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  چکیده
این روش بـه صـورت بـه کـار     .دار استگیاه پاالئی تکنولوژی نوظهور و بوم شناختی است که کاربرد آن از گستردگی روزافزونی برخور

جهت خارج کردن آالینده های مختلف و پـاالیش آنهـا از محـیط و خصوصـأ آب و     )اعم از علفی،درختچه ای و درختی(گیری گیاهان سبز
ات مـذکور را  برخی از گیاهان قادر به تأثیر بر آالینده ها از طریق جذب آنها به سیستم آوندی خود بوده و برخی دیگر ترکیب.خاک میباشد

این گیاهان با جذب انـواع آالینـده هـا توسـط ریشـه، آنهـا را درون       . تجزیه نموده و یاآنها را به ترکیبات کمتر سمی تغییر شکل می دهند
ی میزان تأثیر گیاهان مختلف بر انواع آالینده های حاصل از پسماندها تابعی مسئاه مهمـ  .ساختار سلولی و یا برگ و میوه ذخیره می کنند

    . است که قابلیت گونه های مختلف را در پاالیش طیف وسیعی از مواد مختلف از هم متمایز می سازد

  Phytoremediation، اراضی آلوده، پسماند، گیاه پاالئی: واژه های کلیدی

  مقدمه -1
اسـتفاده مجـدد   . شودیبایی میهای محیطی، اقتصادی و زهای صنعتی برای اهداف تفریحی باعث درک دیدگاهاستفاده مجدد از سایت

شود یعنی شهری که مردم از زندگی کردن، کـار کـردن و گذرانـدن اوقـات     از این اراضی باعث به وجود آمدن یک شهر جذاب و جالب می
ت بـه  تـوان گفـت جـذابی   بنابراین مـی . دهداین موضوع ارزش زمین را نسبت به پارامترهای اطراف افزایش می. برندفراغت در آن لذت می

توسـعه مجـدد اراضـی صـنعتی     . شـود های مرتبط به سایت اصالح مـی محیط زیست با پاکسازی از آلودگی .کندتوسعه اقتصادی کمک می
 توانـد مـی  ایـن موضـوع  . خصوصی و عمومی است تا بتواننـد کارشـان را ادامـه دهنـد    فعاالن  فعالیت استراتژیکی با پتانسیلی مناسب برای

  . دهندهای موجود نشان میBrownfieldهای خصوصی عالقه کمی در استفاده مجدد ر زمانی باشد که بخشاستراتژی مناسب ویژه د

 را بـرای  د صنعتی محلول بزرگتـرین مشـکالت  های گاز و مواهای کارخانهماندهپس های آلوده شده به وسیله ضایعات شیمیایی،سایت
انـد و ضـایعات   هـای سـمی  ه ذوب فلزات رنگی که شامل سـطح بـاالیی از رنـگ   ضایعات کارخان. کنندمطرح می در یک منطقهدرختکاری 

در  12.7تـا   PHاغلـب میـزان   . هـایی از ایـن مواردانـد   باشند نمونـه سولفوریک و سیانیدهای پیچیده میهای گاز که شامل اسید کارخانه
هـای  کننـده سـایر آلـوده  . آیـد پایین مـی  0.6تا  PHیزان سیدیته زیاد مدن اسیدی با ایابد در حالی که با آزاد شضایعات رنگی افزایش می

  .ها هستندروغن ها وهای محلول، فنولات سمی، نمکهای صنعتی فلزمعمول زمین
2EPA و  هـا بافت انـواع  این مـواد فرسـاینده  . کندپذیر تعریف میزننده یا واکنشمواد خطرناک را به عنوان مواد سمی، فرساینده، آتش

  .توانند منفجر شوند یا بخار سمی آزاد کنندمی واندثباتیفلزات هستند، ب

  تاثیرات محیطی-2 
ممکن است این آلودگی مناطق همجوار را نیز . ارزش و بایر استآلوده شده معموالً بی مختلفزمینی که به وسیله انواع مواد شیمیایی 
ها را جذب کنند که ایـن موضـوع   توانند آالیندهبسترهای شنی می. ندپذیرترهای باتالقی آسیبتحت تاثیر قرار دهد که در این میان زمین

  .کندهای آهن و سیانیدها مشخص میقابلیت شن را برای جذب مقدار زیادی اسید، نمک

                                                 
  .دانشجوی دکترا در دانشگاه سوربون پاریس، فرانسه ١
٢ Environmental protection Agency, USA. 



