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چکیده
این بررسی به وضعیت فنآوری گیاه پاالیی با تاکید خاص بر استخررا گیتا ی از ختال آهتبده بته ف ت ا
سنگین میپردازد .برخالف ترکیبا

آهی خال ،ف ا

سنگین قابل تج یه نمیباشند و پاکسازی آنها معمتبال بتا

جداسازی آنها انجام میگیرد .بستیاری از فتن آوری تای رایت  ،پر ینته و مددودکننتده حازت ری ی ختال
میباشند ،بنابراین ،این عمل باعث ایجاد اثرا

منفی بر اکبسیسخم میگردد .گیاه پتاالیی یتر روم موترون بته

زرفه ،سازگار با مدیط زیست ،با رویکردی زیبا و دل انگی  ،مناسب برای کشبر ای در حال تبسعه استت .بتا
وجبد این پخانسیل ،گیاه پاالیی ،تکنبهبژی تجاری در دسخرس در ایران است .این مواهه در مبرد مخدرل بتبدن،
فرا می زیسخی و پاسخ گیاه به حضبر ف ا

سنگین خال میپردازد .طبوهبندی گیا ان بتا تبجته بته مکانیستم

اسخررا گیا ی و در مسیر ف در گیا ان انجام میشبد و به تکنیر ای مرخ ف بتهمنظتبر افت ایا استخررا
گیا ی و اسخفاده از مدصبال

بعدی گیاه پاالیی ،پرداخخه شده است .از آنجا که مودار زیادی زیختبده در طتبل

این فرایند گیاه پاالیی تبهید میگردد ،دفع زیخبده نی نیاز به مدیریت مناسب دارد .گیا ان با زیختبده بتاال بترای
مددود کردن عببر آالینده به زنجیره ذاایی انخرا

میگردند که ذیر خبراکی ،مواوم به بیماری باشند و بخبانتد

انرژی ای تجدیدپایر ارائه کنند .بنابراین روم اسخررا گیتا ی بترای استخفاده در مبقعیتت فع تی کشتبرمان
مناسبتر از سایر روم ا خبا د ببد.
واژههاي کلیدي :اسخررا گیا ی ،بیا انباشخگر ،شاخص ،گبنه ای اسخررا کننده ،عنازر سنگین.

مقدمه

1

به واس ه انخشارو نشت عبامل آالینده به جایگتاه تای

یکتی از ب رگختترین شتتاها تای زیستتت مدی تتی

آهتتبده اکبسیستتخمی تبتتدیل شتتبند .دامنتته وستتیعی از

پراکندگی پسماند ای زنعخی و کشتاورزی حازتل از

ترکیبا

آهی و معدنی از جم ه عنازتر ستنگین ،متباد

فعاهیتت تای دستت بشتر بته درون ختال و افت ایا

قابل احخراق ،مباد در حال فساد ،پسماند ای خ رنال

س بح آالینده ای خال است .تر یته کنخترل شتده و

نفخی

کارخانه ا و بیمارسخان ا ،ضایعا

و مدصبال

کنخرل نشده فضبال  ،استخفاده بتی رویته تصتادفی و

مگی در زمره پاالینده ای مدیط زیست قترار دارنتد

ذیرتصتادفی کتتبد تای کشتتاورزی ،تد یته و تصتتعید

پراکنا عنازر سنگین در ایتران در منتاطش شتهری و

سنگ ایی با ذخایر ف ی و نا ف ی مگی از عبام ی

اراضی کشاورزی بته ع تت فعاهیتت تای زتنعخی در

سخند که سبب میشبند خال ای ساهم به تتدری و

ساههای اخیر افرایا یافخه که ذ ت برخی از بتیا از
حتتد استتخاندارد ای جهتتانی

*نبیسنده مسئبلfarzamisepehr@iau-saveh.ac.ir:

88

متتیباشتتد (;Hani, 2010

گیاه پاالیی ،دست آوردی سبز برای پاالیش سیاهی...

 )2روم درون

 .)Hani et al., 2014میکروارگانیستتم تتای ختتاکی
میتبانند تتا حتدودی ستبب تج یته بعضتی از انتبا

زیبه2

در این روم بدون حفتاری و جابته جتایی جایگتاه

آالینده ا از جم ه آالینده ای نفخی شبند این در حاهی

آهبده اقدام به پاالیا مدیط میگردد .اوهین تعریف جامع

است که آالینده ای ف ی نیازمند ساکن نمتبدن و یتا

تبستتط  Reedو مکتتاران در ستتال  1992تکنبهتتبزی

برداشت فی یکی از مدیط می باشند .اگتر شته تعتداد

برداشت آهبدگی در زیبه را به شکل انهدام یا تغییر شتکل

زیادی از عنازر ف ی برای گیا تان ضتروری ستخند

آالینده ا ،ثابت سازی آنهتا بتهمنظتبر کتا ا دسخرستی

وهی در زبر

زیسخی عنازر و جدا سازی آالینده ا با کمر مبجتبدا

اف ایا مودار میت ان و عبتبر از حتد

مجاز زیسخی به واس ه اهوتا تتنا اکستیداتیب و تبهیتد

زنده از خال تعریف ورده بندی کرد .تا بته امتروز درون

رادیکال تای آزاد بته عنازتر آالینتده زیستخی تبتدیل

زیبهای مبفتش تتر و کتار بتردیتتر از روم تای بترون

میشبند .یکی دیگر از جنبه تایی کته بته واست ه آن

زیبهای ببده است شبن عالوه بر ارزانختر بتبدن کمخترین

عنازر ف ی را در زمره آالینده ا قترار متید تد ایتن

آسیب را به اکبسیسخم وارد میکند.

