساده و هزينه
 مطالعه اين در منظور بدين است. گسترش حال در روز به

 سمي سنگين، عناصر حذف و بجذ ،روش اين از استفاده
 جمله از صنعتي هاي فاضالب در موجود خطرناک و

 توجه مورد وتيور علفي گياه توسط کروم، و جيوه آرسنيک،
  گرفت. قرار

  
  ها روش و مواد
 آرسنيک، سنگين عناصر حذف امكان پژوهش اين در

 شهر صنعتي شهرک فاضالب پساب از کروم و جيوه
 مورد ،١٣٩٢ سال در االييپ گياه روش کمک به برازجان
 علف ،پژوهش اين در استفاده مورد گياه گرفت. قرار توجه
 دانشکده در آزمايش انجام مکان و )١ (شکل وتيور

 بود. بوشهر فارس خليج دانشگاه طبيعي منابع و کشاورزي
 دليل ه(ب سايبان زير و آزاد فضاي در هايي گلدان در گياه

 داده کشت درصد ٥٠ يهسا با شديد) آفتاب و زياد گرماي
 قالب در تصادفي، کامالً طرح براساس ،تيمارها سپس شد.
 به مارهايت .)١ (جدول شد اجرا تکرار چهار و تيمار هشت
 درصد ١٠٠( B معمولي)، آب درصد ١٠٠ (تيمار A صورت
 درصد ٥٠ و معمولي آب درصد ٥٠( C صنعتي)، پساب
 صددر ٧٠ و صنعتي پساب درصد ٣٠( D صنعتي)، پساب
 آب درصد ٣٠ و صنعتي پساب درصد ٧٠( E معمولي)، آب

                                                        
5- Vetiveria Nigritana 
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 يک صورت به معمولي آب و صنعتي (پساب F معمولي)،
 يک و صنعتي پساب آب با آبياري نوبت ٢( G ميان)، در

 آب با آبياري نوبت دو( H و معمولي) آب با آبياري نوبت
  .ندبود صنعتي) پساب با آبياري نوبت يک و معمولي

  

      
  پژوهشهاي استفاده شده در  گياه وتيور و گلدان - ١شکل 

  
  چيدمان تيمارها در قالب چهار تکرار -١جدول 

  A  E  C  G  D  F  B  H   ١تکرار 
  D  F  H  B  E  G  A  C  ٢تکرار 
  G  C  A  E  B  D  F  H  ٣تکرار 
  E  H  G  B  F  C  A  D  ٤تکرار 

  
از خاک قسمت آبرفتي حاشيه رودخانه دالکي واقع در 

)، همراه با ٢رسي (جدول  ن با بافت لومشهرستان دشتستا
درصد کود حيواني پوسيده شده، در کشت گياه استفاده  ٥

شد. پس از کاشت ابتدا به مدت سي روز با آب معمولي تا 
حد ظرفيت مزرعه آبياري شدند تا با شرايط گلدان و خاک 
جديد سازگاري الزم را پيدا كنند. بعد از اين مدت و قبل 

، قسمت تاج گياه برش داده شد و ارتفاع از اعمال تيمار
ارتفاعي گياه براي  متري رسيد تا شرايط سانتي ٧٠گياه به 

همه تيمارها يکسان شود. پس از اعمال تيمارها، آبياري به 
روز  ٧٥طور ميانگين در هر هفته سه نوبت و به مدت 

انجام شد. نتايج مربوط به آزمايش نمونه آب معمولي و 
ورد استفاده در آبياري گياه وتيور در فاضالب صنعتي م

  ارائه شده است. ٣جدول 
هاي گياهي (ريشه و اندام  پس از انجام آزمايش، نمونه

هوايي) و خاک مربوط به هر تکرار در تيمارهاي مختلف 
برداشت شد. مقدار عناصر آرسنيک، جيوه و کروم در 

گيري شدند. براي  ها به روش جذب اتمي اندازه نمونه
براي  اسيدي گيري آرسنيک و کروم از روش هضم هانداز

هاي گياهي (مهراگ و  اندازه گيري عناصر در نمونه
گيري جيوه از جذب اتمي  ) و براي اندازه٢٠٠٣جاردين، 

  به روش بخار سرد استفاده شد.