 
 

هـا بـه   ی کـه ایـن سـایت   هنگام. شوندومی محسوب میمطری برای سالمتی و امنیت عآلوده شده به پسماندهای صنعتی خهای زمین
-سازی یا دسترسی به مواد خطرناک برهم تاثیر داشته باشند، ساکنان نزدیک سایت در خطـر قـرار مـی   های صنعتی، ذخیرهلیتوسیله فعا

  .ها محوطه مناسبی برای جلوگیری از ورود متخلفان ندارندهمچنین این سایت. گیرند

EPA دهدشود را شرح میمی در هنگام خریدوفروش زمین صنعتی انجام سه فازی که در ارزیابی محیطی زمین:     

کند که این موضوع کاربری تر را معرفی میاین فاز صاحبان زمین در سی سال گذشته یا قبل. شودتاریخچه سایت مرور می یکدر فاز 
  . کندقبلی سایت و همچنین اطراف آن را مشخص می

گروهـی بـرای رسـیدگی بـه میـزان      . شودسایت معرفی می های بالقوهآوری و آلودگیهایی از آب و خاک سایت جمعنمونه دومدر فاز 
  .دهندتصفیه سایت را ارائه میفهرستی از کارهای موردنیاز برای  آلودگی سایت تشکیل شده و

   :کنداین فاز سه حق انتخاب را ارائه می. است سایت آلوده شدهتصفیه کامل نیز شامل فاز سوم       

  .شوندای که ممکن است سوزانده میشوند و یا تا اندازههای دفن زباله ریخته میدر زمین مواد خطرناک و آلوده حفر شده و -1

  .تواند از جنس آسفالت یا رس باشداین سد می. شودسدی برای جلوگیری از انتشار آلودگی از سایت به دیگر مناطق استفاده می -2

هـای آب  هـا و یـا سـفره   ها در مورد آب شامل استخرها، رودخانهلودگیشوند، که این آمدت اصالح میها به صورت طوالنیآلودگی -3
این موضوع اگرچه ممکن است خیلی گران باشـد  . وزانده شودیا سجا، شسته و زیرزمینی است و در مورد خاک نیز ممکن است خاک جابه

  .اما بسیار موثر است

اد خطرنـاک و  هزینه مستقیم تصـفیه مـو   ،آلوده شدهبالقوه اراضی صنعتیطور های متروکه و بهمانع مهم برای توسعه مجدد زمین عمومأ  
 .  های زمین است که کاربرد گیاهان در اینگونه مناطق می تواند روشی بسیار موثر و ارزان قیمت و کامأل پایدار و بوم شناختی باشـد آالینده

  .موارد زیر باشد اینگونه مناطق می تواند شاملدر احیای  های گیاهان کارکرد عمده ترین

  اصالح منظر و تولید اقتصادی -

 ایجاد فرصت ورزشی و تفریحی  -

 دفاع در برابر سیل -

 افزایش تنوع زیستی شهری -

 کاهش آلودگی اتمسفری  -

  .کاهش تاثیر جزیره حرارتی شهری -

هـای  ها و فعالیـت دیدگاهاز زمانی که ایجاد فضای سبز به عنوان یکی از موضوعات سیاست پاک از توسعه اراضی صنعتی درآمده است 
فازهای اصالح و ایجاد رویـش گیـاهی از احیـا    . متضادی در مورد چگونگی دسترسی به فضای سبز پایدار در زمینه اصالح زمین وجود دارد

از بـین   دهنده خاک برای ایجاد رویش گیاهیهای احیا و بازیافت مواد تشکیلشوند و فرصتدر نظر گرفته میزمین اغلب به طور جداگانه 
گیری منظر نهایی به وسیله جداسازی فرایندهای اصالحی صورت شوند و شکلهای آلوده اغلب در سطوح کلی پاکسازی میسایت. اندرفته
 .گیردمی

 Phytoremediationگیاه پاالئی  تعریف -3
گیاه . های آلوده شده استها و سایر سایتباله اراضی دفن ز، اراضی آلوده به پسماندهای صنعتی برای اصالح  است تکنولوژی گیاه پاالئی  