است که در بستیاری از متبارد متی تباننتد جتایگ ین

بهطبر قرار دادی تکنیر ای برون زیبه ای ختال

عنازر ضروری در رنگدانه ا و یا آن یم ای ضتروری

را بر م میزند و ر گبنه جابه جتایی کته در متبرد

زنده شده و مخاببهیسم طبیعی را به مراطره

گیرد در متبرد عنازتر ستنگین و ستایر

مبجبدا

خال زبر

می اندازد و بدینترتیب شرایط ناگباری را برای رشتد

االینده ا م زبر

گیا ان فرا م آورده و تنب زیسخی آنها را بتا مرتاطره

خاکی امدا نمتیشتبند (.)Fodelianakis et al., 2015

روبرو میکنند .اگر شه شنتدین مرح ته بترای کتا ا

رقیش سازی و کا ا ذ ظت عنازر به س ح ایمتن بتا

عبامل آالینده و یا ترریب آالینده تای آزاد شتده بته

وارد کردن خال تمی و مر بط کردن با ختال آهتبده

خال وجبد دارد وهی تا به امروز دسخبراهعمل واحدی

یکی از انبا روم ای مدیریت پاالیشتی در جایگتاه

برای برداشت مه انبا آالینده تا ارائته نشتده استت

آهبده استت ( .)Kumar et al., 1995ستاکن ستازی و

(.)Atmaet al., 2017

ج بگیری از حرکت مباد آالینده معدنی نی یکی دیگر

روم ای پاالیا مدی ی بته دو رستخه ک تی توستیم

از روم ای پاالیا خال ای آهبده به عنازر سنگین

میشبند:

است (.)Prasad et al., 2010

 )1روم برون

زیبه1

این عم یا

در این روم خال آهبده از جایگتاه ازت ی ختبد

میپایردو یچگاه از زدنه کتره

معمبالً با کمپ کس ستازی کمتپ کس

سازی عنازر آالینده و یا با اف ایا  pHخال زبر

خار شده و به جایگاه دیگری بترای حتاف آالینتده

میگیرد ( .)Ghorbanli et al., 2015اف ایا  pHسبب

منخول گردیده و بعد از پاالیا به مکتان ازت ی ختبد

کا ا حالهیت عنازر ف ی خازی مانند

Zn ،Cu ،Cd

منخول میشبد .روم ای مرستبم بترون زیتبه ای کته

 Mnدر ختتال متتیشتتبد .بتتا ایتتن روم متتی تتتبان از

برای پالسازی ختال تای آهتبده بته کتار متیرونتد

دسخرسی گیاه به عنصتر ف ت ی در موتادیر زیتاد ج تب

عبارتنتتد از :حفتتاری ،ستتم زدایتتی ،انهتتدام فی یکتتی و

گیری کرد وهی می ان ان را نمیتبان در ختال کتا ا

شیمیایی آالینده ا و ثابت سازی عنازر آالینده.

داد ( .)Ghorbanli et al. 2011تکنبهتتبژی زیستتت
پاالیی مخکی بر گیا ان از نظر هغبی گیاه پاالیی نامیده
2. in situe

1. ex situe
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میشبد که به اسخفاده از گیا ان ستب جهتت برداشتت

.)Zalesny, 2015واژه گیاه پاالیی از یر پیشبند التین

ای جاری و

( )phytoبتته معنتتی گیتتاه بتته اضتتافه ریشتته هغتتبی

ای زیرزمینی باال باشد برای

( )remediumبه معنی حاف بدی و تبا ی گرفخه شده

در زیبه آالینده ا از خال ای آهبده ،آ
در شرای ی که س ح آ

است .این تکنبهبژی برای حاف دامنه وسیعی از انبا

پاالیا مرازن آبهای زیرزمینی آهبده به کار می رود (
 .)Megha et al., 2015اوهتتین نظتتر و ایتتده بتترای

آالینده ای آهی و معدنی در ختال ،تبا و آ

بهرهگیری از گیا ان در جهت پاالیا مدتیط زیستت

اسخفاده قرار متیگیترد ( .)Soni and Jain, 2014گیتاه

در ستتال  1991ارائتته شتتد وهتتی رستتیدن بتته مفهتتبم

پاالیی دارای  5فرایند ازت ی استت کته در جتدول 1

کاربردی ان  13سال بته طتبل انجامیتد (

متبرد

آمده است.