  کار رفتهه خواص فيزيکي خاک ب -٢ جدول

  
معمولي و نتايج حاصل از تجزيه آزمايشگاهي آب  -٣جدول 

 فاضالب مورد استفاده در آبياري گياه (ميکروگرم بر ليتر)
 )As( ارسنيک )Hg( جيوه )Cr( کروم

  
  در خاک ١٥/٠ ٠١٥/٠ ١٦
 در آب معمولي ٠١/٠ ٠٠١/٠ ٢

 در پساب صنعتي ٢٥٠ ٢ ١٥٠٠

  
  بحث و جينتا
 آرسنيک، براي شده گيري اندازه ردامق از حاصل هاي داده
 و ريشه خاک، قسمت سه براي ٤ جدول در کروم و جيوه
 نيا يها داده طبق است. شده ارائه وتيور گياه ييهوا اندام

  است. دهكرندا يانتقال پ ييهوا اندامبه  وهيج عنصر جدول,
 وسيلهه ب شده گيري اندازه هاي داده آماري تحليل براي
 کامالً هاي طرح روش با SAS افزار نرم از اتمي، جذب
 يآمار تجزيه از حاصل نتايج خالصه شد. استفاده تصادفي
 در )α=٠٥/٠( درصد ٥ يدار يمعن سطح در طرح اين

 به ج تا الف يآمار يبررس در که شده ارائه ٦ و ٥ جدول
  است. شده اشاره ها آن
  

 يگير اندازه عناصر غلظت به مربوط يآمار يبررس
  خاک در عناصر شده
 و بيشترين شود, مي مشاهده ٦ جدول در که طور همان

 در ترتيب به کروم و جيوه آرسنيک, عناصر غلظت کمترين
 بيشترين بنابراين است. افتاده اتفاق A و B تيمارهاي
 کروم و ٠١٩/٠ برابر جيوه ,٧٥/٤٠١ برابر آرسنيک غلظت
 کمترين و خشکخاک  کيلوگرم بر گرم ميلي ٦/٠ برابر
 برابر کروم و ٠٠١/٠ جيوه ,٥/٣ برابر آرسنيک غلظت
 تيمارهاي شد. خشکخاک  کيلوگرم بر گرم ميلي ٠١٧/٠

E و C هاي رتبه در عنصر, سه اين باالي غلظت به نسبت 

 حاشيه رودخانه دالکي  سري خاک
  لوم رسي  بافت

 ٣٥ شن (%)
  ٣٥  سيلت (%)
  ٣٠  رس (%)

  ٤/٢ (g/cm3) يقيحقچگالي 
  ٢/١ (g/cm3)ظاهري  چگالي

  ٠٤/٠  (cm3/cm3) رطوبت حجمي اوليه
  ٥١/٠  (cm3/cm3) رطوبت حجمي اشباع

  ٥/٢٦  ظرفيت زراعي (درصد حجمي)
  ٥/١٣  حد پژمردگي دائم (درصد حجمي)



 ۳۱                                                                                                       ۱۳۹۶/ پاييز ۲۶ياپي / پ۳/ شماره ۱۱ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 تيمارها تمامي در عناصر اين غلظت دارند. قرار بعدي
  شد. دار معني يکديگر به نسبت

  
 يگير اندازه عناصر غلظت به مربوط يآمار يبررس
  شهير در عناصر شده

 کروم و جيوه سنيک,آر عناصر غلظت کمترين و بيشترين
 اين .)٦ (جدول شد مشاهده A و B تيمارهاي در ترتيب به
 ٦٢/٠ و ٦٨/٨٥ برابر ترتيب به آرسنيک براي ردامق

 ترتيب به جيوه براي ,خشک ماده کيلوگرم بر گرم ميلي
 و خشک ماده کيلوگرم بر گرم ميلي ٠٠١/٠ و ٠١/٠ برابر
 بر گرم يميل ٠٠٠٥/٠ و ٠٩/٧ برابر ترتيب به کروم براي

 در مذکور عناصر غلظت اختالف شد. خشک ماده کيلوگرم
 غلظت, بودن باال نظر از و نبود دار معني C و E تيمارهاي

 عناصر اين غلظت اختالف  دارند. قرار بعدي هاي رتبه در
  شد. دار معني تيمارها مابقي در

  
  )گرم بر کيلوگرم ميليور (هاي مختلف گياه وتي گيري شده در قسمت غلظت عناصر اندازه -۴جدول 