محـیط  هـای  ینـده های زمینی آلوده از طریق حذف و یـا کـاهش آال  از گیاهان برای تصفیه و یا اصالح خاک، رسوبات و آباستفاده  پاالئی
  .باشدو یا مانع نفوذ شدن آن می )عناصر کمیاب، ترکیبات آلی و مواد رادیواکتیو سنگین، نظیر فلزات(زیست 

 در نتیجههای آلی هستند،  قادر به تجزیه آالینده تنها های خاک ترین ترکیبات معدنی آالینده، فلزات سنگین بوده و میکروارگانیسم مهم    
  .شود تغییر آنها وجود دارد که امروزه از گیاهان برای این بخش استفاده می وبرای تجزیه میکروبی فلزات نیاز به آلی شدن 

های مدرن در مقیاس وسیع استفاده شده و این روش در اروپا در دوره. شده استها در اروپا و خاورمیانه استفاده میقرن ه پاالئیگیااصول 
و وزن مخصوص بیشـتر   59/200تا  54/63فلزات سنگین، عناصری با وزن اتمی .سال گذشته مشهور شده است 20در آمریکای شمالی در 



 
 

های زنده هستند؛ هر چند افزایش بیش از حد همین فلـزات سـنگین    ت سنگین به مقدار کم مورد نیاز ارگانیسمبرخی از فلزا. هستند 4از 
فلزات سنگین غیر ضروری شامل آرسنیک، آنتیمونی، کادمیم، کرم جیوه، و سرب اسـت کـه   . ها مضر باشد تواند برای ارگانیسم ضروری می

  گیرند سطحی بسیار مهم هستند و مورد توجه علم گیاه پاالیی قرار میهای  این فلزات در رابطه با آلودگی خاک و آب

  :گیاه پاالئیهای روش -4
های اصـالح و احیـای آن نیـز فـرق      روش باشد به وسیله ترکیبات آلی و یا غیرآلی آلوده شده ممکن است تسای یک با توجه به اینکه

  :کنندجا میها را با سه مکانیسم تثبیت و یا جابهکنندهت، گیاهان آلودهاه با ترکیبات غیرآلی از قبیل فلزهای آلوددر سایت.کندمی

4- 1-Phytoextraction  ) دهنـده فلـز  در ایـن روش از گیاهـان تجمـع   : )گیاه اسـتخراجی Metal- accumulating 
plant)  (دهندها انتقال میها و ساقهها، شاخهرگهای باالیی گیاه از قبیل بکننده را به قسمتهای گیاه آلودهریشهشود، که استفاده می.  

  
  .Phytoextraction نمای شماتیک از . شکل یک

 4- 2- Rhizofiltration )به استفاده از ریشه های گیاه برای جذب آالینده های فلـزی  این روش  :)ایفیلتراسیون ریشه
های صنعتی، رواناب کشاورزی و یا فاضـالب معـادن اسـیدی     این روش بخصوص برای فاضالب .از آب های سطحی یا زیرزمینی اشاره دارد

گیاهانی مانند خـردل هنـدی، آفتـابگردان، تنبـاکو،      .کاربرد دارد و برای فلزاتی مانند سرب، کادمیم، مس، نیکل، روی و کرم مناسب است
ین میان، آفتـابگردان بیشـترین قـدرت و    آنها دارای قدرت جذب سرب از فاضالب هستند که در ا. چاودار و ذرت دارای این توانایی هستند

  .توانایی را دارد

4- 3- Phytostabilization )کنـد و در نتیجـه تحـرک    کننده را در خاک تثبیـت مـی  های گیاه آلودهریشه :)گیاه تثبیتی
اهش آلـودگی در خـاک،   ایـن روش معمـوال بـرای کـ     .)شوندها در خاک ایستا میبه عبارتی دیگر آالینده( یابدآالینده در خاک کاهش می
  . پذیرد شود و از طریق جذب، رسوب، کمپلکس و یا کاهش ظرفیت انجام می رسوب و لجن استفاده می

  
  Phytostabilization. نمای شماتیک از. شکل دو



 
 

  :دکننجا میها را با سه مکانیسم تجزیه و یا جابهکنندههای آلوده شده با ترکیبات آلی نیز گیاهان آلودهدر سایت