Mirck and

جدول  :1فرایند از ی در گیاه پاالیی و مکانیسم برداشت آالینده ا
مکانیسم

آالینده

فرایند

شماره
1

پاالیا ریشهای ()Rhizofiltration

تجمع در ریشه سپهر

آهی /معدنی

2

تثبیت گیا ی ()Phytostabilization

مجخمع سازی

معدنی

1

اسخررا گیا ی ()Phytoextraction

فرا انباشخه سازی

معدنی

4

تبریر گیا ی ()Phytovolatilization

تبریر تبسط برگها

آهی /معدنی

5

تغییر شکل گیا ی ()Phytotransformation

تج یه در گیاه

آهی

پااليش ريشههاي :پتاالیا ریشته ای بته استخفاده از

تثبیههت گیههاهی :ایتتن روم از کتتاربرد فراوانتتی در

گیا ان آب ی و خشک ی برای جا  ،تغ یظ و تهنشین

پاکسازی خال ،رسببا

و گل و الی برخبردار بتبده

سازی آالینده ا از منابع آبی اهبخته تدتت موتادیر کتم

( )Conesa et al., 2006و وابسخه به تبانایی ریشته در

آالینده تبسط ریشته تا اطتالق متیشتبد .از پتاالیا

مددود سازی حرکت آالینتده تا و دسخرستی زیستخی

ریشهای میتبان در حاف پتس مانتد ای کشتاورزی،

آنها در خال میباشد .تثبیت گیا ی با عم کرد جتا

ای اسیدی معادن و تصفیه خانه ای زنعخی

س دی ،راستب شتدگی ،تشتکیل کمتپ کس و یتا بتا

فاضال

بهره گرفت ( .)Moradli et al., 2012aایتن روم از

کا ا ظرفیت ف ی انجتام متی شتبد .اوهتین تدف

کارایی باالیی برای حاف عنازری مانند سر  ،متس،

گیا تتان کتتا ا می ت ان آالینتتده تتای مد تتبل در آ

نشان داده

مبجبد در ماتریکس خال است که با جا

آالینده ا

کادمیبم ،نیکل ،روی و کروم دارد .م اهعا

است که گیاه ک م زینخی میتباند بهعنبان پیشنهاد ویژه

از اضمدالل تدریجی ختال تبستط ف ت ا

ستمی و

در این زمینه م ترح باشتد (.)Moradli et al., 2012b
م اهعا

مچنتتین از مهتتاجر

آنهتتا بتته ستتایر نوتتاط ختتال

انجام شده در ایران نیت نشتان متید تد کته

ج بگیری میکند ،این پدیده بدون حضبر یر سیسخم

برختتی گیا تتان دارویتتی و مچنتتین ذتتدهای عنازتتر

ریشهای مخراکم و افشان که ذاهبا در گیا ان ع فی دیده

ذیتر

متتیشتتبد امکتتان پتتایر نیستتت Farzamisepehr .و

سنگین را در برا ای مرخ ف ختبد بصتبر
یکسان جا

و نگهداری متیکننتد (

مکاران ( )2311با م اهعه بر روی گیاه

Yousefi et al.,

.)Seyedi et al., 2013( )2013

Polypogon

 monspeliensisدر پتتاالیا ختتال تتای آهتتبده بتته
فراورده ای نفخی نشان دادند که م مان با رشد گیتاه
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و اف ایا زیخبده ریشه ای در گیاه ماکبر تبان پاالیا

بتر

ریشه از  12/5درزد در سی روزه گی گیا چه جتبان

 )syriacum Bioss.م بتهعنتبان یتر گیتاه بتا تتبان

به  29/5درزد در شصت روزه گی رسید .ایتن روم

اسخررا کادمیبم از مد بل ذاایی معرفی شده استت

زمانی که بی حرکتسازی سریع برای حفظ و احیتای

( .)Mortazi et al., 2011این گیاه در مد تبل ذتاایی

آبهای س دی و جاری متبرد نیتاز استت و از طرفتی

دارای  153می یگترم در هیختر کتادمیبم متیتبانتد 25

زیخبده گیا ی مبرد اسخفاده قرار نربا د گرفت بستیار

می یگرم کادمیبم در ر گرم متاده تتر ریشته و تتا 13

کار آمد است ( .)Soltani Javid et al., 2013aبتا ایتن

می یگرم کادمیبم در ر گترم متاده تتر انتدام تبایی

وجبد ب رگخرین عیب این روم باقی ماندن آالینده تا

انباشت نماید .در مین گیاه تبان انباشخه سازی منگن

در خال است و بایسخی می ان آنها مرتب کنخرل شتبد

و مس م در مد بل ای ذاایی حاوی کادمیبم مبرد

و جابه جایی آالینتده تا

م اهعه قرار گرفت .نخای نشان داد که در مدیط بتدون

با این روم فوط از مهاجر

تا انباشتخه کنتد .گیتاه قازتدل (

Taraxacum

کاسخه می شبد (.)Lanson et al., 2008

کادمیبم ریشه گیا ان قازدل تبانسخند تا  13می یگرم

استخراج گیاهی :این روم یکی از بهخترین روم تا

منگن در ر گرم متاده تتر در ریشته و  15می تیگترم

برای برداشت و حاف آالینده ا از خال و جداسازی

منگن در ر گرم ماده تردر اندام بایی ذخیتره کننتد.

آنها از خال بتدون ترریتب ستاخخار و کتا ا تتبان

نخیجه جاهب تبجته م اهعته متاکبر تتبان ویتژه گیتاه

حاز ری ی خال استت .از ایتن روم گتا ی تدتت

قازدل در جا

مس از مد تبل ذتاایی در حضتبر

عنبان تجمع گیا ی م نامبرده میشتبد .گیتاه موتادیر

 133می تیگتترم در هیختر کتتادمیبم مبجتبد در مد تتبل

میکند و در درون ختبد

ذاایی ببد به گبنهای که در این مدیط گیتاه قازتدل

آن را تجمیتتع متتیکنتتد .در حویوتتت جریتتانی از متتباد

 23می یگرم مس در ر گرم ماده خشر اندام تبایی

آالینتتده از ختتال بتته درون زیختتبده گیتتا ی زتتبر

ذخیره کرده ببد .گیاه قازدل با تبجه به نتب عنصتر

ف اینده ماده آالینده را جا

نشان داده است که درخخچته ریتا

جایگاه انباشخه سازی را تغییر متید تد بته عبتارتی از

بت ( )Ephedra procera Fisch. & Meyدر مدبطته

ویژگی کده بندی اندامی برای انباشت عنازر گبناگبن

ن دیر معدن منگن رباط کریم بهعنبان گیاه شتاخص

اسخفاده میکند.

میگیرد .م اهعا

عنصتر

گیاه نی ( )Phragmites australis L.نیت از تتبان

متیباشتد ( .)Soltani Javid et al., 2013bایتن

بتاالیی در انباشتت آالینتده تا بتر ختبردار استت .در

شناسایی شده و دارای تبان بتاالبی در جتا
سر

م اهعتهای کته تبستط

گیاه تا  1برابر بیشخر از سایر گیا تان من وته در ختبد
سر
م اهعا

Heidari and Farzamisepehr

( )2315بر روی فاضتال

را در ناحیته ریشته ختبد انباشتخه کترده استت.