  

 ريشه  اندام هوايي  خاک
  کروم تيمار تکرار

)Cr( 
  جيوه

)Hg( 
  ارسنيک

)As( 
  کروم

)Cr( 
  جيوه

)Hg( 
  ارسنيک

)As( 
  کروم

)Cr( 
  جيوه

)Hg( 
  ارسنيک

)As( 
۰۲/۰ ۰۰۲/۰ ۵  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰۱/۰  ۵/۰  ۱  

A 
۰۲۳/۰ ۰۰۲۱/۰ ۳ ۰۰۱۵/۰ ۰ ۰ ۰۰۱/۰ ۰۰۱۵/۰ ۱ ۲ 
۰۱۵/۰ ۰۰۱۵/۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰۰۰۹/۰ ۰۰۱/۰ ۳/۰ ۳ 
۰۱۲/۰ ۰۰۰۹/۰ ۱ ۰۰۰۹/۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰۱۲/۰ ۷/۰ ۴ 
۶۱/۰ ۰۱۹۵/۰ ۴۰۳ ۱۵/۰ ۰ ۳/۴ ۱۲/۷ ۰۱/۰ ۲۵/۸۷ ۱ 

B 
۶۲/۰ ۰۱۸۷/۰ ۳۹۷ ۱۴/۰ ۰ ۲/۴ ۲۵/۷ ۰۱۲/۰ ۱۲/۷۹ ۲ 
۵۸/۰ ۰۱۹۵/۰ ۴۰۷ ۱۶/۰ ۰ ۲۳/۴ ۹۷/۶ ۰۱۱/۰ ۲۵/۹۲ ۳ 
۵۹/۰ ۰۲/۰ ۴۰۰ ۱۵۵/۰ ۰ ۰۵/۴ ۰۳/۷ ۰۱/۰ ۱۳/۸۴ ۴ 
۳۵/۰ ۰۱۱۱/۰ ۳۰۵ ۰۸/۰ ۰۰۵۲/۰ ۷۵/۲ ۲/۳ ۰۰۳۲/۰ ۳۴/۳۳ ۱ 

C 
۳۷/۰ ۰۱۰۵/۰ ۲۹۷ ۰۸۴/۰ ۰ ۲۳/۲ ۰۷/۳ ۰۰۳۵/۰ ۱۲/۳۸ ۲ 
۳۳/۰ ۰۱۰۷/۰ ۲۸۹ ۰۷۹/۰ ۰ ۴۵/۲ ۹۸/۳ ۰۰۴/۰ ۷۴/۴۱ ۳ 
۳/۰ ۰۱۰۸/۰ ۲۹۵ ۰۸۱/۰ ۰۰۴۸/۰ ۵۶/۲ ۴۳/۳ ۰۰۳۸/۰ ۱۲/۳۵ ۴ 
۱۵/۰ ۰۰۵۳/۰ ۲۶۲ ۰۴۳/۰ ۰ ۶۲۵/۲ ۴۵/۲ ۰۰۲۵/۰ ۶۲۵/۱۲ ۱ 

D 
۱۹/۰ ۰۰۴۵/۰ ۲۵۰ ۰۴۳/۰ ۰۰۲۸/۰ ۰۵/۲ ۲۶/۲ ۰۰۲۸/۰ ۱۲/۱۴ ۲ 
۱۴/۰ ۰۰۶۷/۰ ۲۴۳ ۰۴۷/۰ ۰ ۹۷۵/۱ ۵۴/۲ ۰۰۲۴/۰ ۲۵/۱۰ ۳ 
۱۶/۰ ۰۰۵۶/۰ ۲۵۹ ۰۴۹/۰ ۰ ۰۵/۲ ۳۴/۲ ۰۰۲۹/۰ ۷۵/۸ ۴ 
۴۲/۰  ۰۱۳۴/۰  ۳۳۲  ۱۲/۰ ۰۰۷/۰ ۷۸/۲ ۱۷/۴ ۰۰۵۴/۰ ۲۵/۴۱ ۱ 