-Phytodegradation  )کننده را به ترکیبات های گیاه آلودهکند، آنزیمپس از اینکه گیاه آالینده آلی را جذب می :)گیاه تبدیلی
  .کندخطرتر تبدیل میکم

- Rhizodegradation )ها در زمان تجزیه آلـوده های گیاه محیط مناسبی را برای میکروبریشه: )زیست پاالیی محیط ریشه-
  .کنندها در ناحیه ریشه فراهم میدهکنن

- Phytovolitalization )از طریـق  های واسطه مطمئنـی از ترکیبـات آلـی را   ها را نگه داشته و فرمگیاه آالینده :)گیاه تبخیری 
  .کندبه اتمسفر آزاد می تبخیر  فرآیند

  گونه های مناسب -5
قابلیت نگهداری انـواع مختلفـی از   ، قابلیت نگهداری مقدار فراوانی آب ،های عمیقرشد سریع و ریشهبواسطه  دو  درخت بید و تبریزی

  .از گونه های با استفاده گسترده در این تکنیک می باشند) و غیرهروی  ،تری کلرو اتیلن، باریمآمونیوم، نیترات ( هاآالینده
 .گیاه پاالئیمورد استفاده در مناسب گیاهان . جدول یک

  هاها و گرامینهچمن - 

  روش  کنندهآلوده  نام التین/گونه  نام فارسی

 Agropyron smithii  چمن گندمی

Western wheat 
grass 

TPH,PAH 

  
Rhizodegradation  

 Agrostis castellana  علف بوریای موئین

Colonial bentgrass 
ــرب،روی،  آرسنیک،ســــــ

  منگنز،آلومینیم
Hyperaccumulation 

 Buchloe dactyloides  شبدر گاوی

Buffalo grass 
TPH,PAH  Rhizodegradation  

 Cynodon dactylon  مرغ

Bermuda grass 
TPH,PAH  Rhizodegradation  

 Elymus Canadenis  چاودار وحشی کانادایی

Canadian wild rye 
PAH  Rhizodegradation  

 Festuca  علف بره بلند
arundinacea 

Tall fescue 

PAH 

  
Rhizodegradation 

  

 Festuca rubra  علف بره نی مانند

Red fescue  
TPH,PAH 

  
Rhizodegradation  

 Lolium perenne  چچم دائمی

English ryegrass  
TPH,PAH 

  
Rhizodegradation  

 Lupinus albus  لوپن سفید

White lupin 
  Rhizoaccumulation  آرسنیک

  Lotus corniculatus  TPH,PAH  Rhizodegradation  یونجه پاکالغی



 
 

، ژن،فســــفر  ،نیتـــرو Yellow sweet clover  TPH  یونجه زرد
  پتاسیم

Rhizodegradation  

  Red clover  TPH  Rhizodegradation  زشبدر قرم

  PCB  Rhizodegradation،نیتروژن،White clover  PAH  شبدر سفید

 uptake  ژن،فسفر،پتاسیم  نیترو  Vetch  باقال

  

  های هرزعلف- 

  روش  کنندهآلوده  نام التین/گونه  نام فارسی

 Achillea  بومادران
millefolium 

Yarrow 

  uptake  کادمیم

 Allium  پیاز کوهی
schoenoprasum 

Chives 

Hyperaccumulatio  کادمیم
n  

 Atriplex hortensis  سلمکی باغی

Garden Orach 
PAH،PCBها  Metabolism  

 Brassica juncea  کلم هندی

Indian mustard 
  Rhizofiltration  موب،روی،نیکل،کرسر

 Brassica rapa  کلم زمینی

Field mustard 
Hyperaccumulatio  کادمیم،روی

n  

 Digitalis  گل انگشتانه
purpurea 

Common 
Foxglove 

  Phytoextraction  کادمیم

 Helianthus  آفتابگردان
annuus 

Sunflower 

ــرب،روی،نیکل،مس،  ســ
  کروم،کادمیم،سزیم،منگنز

Rhizodegradation  

 Pteris vittata  سرخس دوپایه نواری

Brake fern 
Hyperaccumulatio  آرسنیک

n  

 

  

  

  

  



 
 

  هاها و پیچدرختان، درختچه- 

  

  :پایش پس از اصالح-6
-های پیشپس از اصالح سایت کنترل و مراقبت از سایت به خصوص آنالیز خاک و آب ضروری است، زیرا نفوذهای موضعی و آلودگی