فاضال

 Moradliو مکاران ( )2312بتر روی تتبان

شتهری قتم در اداره آ

این شهرسخان زبر

و

گرفت نشان داده شتد

تای

که گیاه نی با اف ایا سن از تبان بیشتخری در حتاف

زنعخی شهر زنعخی کاوه استخان مرکت ی تبستط گیتاه

برختتبردار استتت .بتتا عبتتبر

پاالیا عنازر کتروم و روی مبجتبد در پستا

آالینتتده تتا از فاضتتال
فاضال

 Brassica oleraceae L.نشان داد که می تبانتد تتا 1

از اسخرر کشت گیا ان نتی در متاه تیتر کته

تای

گیا ان دارای حداکثر زیخبده و بیشخرین شادابی ببدنتد

زتتنعخی تبستتط ریشتته تتای ختتبد برداشتتت کتترده و

پسماند ختار شتده دارای  15/55درزتد متباد آهتی

برابر عنصر روی و تا  3/5برابر کروم را از پسا

بالقاز ه آنهتا را بته انتدام تبایی ختبد منخوتل و در
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کمخر نسبت بته فاضتال

 Ghorbanliو مکاران ( )2311انجتام شتد نشتان داد

ورودی بتا یتر تبقتف 24

که در میان گیا ان ذاهب من وه گیا ان فبق انباشخه گر

ساعخه ببد.

با تبان ذخیره سازی آ ن و کروم دیده می شبند ایتن

م اهعه در زمینه گیا ان اسخررا کننتده منجتر بته

گیا ان عبارتند از:

معرفی گیا انی تدت عنبان گیا ان فتبق انباشتخه گتر

Onosma bulbotrichum Dc. prod

می شبد .گیا انی که نسبت به دیگر گیا ان مبجبد در

Boiss.

جایگاه آهتبده از تتبان شنتدین برابتر در استخررا و

. lavandulifolia Vahl.

انباشت یر یا شنتد عنصتر برخبردارنتد Zeinali .و

anisodonta

. ، Phlomis

Stachys

یکی از جاهبترین برتا تای پتژو ا در ایتن

 )2315( Farzamisepehrبا م اهعه بر روی معدن مس

زمینتته بررستتی امکتتان بتتاز شتترگ عنازتتر ستتنگین از

میدول اسخان کرمان نشان دادنتد کته از میتان گیا تان

زیختتبده تتای گیتتا ی استتت (

مبجتتبد در من وتته  12گیتتاه ذاهتتب من وتته و از میتتان

 .)2007عبام ی مانند نرگ رشد ،عنصر انخرا

گیا ان ذاهب گبنه  Gundelia tournefortiiبه عنبان

مواومتتت بتته بیمتتاری تتا ،روم برداشتتت زیختتبده در

گیاه فبق انباشخه گر روی با تبان انباشت  13می یگرم

م اهعتتا

بتتاز شتترگ عنازتتر ستتنگین مهتتم ستتخند

در ر گرم ماده خشر ،گیاه  Salsola kaliبته عنتبان

( .)Liphadzi and Kirkham, 2005آنچه که م اهعه را

با تبان  3/5می یگرم در ر گرم

در این زمینه با مددودیت و مشتکل روبترو متیکنتد

ماده خشر گیتا ی ،گیتاه  Ziziphora persicaفتبق

رشد کند ،سازگان ریشهای مددود ،تبان تبهید زیختبده

انباشخه گر آ ن با تبان ذخیره  6می یگرم در تر گترم

کم و مددودیت عنصر اسخرراح شده از گبنه گیتا ی

ماده خشر گیا ی و گیتاه  Artemisia sieberiفتبق

انباشخه گر میباشد.

انباشخه گر مس با تبان ذخیتره  3/9می تیگترم در تر

تبخیر گیاهی :تبریر گیا ی مخضمن اسخفاده از گیا تان

گرم ماده خشر گیا ی در من وه معرفی شدند .م اهعه

برای جا

آالینده ا از خال ،تغییر شکل آنها به مباد

دیگری بهمنظبر بررسی تجمع آ ن و مس در ریشه و

قابل تبربر و انخوال آنها به اتمستفر استت .ایتن روم

فبق انباشخه گر سر

اندام بایی گبنته تای

Salvia ،Alyssum linifolium

 Muscari neglactum ،multicaulisو

شده،

پاالیا سب معمبالً در گبنته تای درخختی کته انتبا

Verbascum

آالینتتده تتای آهتتی و ذیرآهتتی را از طریتتش آ

 thapsusو پاسخ آنخیاکسیدانی آنها به ذ ظت عنازتر

جا

مبجتتبد در من وتته کانستتار متتس ستترخه در استتخان

به بر

آبیتتاری

میکنند دیده میشبد .بعضی از این مباد آالینده

بعد از جا

آذربایجتتان شتترقی انجتتام شتتد .نختتای نشتتان داد کتته
بیشخرین و کمخرین موتدار جتا

Samarghandi et al.,

از ریشه درون گیاه حرکت کرده ،خبد را

ا رسانیده و از بر

تبریر میشبد .این روم

آ تن بتهترتیتب در

معمبالً به ع ت نرگ کم از پخانسیل کمخری در پاالیا

ریشته M. neglactumو  V. thapsusبتبد .مچنتین

آالینتده معمتبالً

بیشتتخرین و کمختترین موتتدار جتتا

برخبردار است .در بین انبا ف ت ا

متتس در ریشتته

برای برداشت ف جیبه از این روم اسخفاده متیشتبد

بتتتتهترتیتتتتب مربتتتتبط بتتتته  M. neglactumو

بته

 V. thapsusببد در حاهی که تفاو

( .)Tangahu et al., 2015ف جیبه بعد از جتا

معنتیداری بتین

زبر

یبن جیبه از گیاه خار می شبد که از درجته

اندام ای بایی گبنه تا بترای تر دو عنصتر وجتبد

سمیت کمخری بر خبردار است وهتی یکتی از معایتب

نداشتتتت (.)Hakimi and Farzamisepehr, 2015

این روم باز گشت مجتدد جیتبه از طریتش نت وال

م اهعه دیگری که در معتدن فیتروزه نیشتاببر تبستط

جبی و ورود به خال است (.)Moreno et al., 2008
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گیاه پاالیی ،دست آوردی سبز برای پاالیش سیاهی...