E 
۴۳/۰  ۰۱۴۵/۰  ۳۲۳  ۱۱/۰ ۰ ۴۵/۲ ۳۵/۴ ۰۰۶۱/۰ ۶۵/۳۸ ۲ 
۴۲/۰  ۰۱۲۳/۰  ۳۰۴  ۱۲۵/۰ ۰ ۸۷/۲ ۲۳/۴ ۰۰۵۸/۰ ۰۵/۴۰ ۳ 
۴۵/۰  ۰۱۲۷/۰  ۳۱۹  ..۱۲۷ ۰ ۹۸/۲ ۱۹/۴ ۰۰۵۵/۰ ۱/۴۳ ۴ 
۲۵/۰  ۰۰۸۵/۰  ۱۷۷  ۰۶۵/۰ ۰ ۱۲/۱ ۸۲/۲ ۰۰۲۸/۰ ۱۲/۲۵ ۱ 

F 
۲۶/۰  ۰۰۹۵/۰  ۱۷۸  ۰۶۱/۰ ۰ ۴۵/۱ ۹۱/۲ ۰۰۳/۰ ۲۵/۲۳ ۲ 
۲۵/۰  ۰۰۹۷/۰  ۱۸۳  ۰۵۹/۰ ۰ ۰۵/۱ ۷۵/۲ ۰۰۳۲/۰ ۴۵/۱۹ ۳ 
۲۴/۰  ۰۰۷۹/۰  ۱۹۱  ۰۶۱/۰ ۰ ۵۵/۱ ۸۷/۲ ۰۰۳۵/۰ ۲۵/۲۲ ۴ 
۳/۰  ۰۱۱۲/۰  ۲۷۶  ۰۸۸/۰ ۰۰۵۵/۰ ۲۵/۲ ۱۲/۴ ۰۰۳۵/۰ ۲۳/۳۸ ۱ 

G 
۳۱/۰  ۰۱۲۳/۰  ۲۵۳  ۰۷۸/۰ ۰ ۱۲/۲ ۹۹/۴ ۰۰۴۱/۰ ۴۵/۳۲ ۲ 
۲۹/۰  ۰۱۰۹/۰  ۲۶۷  ۰۷۵/۰ ۰۰۶۱/۰ ۵۶/۲ ۱۸/۵ ۰۰۳۸/۰ ۲۵/۳۰ ۳ 
۳۳/۰  ۰۱۲/۰  ۲۵۵  ۰۸۳/۰ ۰ ۷۸/۲ ۰۵/۵ ۰۰۳۷/۰ ۶۷/۳۵ ۴ 
۱۲/۰  ۰۰۴۵/۰  ۷۵  ۰۳۴/۰ ۰ ۵۵/۰ ۷۳/۱ ۰۰۱/۰ ۷۵/۸ ۱ 

H 
۱۳/۰  ۰۰۵۴/۰  ۷۷  ۰۳۲/۰ ۰ ۶۷/۰ ۵۸/۱ ۰۰۱۳/۰ ۱۲/۱۰ ۲ 
۱۱/۰  ۰۰۵۳/۰  ۶۳  ۰۳۴/۰ ۰ ۷۵/۰ ۶۵/۱ ۰۰۱۱/۰ ۳۳/۹ ۳ 
۱۴/۰  ۰۰۴۵/۰  ۶۹  ۰۲۹/۰ ۰  ۶۵/۰  ۷۳/۱ ۰۰۱۲/۰ ۵۶/۸ ۴ 
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  هاي مختلف گياه وتيور به ميزان عناصر جذب شده در قسمتمربوط  ANOVAخالصه جدول  -٥جدول 

  
 بر گرم ميلي( وريوت اهيگ مختلف يها قسمت در شده يريگ اندازه عناصر زانيم به مربوط )α=٠٥/٠ (در يآمار عيتوز جدول -٦ جدول

 )کيلوگرم
 سنگين عنصر

 )As( ارسنيک )Hg( جيوه )Cr( کروم تيمار

 خاک ريشه ييهوا اندام خاک ريشه ييهوا اندام خاک ريشه ييهوا اندام
g ۰۰۰۶/۰  h  ۰۰۰۵/۰ h   ۰۱۷۵/۰ a  ۰ f  ۰۰۱۱۷۵/۰ f  ۰۰۱۶۲۵/۰ g  ۰ f    ۶۲۵/۰ g  ۵/۳ A 

a  ۱۵۱۲۵/۰ a  ۰۹۲۵/۷ a  ۶/۰ a ۰ a   ۰۱۰۷۵/۰ a   ۰۱۹۴۲۵/۰ a   ۱۹۵/۴ a  ۶۸۸/۸۵ a  ۷۵/۴۰۱ B 
c  ۰۸۱/۰ d  ۴۲/۳ c   ۳۳۷۵/۰ a   ۰۰۲۵/۰ dc  ۰۰۳۶۲۵/۰ c   ۰۱۰۷۷۵/۰ bc ۴۹۷۵/۲ bc  ۰۸/۳۷ c ۵/۲۹۶ C 
e  ۰۴۵۵/۰ f  ۳۹۷۵/۲ f  ۱۶/۰ a   ۰۰۰۷/۰ e   ۰۰۲۶۵/۰ e   ۰۰۵۵۲۵/۰ d   ۱۷۵/۲ e  ۴۳۶/۱۱ d   ۵/۲۵۳ D 
b   ۱۲۰۵/۰ c   ۲۳۵/۴ b  ۴۳/۰ a ۰۰۱۷۵/۰ b  ۰۰۵۷/۰ b   ۰۱۳۲۲۵/۰ b ۷۷/۲ b  ۷۶۳/۴۰ b  ۵/۳۱۹ E 
d  ۰۶۱۵/۰ e  ۸۳۷۵/۲ e  ۲۵/۰ a ۰ de  ۰۰۳۱۲۵/۰ d  ۰۰۸۹/۰ e ۲۹۲۵/۱ d  ۵۱۸/۲۲ e  ۲۵/۱۸۲ F 

c   ۰۸۱/۰ b   ۸۳۵/۴ d   ۳۰۷۵/۰ a    ۰۰۲۹/۰ c  ۰۰۳۷۷۵/۰ c  ۰۱۱۶/۰ dc ۴۲۷۵/۲ c    ۱۵/۳۴ d    ۷۵/۲۶۲ G 
f  ۰۳۲۲۵/۰ g  ۶۷۲۵/۱ g  ۱۲۵/۰ a  ۰ f   ۰۰۱۱۵/۰ e   ۰۰۴۹۲۵/۰ f   ۶۵۵/۰ e ۱۹/۹ f  ۷۱ H 

  
گيري  بررسي آماري مربوط به غلظت عناصر اندازه

  شده عناصر در اندام هوايي
داري جذب جيوه توسط اندام هوايي بيش از  سطح معني

٠٥/٠=α دار نشدن جذب اين  بود و اين نشان از معني
عنصر توسط اندام هوايي گياه وتيور دارد. به عبارتي عنصر 

ده است. بيشترين و دا نكريجيوه را به اندام هوايي انتقال پ
در  ترتيب بهکمترين غلظت عناصر آرسنيک و کروم 

 ترتيب بهمشاهده شد؛ بنابراين، اين مقدار  Aو  Bتيمارهاي 
گرم بر کيلوگرم ماده خشک براي آرسنيک  ميلي ٠و  ١٩/٤
گرم بر کيلوگرم ماده خشک براي  ميلي ٠٠٠٦/٠و  ١٥/٠و 

ر کروم شده است. اختالف غلظت عنصر آرسنيک د
و همچنين بين  Gو  C, بين تيمارهاي Cو  Eتيمارهاي 
دار نشد. اختالف غلظت عنصر  معني Gو  Dتيمارهاي 

  دار شد. کروم بين تيمارها معني
در تمامي موارد  ٦طبق اطالعات موجود در جدول 

براي  Aدر تيمار  ،و کمترين Bبيشترين تجمع در تيمار 
با  Dمارهاي هر سه عنصر به دست آمد. در خاک، بين تي

G  در جذب ارسنيک و تيمارهايC  باG  در جذب جيوه
با  پژوهشداري وجود نداشت. نتايج اين  اختالف معني
). در اين ٧) نيز مقايسه شد (جدول a٢٠٠٠نتايج ترانگ (

در  پژوهشجدول کمترين غلظت اين عناصر در هر دو 
قسمت اندام هوايي گياه مشاهده شد. نسبت غلظت 

ندام هوايي به ريشه گياه وتيور در اين آرسنيک در ا
مذکور همخواني دارد، اما اين  پژوهشبا نتايج  پژوهش

نسبت در مورد عناصر جيوه و کروم صادق نيست و در اين 
بيشتر شد. نسبت غلظت عنصر آرسنيک در اندام  پژوهش