این روم از کتارایی بتاالیی بترای جتا

ری وسفر و تراوم کرببکسیال

و پتاالیا

می تباننتد بصتبر

تریخیبم نی برخبردار است .تریخیتبم ای وتتبر رادیتب

باهوبه روشی برای اف ایا تجمع ف ا

اکخیب یدروژن است که به دنبال فعاهیت ای سخه ای

شتبند .بعتتد از حتالل شتتدن عنصتر ،براحختتی تبستتط

به مدیط آزاد شده و با نیمه عمر  12سال از پایتداری

ابختدا بتا

قابل تبجهی در مدیط برخبردار استت (

س بل ای ریشه جا

در نظر گرفخه

خبا تد شتد .ف ت ا

دیباره س بهی پیبند میشتبند کته دیتباره یتر تبتادل

Thompson

.)et al., 2015

کننده یبن بتا وابستخگی پتایین و بتا قاب یتت انخرتا

تغییر شکل گیاهی :در گیاه پاالیی مباد آهی ،مخاببهیسم

مددود است .سیسخم ای انخوتال و مکتان تای داختل

تدت تاثیر مباد آالینده است به گبنه ای

در

گیاه به شد
که بعد از جا

س بهی با میل اتصال عامل واس ه و انخوال و جا
دیباره س بهی میباشند .جا

مخاببهیستم در جهتت کتا ا ،تغییتر

یبن ای ف ی احخمتاالً

شکل ،شکست و انهدام ،ثابتت ستازی و گتا ی دفتع

بباس ه جا

مباد تغییر شکل یافخه عمل می کند .در این روم مباد

پروتئین ای ناقل جفت شده با  H+انجتام متیپتایرد.

شده تبستط گیتاه بته مبهکتبل تای ستاده

پخانسیل ذشا ،کته در داختل ذشتای پالستمایی منفتی

Dolphen and

میباشد و ممکن است در س بل ای اپیدرمی ریشه به

 .)Thiravetyan, 2015گیا ان دارای آن یم ایی سخند

بیا از  -233می ی وهت برستد ،یتر نیتروی مدترل

آمبنیتبمی ،متباد ک تر دار ماننتد

ثانبیته

آهی جا

شکسخه و در بافت ا ذخیره میشبند (
که میتبانند ترکیبا

ثانبیه از قبیل پروتئین تای کانتال و یتا

قبی را برای جا

کاتیبن تا بباست ه جتا

فرا م میکند (.)Yoo et al., 2017

تری ک رو اتی ن و یا سایر ع ف کا ا را خرد کرده و

نگامی که در داخل گیتاه ،ف ت ا

آنهتا را یته شتکل تای ذیرستمی تغییتر شتکل د نتتد

بترای حرکتت

( .)Lewis et al., 2015تج یه و تغییر شتکل ریشتهای

آزادانه در سیسخم آوندی به ع ت عدم حالهیت زیاد با

به فرایند انهدام مباد به واس ه فعاهیت تای میکروبتی

مشکل روبرو باشند ،معمبال به شکل کربنا  ،سبهفا

در س ح ریشه گفخه میشبد که به مراتتب کنتد تتر از

یا فسفا

تج یه ای است که در داخل بافت تای گیتا ی انجتام

آپبپالستتت (ختتار س ت بهی) و تتم در سیمپالستتت

متیشتبد .ایتتن فراینتد بتا دخاهتتت قارشهتا ،باکخریهتتا،

(درون س بهی) دیده می شبد در این زتبر

عنازتر

مرمر ا و سایر میکرو ارگانیستم تا در ست ح ریشته

به شکل ذیر فعال در می آیند .حخی در مبرد یبن تای

انجام شتده و متباد ستبخخی بتا بنیتان یتدروکربن و

ف ی که به عنبان یر کال

ف ی ذیر کاتیبنی جابجا

حالل ا از جم ه متباد تدف در ایتن فراینتد ستخند

میگردند ،انخوال آپبپالستخیر ببستی ه ظرفیتت تبتادل

(.)Hong et al., 2015

کاتیبنی باال دیتباره ست بهی بیشتخرمددود متیگتردد

مکانیسم استخراج گیاهی :بته منظتبر تجمتع عنازتر

( .)Shao et al., 2017زنجیتره آپبپالستت از اپیتدرم

بایتتد در مد تتبل ختتال

ریشه و کبرتکس به آسانی برای حل شبنده تا نفتبذ

مد بل درآیند .زیست فرا می عنازر خال

پایر است .مسیر آپبپالسخیر نسبخاً نامنظم است ،زیترا

به طرق مرخ فی اف ایا می یابد.یکی از این روم تا

آ

و مباد مد بل میتباند بدون نیاز به عببر از ذشاء

ایتتن استتت کتته گیا تتان بتتا ترشتتح فیخبستتیدروفر بتته

در دیباره ای س بهی جریان و انخشار پیدا کند .دیتباره

ری وسفر ،عنازر پیبند شتده بته ختال را بتهزتبر

س بهی الیه س بهی آندودرم بهعنبان یتر متانع بترای

ختتال در گیا تتان ،ف تت ا
بهزبر

مد بل و کال

رستب

متیکننتد ایتن پدیتده تم کته در

انخشار آپبپالسخیر به سیسخم آوندی عمتل متی کنتد.

شتده در متیآوردنتد .استیدی شتدن
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به طبرک ی مباد مد بل قبل از اینکه وارد آوند شتب
گردند ،جا

اشغال حامل ای ذشایی رقابت میکننتد (
 .)et al., 2017کال

سیمپالست ریشته متیگردنتد .مخعاقتب

Bradfield

تای ف ت ی پیچیتده نیت ممکتن

جا

ف به سیمپالست ریشته ،سته فراینتد حرکتت

استتت در سراستتر ذشتتای پالستتما از طریتتش حامتتل

ف ا

از ریشه به آوند شببی را کنخرل میکنند :تبقف

ترصصی مانند انخوال آ ن بتا روم فیخبستیدروفبر

ف ا

در داخل س بل ای ریشه ،انخوال سیمپالستخیر

در گبنه ای گیا ی گرامینه عببر نمایند .پس از انخوال

به اسخبانه آوندی و آزاد شدن به آونتد شتببی .انخوتال

ف ا

سنگین به ریشه یا در ریشه ذخیره شده و یا بته

یبن ا به آوند شببی یر فراینتد کنخترل شتده شتدید

ساقه منخول می گردند .یبن ای ف ی میتبانند بهطتبر

تبستتط پتتروتئین تتای ناقتتل ذشتتاء استتت .انخوتتال

فعال از طریش تبنبپالست مانند یتبن تای آزاد و یتا

سیمپالسخیر عنازر سنگین احخمتاال در آونتد شتببی

کمپ کس ای ف ت ی کالتته عبتبر نماینتد(

پس از عببر از نبار کاسپاری رگ مید د .این امتر بته

.)2017

دهیل انخرا

Li et al.,

نفبذپایر ذشای پالسمایی س بل میباشد

که دسخرسی به سیمپالست را بهطبر اخخصازی تبسط

انواع روشهاي استخراج گیاهی

حامل ای یبنی ف ی عمبمی و یتا کانتال تا موتدور

استخراج طبیعی :در مدتیط طبیعتی ،گیا تان خازتی

متتیستتازد .انخوتتال سیمپالستتت مستتخ م آن استتت کتته

شناسایی شده اند که پخانسیل جا

ستنگین را

یبن ای ف ی در سراستر ذشتای پالستمایی حرکتت

دارا سخند .حداقل  45خانباده بهعنبان بیا انباشتخگر

در حتدود

شناستتایی شتتدهانتتد .کتته برختتی از آنهتتا عبارتنتتد از

 153می یوهت (منفی در داخل ذشاء) متیباشتد .ایتن

شتتببب تتا ،بوتتبال  ،فرفیتتبن ،کاستتنی ،نعنائیتتان و

پخانسیل ذشا یتر شتیب اهکخروشتیمیایی قتبی بترای

گلمیمتبن .در بتین مهمخترین بتیا انباشتخگر ا گیتاه

جنبا به ستمت داختل بترای یبنهتای ف ت ی فترا م

قدومه کب ی است که بهعنبان ترتی ل آهپی شتناخخه

میکند .اکثر یبن ای ف ی تبسط یتر فرآینتد اشتبا

شتتده استتت و بتتدون نشتتان دادن آستتیب تتتا 26،333

وابسخه انرژی از طریش حامل ای یبنی ف ی خاص یا

می یگرم در کی بگرم روی؛ و تا  22درزتد از کتادمیم

عمبمی و کانال ا وارد س بل ای گیا ی متی گردنتد

را از ختتال آهتتبده جتتا

متتیکنتتد (et al., 2006

(.)Bradfield et al., 2017

 .)Álvarez-Lópezخردل ع بفهای که معمبال بته نتام

کنند ،که معمبالً دارای پخانسیل منفی ب ر

ف ا

سنگین ذیر ضروری ممکن استت بتهطتبر

خردل ندی شناخخه شده است قادر به انخوتال ستر

مبثر برای عببر تبسط حامل تای ذشتایی بتا ف ت ا
ضروری رقابت نماینتد .ف ت ا

ف ا

از ریشه ا به ساقه تا متیباشتد (.)Bani et al., 2015

ستنگین ستمی ماننتد

ضریب اسخررا گیا ی برای خردل ع بفته ای برابتر

میکترو

 1/5میباشد مشرص گردیده استت کته ذ ظتت 533

برای اشغال جایگاه حامل ای ذشایی رقابت کند .ایتن

می یگرم در هیخر مسمبمیخی برای گبنه ای ش یپائیتان

در انخوتال یتبن گارنتده بیتانگر

ایجاد نمی کند ( .) Baker and Brooks , 1989ضریب

سنگین به درون س بل ا حختی در

اسخررا گیا ی نسبت ذ ظت ف اندازهگیری شده در

برابری شیب ذ ظتت متیباشتد .بترای مثتال،

زیتبده س دی به ذ ظت ف مبجبد در خال استت.

تتد کتته  Cu2+و Zn2+

برخی از اندازهگیری ا نشان مید د که خردل نتدی

ضتتروری و  Ni2+و  Cd2+ذیرضتتروری بتتبده و بتترای

در تر کختار

کادمیبم ممکن است به طتبر متبثر بتا ف ت ا
فودان نسبی انخرتا
ع ت ورود ف ا
زبر

داده تتای جنبشتتی نشتتان متتید

قادر به برداشت  1551کی بگرم ستر
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میباشد ( .)Baker et al., 2010براساس معیار جهانی،

استخراج گیاهی تحريک شده يا استخراج گیاهی به

ذ ظت>  1333می یگرم در کی بگرم برای نیکل بتیا

کمک کالتها :س بل ای گیاه میتباننتد هیگانتد ای

از  123گبنه گیا ی ،کباهت ( 13گبنه گیتا ی) ،متس

ا و مخاهبتیبنین ا را تبهیتد

 14گبنه گیا ی ،س نیبم  23گبنه گیتا ی ،ستر

اهیگبپپخید مانند فیخبکال

14

نمایند .این هیگاند ای پپخیدی ،کمتپ کس پایتداری بتا

گبنه گیا ی و کادمیم یر گبنه گیتا ی شتناخخه شتده

ف ا

سنگین تشکیل داده و سمیت یبنهتای ف ت ی را

است .این گبنه ا به عنبان بیا انباشخگر اخیرا تبستط

خنثتتی متتینماینتتد (

Cobbett

and Goldsbrough,

 Bakerو مکاران ( )2313شناسایی شدهاند .تعتدادی

 .)2002فیخبکال

از زیر مجمبعه این گیا تان در کنگتب و زئیتر وجتبد

ستتاخخمان ) n= 2-11) Gly-(γ-Glu-Cys-)nستتنخ

دارنتتد .ذ ظتتت تتای بتتیا از  13333می تتیگتترم در

ا تبسط گ بتاتیبن در یر پپخید بتا
در زد ا گبنه تجمع کننده

میشبند .وجبد فیخبکال

کی تتبگرم بتترای عنصتتر روی ( 11گبنتته) منگن ت (13

ف ا

گبنتته) انتتدازهگیتتری شتتدهانتتد .س ت ح آستتخانه بتتیا

کبشر  encodeشده از پ یپپخید ذنی سیسخئین استت.