نسبت  پژوهشهوايي به کل غلظت عناصر موجود در اين 
) کمتر شد، a٢٠٠٠ترانگ (تجمع يافته  پژوهشبه نتايج 

اما اين نسبت در مورد ديگر عناصر همخواني خوبي داشت. 
بيشترين غلظت عنصر آرسنيک تجمع يافته در خاک در 

گرم بر کيلوگرم شد  ميلي ٣٢/٢٥٥برابر  پژوهشاين 
) b٢٠٠٠و  ١٩٩٩ترانگ ( پژوهش) که با نتايج ٨(جدول 

  .گرم بر کيلوگرم) همخواني داشت ميلي ٢٥٠-١٠٠(
همچنين غلظت عناصر آرسنيک و جيوه در گياه وتيور 

 پژوهشبا نتايج  پژوهش(اندام هوايي و ريشه) در اين 
مذکور همخواني خوبي نشان داد. غلظت عنصر کروم در 

گرم بر کيلوگرم ماده خشک) نيز با  ميلي ٤٣/٤گياه وتيور (
  همخوان بود. مذکور نسبتاً های پژوهشنتايج 

  

 فلز سنگين ريشه اندام هوايي خاک
R-Square Pr > F R-Square Pr > F R-Square Pr > F 

 کروم >۰۰۰۱/۰ ۹۸۹۸۲/۰ >۰۰۰۱/۰ ۹۹۱۳۵۴/۰ >۰۰۰۱/۰  ۹۹۲۳۴/۰
 جيوه >۰۰۰۱/۰ ۹۸۴۴۳/۰ ۲۴۳۳/۰ ۲۹۲۸۱۳/۰ >۰۰۰۱/۰ ۹۸۷۰۳۹/۰
 آرسنيک >۰۰۰۱/۰ ۹۸۹۳۱۴/۰ >۰۰۰۱/۰ ۹۷۸۴۵۴/۰ >۰۰۰۱/۰ ۹۹۷۰۹۷/۰
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 در -٢ و )Truong, 2000a( توسط -١ وتيور گياه ريشه و يهواي اندام در جيوه و کروم آرسنيک، سنگين عناصر وزيعت متوسط -٧ جدول
  پژوهش اين

 سنگين فلز  
  خاک

 کيلوگرم) بر گرم (ميلي
  ييهوا اندام
 کيلوگرم) بر گرم (ميلي

  ريشه
 کيلوگرم) بر گرم (ميلي

  ييهوا اندام / ريشه
% 

  ييهوا اندام / کل
% 

١  
 ٦/٤ ٨/٤ ٢/١٨٠ ٤/٨ ٤/٦٨٨ نيکآرس

 >١ >١ ١١٠٨ ٩ ٣/٢٨٣ کروم

 ٥ ٦ ٢٧/٢ ٠٥/٠ ٩٨/١ جيوه

٢  
 ٨/٠ ٤/٥ ٤٨/٤٢ ٢٩/٢ ٣٢/٢٥٥ آرسنيک

 ٧/١ ٩/١ ٣٥/٤ ٠٨/٠ ٣٢/٠ کروم

 ٦/٦ ٧/٢١ ٠٠٥/٠ ٠٠١/٠ ١١/٠ جيوه

              
 مقايسه و )Truong, 1999 , 2000b( گياهان ساير با مقايسه در وتيور گياه در جيوه و کروم آرسنيک، سنگين فلزات آستانه حد -٨ جدول

  پژوهش اين با آن

  سنگين فلز

  )خشک ماده کيلوگرم بر گرم (ميلي گياه در آستانه حد  )خشک ماده کيلوگرم بر گرم (ميلي خاک در آستانه حد
  وتيور

  گياهان ديگر
  وتيور

  ترانگ  گياهان ديگر
  )b۲۰۰۰ و ۱۹۹۹(

 در يافته تجمع
  پژوهش اين

  ترانگ
  )b۲۰۰۰ و ۱۹۹۹(

 در يافته تجمع
  پژوهش اين

  ١٠- ١  ٧٧/٤٧  ٧٢-٢١  ٢  ٣٢/٢٥٥  ٢٥٠ - ١٠٠  آرسنيک
  ٢/٠-٠٢/٠  ۴۳/۴  ١٨ - ٥  Not available  ۳۲/۰  ٦٠٠- ٢٠٠  کروم
  ۷۰۵/۲۱  Not available  < ١٢/٠  Not available  ۱۱/۰  < ٦  جيوه