انباشخگری این عنازر باالتر تعیتین شتده استت زیترا

ستتنگین بتتا

گبنتته تتای گیتتا ی کتتال

مددوده طبیعی این گیا تان ( 533 -23می تیگترم بتر
کی بگرم) بسیار باالتر از بترای دیگتر ف ت ا

گبنتته تتای جتتاذ

ستنگین

مخفاو

میباشد .گیا ان آب ی مانند سنبل آبی ،عدسر آبتی و
آزوال برای اسخفاده در جا

ف ا

از آ

سنگین گ ارم شده است .مخاهبتیبنین ژن تای
کننتتده ف ت ا

و ستتمیت زدای ف ت ا

می باشند .عامل کتال

کننتده

ستتنگین

ماننتد EDTA

ستر

(اتی ندی آمین تخرا اسخیر اسید) برای جتا

ای آهتبده،

خال ای آهبده بهکار برده میشبد که قاب یت دسخرسی

گیاه ترریبی و اسخررا گیا ی نی مبرد بررسی قترر

ستتر

ر ا در ختتال اف ت ایا داده و در گیتتاه تجمتتع

گرفختهانتد ( Swain .)Al Sayad and Dairi, 2006و

مییابد .اف ودن کتال

مکتتاران ( )2314برداشتتخه زیستتخی پالتینیتتبم را بتتا

( mg/kg 2533سر

تا بته خاکهتای آهتبده ستر
در ساقه

در خال) ذ ظت سر

اسخفاده از سنبل آبی گ ارم کردند .بسیاری از گیا ان

ذر

آبتت ی نظیتتر آزوال یتتا ستترخس آبتتی ،گبنتته تتای

کمختتر از mg/kg 533تتتا بیشتتخر از 133333

کبشر آزوال ،هتبئی و ستاهبینیا در برداشتت زیستخی

اف ت ایا متتید تتد .ایتتن نختتای نشتتان متتید نتتد کتته

ف ا

سنگین مبرد اسخفاده قرار میگیرند.

کال

 Martinsو مکتتاران ( )2313در م اهعتته ختتبد
دوازده گبنه گیا ی تاال

انخوال سر

را گ ارم کردند ،که گبنته

کاربرد کال

mg/kg

بدرون آوند شتببی و از ریشته بته

ساقه را اف ایا مید ند .در آزمایشا

Polygonum hydropiperoidesرا بتهعنتبان بهخترین
گبنه گیاه پاالیی ف ا

 Zea maysو نرتبد فرنگتی  Pisun sativumرا

ا در اف ایا جا

ستر

مرخ تف تتاثیر
بتهزتبر

EDTA>HEDTA>DTPA> EDDHAمتتیباشتتد

سنگین معرفی نمتبدهانتد کته

(.)Cooper et al., 1999

بدهیل رشد سریع و دانسیخه باالی آنها میباشتد .اخیترا

 Quartacciو مکتتتتاران ( )2336گتتتت ارم داد

گ ارم شده که یر سرخس( )Pteris vitattaقادر بته

کته ختتردل قهتبهای در مد تتبل یتدروپبنیر کتته در

جمعآوری  14533می یگرم در کی تبگرم آرستنیر در

و  EDTAقرار گرفتت قتادر بته جمتع

بر

معرض سر

ای خبد بدون نشان دادن عالئم سمیت میباشد

آوری تا  55می تیمتبل در کی تبگرم ستر

(.)Mandal et al., 2012

در بافتت

ساقه خشر گردید .این امر نشان مید د کته ذ ظتت
سر
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آسخانه  3/25( EDTAمی یمبل) برای انگی م تجمتع
سر

 Cdمبرد بررسی قرار دادنتد و مشترص کردنتد کته
اسخفاده از  (NH4) 2SO4بهعنبان تتممین کننتده عنازتر

و  EDTAدر ساقه مبرد نیاز است.

مهندسی ژنتیک به منظور بهبود گیهاه پهااليی :بترای

ذاایی(Nو  )Sبرای عم کرد باال و برای اسیدی کتردن

بهنژادی گیا ان ،داشخن پخانسیل باهوبه گیتاه پتاالیی بتا

خال و فرا می زیسخی ف ضتروری استت .بهرحتال

تبهید زیست تبده باال می تباند گ ینته مناستب بترای

جنبه منفی اسیدی کردن خال در این فرایند باید مبرد

بهببد گیاه پاالیی باشند .تکثیر گیا ان معمتبهی تبستط

تبجه قرارگیرد .بترای مثتال در اثتر افت ایا حالهیتت

شندین ژن کنخرل می گردد و بسرخی میخبان به کمتر

بعضتتی از عنازتتر ستتنگین ممکتتن استتت بتته آبهتتای

ت ریش یتر ژن آن را ارتوتا داد .روم تای مهندستی

زیرزمین آبشبیی گردند و مشتکال

زیستت مدی تی

ژنخیر برای قترار دادن ژن بتا کارآمتدی بتاالتر بترای

بیشخری را ایجاد کنند(.)Gasic and Korban, 2007
 )2313( Kumarنشتتان داد کتته بعتتد از استتخررا

تجمع عنازر سنگین به گیا ان مرخ ف تبسط بسیاری
پیشنهاد شده است .ت ریش ژن با کارآمتدی

گیا ی ف  ،خال برای اف ایا  pHتا رسیدن بته حتد

تجمع عنازر بیشخر بته گیا تانی کته ارتفتا ب نتدتری

خنثی بایتد آ تر د تی گتردد .بتا ایتن حتال ،آ تر

دارند باعث اف ایا بیبماس نهایی میگردد Gasic .و

زودرس ممکن است ظرفیت خال برای جا

ف ت را

 )2335( Korbanبتتا بررستتی گیتتاه ختتردل قهتتبه ای

اف ایا د د و پخانسیل آن را بترای استخررا گیتا ی

ازالح شده به بررستی عبامتل مدتدود کننتده تبهیتد

مددود کند .اثر مشابه دیگر را میتبان بعد از افت ودن

گ بتاتیبن و فیخبکالتین پرداخخند :آنها ژن اشرشتیاک ی

کبد آهی مشا ده کرد .فسفر یر ماده ذاایی مهم است

Y-ECS

را با

از م اهعا

 -gshl-را معرفتتی کردنتتد .نهتتال تراریرختته

و گیا ان پاسخ م ب

به اسخفاده از کبد فسفا

ای طبیعی گیا ان یتا

تدمل به کادمیبم را اف ایا داد و ذ ظت ای باالتر از

اف ایا بیبماس مید ند .کال

فیختتبکالتین ،Y-GluCys ،گ بتتتاتیبن و گتتروه تتای

دارای منشم میکروبی ،نسبت به کتال

تیبل ای در موایسه با گیا ان وحشتی مشتا ده شتد.

امیدبرا می باشند .مشرص نیست که آیا یر کال

تای شتیمیایی

پخانسیل مبفویت مهندستی ژنخیتر متیتبانتد بتهدهیتل

شیمیایی میخباند بهزبر

مددودیت ای آناتبمی مددود گردد.

بهببد ببرشد زیرا کال

محدوديتهاي استخراج گیاهی :استخررا گیتا ی و

گیا ان ایجاد میکند ،در نخیجته ممکتن استت جتا
ف تت ا

زیست پاالیی گیتا ی از متبثرترین روم استت اگتر
آهبدگی خال در کمختر از  1فتب

عم ی استخررا گیتا ی را
شیمیایی سمیت اضافی بترای

را افتت ایا امتتا رشتتد گیا تتان را بتته ع تتت

مددودیت ایی کا ا د ند.

از ست ح ختال و
از ست ح قترار

آينده گیاه پااليی :یکتی از جنبته تای ک یتدی بترای

گرفخه باشد .این تکنیر در مناطوی که دارای آهتبدگی

پایرم اسخررا گیا ی مرببط به اندازهگیری کتارایی

اندکی باشند در س ح گستخرده قابتل اجترا متیباشتد.

آن و تداوم اقخصادی آن

آ

ای زیرزمینی در عمتش  13فتب

مچنین در مکان ای با موتدار آ

آن ،اسخفاده نهایی مدصبال

زیرزمینتی زیتاد و

است .تتا بته امتروز ،استخررا گیتا ی تجتاری شتده

س ح کم آهبدگی براحخی قابل انجام میباشد .مبفویت

مددود شده است به امید اینکه ازالح من وه بایتد در

بسخگی کامل به کبدد ی خال ،تهبیه خال ،ا میت به

یر زمان قابل موایسه بتا ستایر فتن آوری تای پتال

کارگیری شیبه ای ارگانیر مبثر دارد .دانشمندان اثتر

کننده انجام گیرد .تاکنبن ،بسیاری از آزمایا ای گیاه

اسیدی شدن خال را بر روی اسخررا گیتا ی  Znو

پاالیی در مویتاس آزمایشتگا ی انجتام گرفخته استت،
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جائی که گیا ان در مدیط یدروپبنیر رشد میکنند و

طریش این گیا تان و ستایر گبنته تای ذیتر ختبراکی

عنصر ذاایی بته آنهتا اضتافه

میتباند آالیندگی را از وارد شدن بته زنجیتره ذتاایی

میشبد .در حاهی که این نخای امیدوار کننده میباشند،

مددود کند .با این حال ،روم ای دفع گیتاه مدتدود

عنازر سنگین بهزبر

مرببط بته ایتن روم تا کتم استت.

دانشمندان اعخواد دارند که مدیط کشت کامالً مخفتاو

ببده و اطالعا

از خال متیباشتد .در یتر ختال واقعتی بستیاری از

کمپبست سازی و مخراکم کتردن متی تبانتد بتهعنتبان

عنازر به شکل ای ذیتر قابتل حتل بته ختال پیبنتد

مراحل اوهیه برای کا ا حجم مباد مبرد اسخفاده قرار

یافخهاند و کمخر قابل دسخرس میباشتند کته ایتن یتر

گیرد .اما باید مراقب جمعآوری شیرابه ناشی از مخراکم

مشکل اساسی است .آینده گیاه پاالیی نبز در مرح ه

شدن ببد .بین دو روشی که زیختبده آهتبده را بتهطتبر

تدویش و تبستعه قترار دارد و بستیاری از مبانتع فنتی

قابل تبجهی کا ا مید ند یعنتی تهیته کمپبستت و

وجبد دارد که باید به آنها پرداخخه شبد .تر دو شتیبه

سبزاندن بته نظتر متی رستد از نظتر کتا ا زمتان و

مدیریت زراعی و تبانایی ای ژنخیکی گیتا ی نیتاز بته

سازگار ببدن با مدیط زیستت بهخراستت از ستبزاندن

بهینه ستازی بترای تبستعه روم تای تجتاری مفیتد

مسخویم یا خاکسخر کردن ششم پبشی کرد.

سخند .بسیاری از گیا ان بیا انباشخگر نتبز کشتف
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