            
  گيري نتيجه
 عناصر غلظت بيشترين هک شد داده نشان ،مطالعه اين در
 اين غلظت کمترين و ريشه در آن از پس و خاک در

 در .يابد مي تجمع وتيور گياه هوايي اندام قسمت در عناصر
 به هوايي اندام در آرسنيک غلظت نسبت پژوهش اين
 تجمع نسبت نيهمچن و مقدار نيکمتر وتيور گياه ريشه

 افتهي عتجم عناصر غلظت کل به ييهوا اندام در عنصر نيا
 با شد. کمتر گريدهای  پژوهش جينتا به نسبت اه,يگ در

 و کروم آرسنيک، سنگين عناصر باالي تجمع به توجه
 عنوان به آن از توان مي وتيور, گياه ريشه قسمت در جيوه
 جيوه و کروم آرسنيک، سنگين عناصر خوب جاذب
 که B تيمار در تجمع بيشترين که اي گونه هب ،دكر استفاده

 است, شده استفاده آبياري براي پساب درصد يشترينب از
 تيمار از بعد عناصر, تجمع بيشترين همچنين شد. مشاهده

B در آبياري در پساب سهم که بوده تيمارهايي به مربوط 
 سنگين عناصر از کمي خيلي ردامق است. شده بيشتر ها آن

 وتيور گياه يهواي اندام قسمت در جيوه و کروم آرسنيک،
 براي گياه سبزينه قسمت از توان مي بنابراين ؛افتي تجمع
  کرد. استفاده نيز حيوانات علوفه

  منابع
 از استفاده بررسي و سنجي امكان .۱۳۹۰ .م اسکندري .۱

 از استفاده با آبياري در )پساب( غيرمتعارف هاي آب
 جهاد .تحقيقاتي طرح از نهايي گزارش .نانوفناوري
  .ص ۱۱۹ .مدرس تربيت دانشگاه دانشگاهي

 و بهداشت ها، آالينده .۱۳۸۱ .ع ساري اسماعيلي .۲
 ۷۹۸. مهر نقش انتشارات زيست، محيط در استاندارد

  ص.
 فلزات .۱۳۸۵ب.  يو شمس .ف نصري .ا اكبرپور .۳

 .سنندج آزاد دانشگاه انتشارات زيست، محيط و سنگين
 ص. ۱۷۶

 مقدم علوي و .ح .م زوار ارباب .ف زاده قاسم .ي بابايي .۴
 آب از آرسنيک حذف آزمايشگاهي مطالعه .۱۳۸۶ .ر .م

 و علوم« کارا »ماکروسکوپي جلبک توسط آلوده
  .۱۸- ۱۱ ):۲(۹ .زيست محيط تكنولوژي

 ييروستا شرب آب منابع يبررس .۱۳۸۳ .ه .ا يراتب .۵
 جاريب شهرستان در يمل استاندارد يپارامترها براساس

 دانشگاه انتشارات .کردستان استان توابع از قروه و
  ص. ۱۲۲ .ستانکرد
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 از ظرفيتي شش كروم حذف .۱۳۸۸ .ح .م سمرقندي .۶
 شده اصالح اره خاك از استفاده با آبي هاي محيط
 علمي مجله .سينتيكي و تعادلي مطالعه :راجي درخت
 درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه
   .۶۷-۶۱ ):۴(۱۶ .همدان

 .۱۳۹۲ .ر نيا غالم و .ش وثوقي .خ السادات شکوه .۷
 از جيوه حذف در بادام پوست نوع دو كارايي قايسهم

  .۱۶۳-۱۵۵ ):۳(۱۷ .بهبود مجله .آبي هاي محلول
 جمشيدي .م دهواري .ح .م احرامپوش .ت .م قانعيان .۸

 گياه گل طبيعي پودر کاربرد .۱۳۹۱ .م امرالهي و .ب
 حذف در طبيعي بيولوژيکي جاذب عنوان به تلخه
 طلوع .سنتتيک فاضالب از ظرفيتي شش کروم

  .۲۸-۱۹ :۲ .بهداشت
 اثر .۱۳۸۹ .ع ساري اسماعيلي و .م افيوني .م پور کريم .۹
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