از  پس. یکی از موانع اجرای تجاری گیاه پاالیی، چگونگی مصرف گیاهان آلوده است .توانند به آسانی پس از اصالح رخ دهندبینی نشده می
دهـد تولیـد    هـا نشـان مـی    بررسـی . برداشت، آلودگی خاک توسط گیاه کاهش یافته، اما مقدار زیادی بیومس خطرناک تولیـد شـده اسـت   

روشی است که برای مدیریت بیومس گیاهان آلوده توسط بسیاری از محققان پیشنهاد شد، اما بهترین روش  دوکمپوست و متراکم کردن، 
ید شده توسط گیاه پاالیی، تغییر و تبدیالت ترموشیمیایی است که در این روش بیومس به عنوان یـک منبـع   های تول برای مصرف بیومس

  .انرژی مصرف تجاری دارد

  روش  کنندهآلوده  نام التین/گونه  نام فارسی

 Acer rubrum  افرای قرمز

Red maple 
Leachate  uptake  

  Betula pendula  توس
European white 

birch  

PAH،هاPCBها  Phytodegrad
ation  

 Gleditsia  لیلکی
triacanthos 

Honey locust 

Phytoextracti  سرب
on  

 .Ilex spp  خاس

Holly 
Accumulatio  کادمیم

n  

 Liquidambar  عنبرالسائل
styraciflua 

American sweet 
gum 

Phytodegrad  پرکلرایت
ation/ 

Rhizodegradatio
n  

 Maclura  توت آمریکایی
pomifera 

PCBها  Rhizodegrad
ation  

 Morus rubra  توت

Mulberry 
PAHها  Rhizodegrad

ation  

 .Populus spp  صنوبر

Poplars 
Phytovolatili  نیتروژن

zation  

 Populus tremula  صنوبر لرزان

Aspen 
  Extraction  سرب

 .Rosa spp  رز

  
PCB  Phytodegrad

ation  

 .Salix spp  بید

Willow 
Phytoextracti  پرکلرات

on  



 
 

بازیافـت  . توان از گیاهان آلوده استخراج شوند های مهم برای تولید انرژی گرمایی و الکتریکی است که می سوزاندن و تولید گاز از روش
تـوان بـه عنـوان علوفـه یـا کـود        تواند ارزش اقتصادی داشته باشد؛ زیرا آن را نمـی  مس به وسیله سوزاندن یا تولید گاز میاین انرژی از بیو

درصـد کـاهش    5تـا   2در این روش حجم بیومس . های کنترل شده باشد ای است اما باید تحت موقعیت سوزاندن روش ساده .مصرف کرد
تحقیقات نشان داده است سوزاندن پسماندهای خطرناک حامـل فلـزات در فضـای    . اسبی مصرف کردتوان به طور من یافته و خاکستر را می

یابد وگرمـای تولیـد    باز صحیح نیست، زیرا گازهای آزاد شده به محیط ممکن است مضر باشد، چرا که به این ترتیب تنها حجم کاهش می
  .رود شده نیز به هدر می

  :مطالعه موردی-7
ایـن پـارک در ابتـدا    . از موارد موفقیت آمیز کاربرد روش گیاه پاالئی بوده اسـت  آمریکا Seattleدر ایالت  Gas worksپارک  احیای

 Seattleگردد یعنی زمانی کـه شـرکت   بازمی 1906تاریخچه سایت به سال . بوده است )پنج هکتار(ایکر 20.5به مساحت  زمین صنعتی
gas تعطیل شد اما از آنجـایی کـه کـه سـایت در کنـار       1956این کارخانه در سال . سنگ ساختای را برای استخراج گاز از زغالکارخانه

در نتیجـه در سـال   . دزآسیب می Seattleانداز واقع شده بود بقایای متروکه آن بر چشم Seattleبا دید خوبی بر شهر  Unionرودخانه 
                                                     .مومی تبدیل کندتصمیم گرفت که آن را به یک پارک ع Seattleهای اداره پارک 1962

، ولـی بـه دلیـل آلـودگی سـنگین      ، سایت را به عنوان یک باغ گیاهشناسی در نظر گرفتنـد Seattleهای اداره پارک مسئوالن در ابتدا
های موجود تخریب شـده و  نهاد کردند که ساختمامسئوالن محلی پیشندر نتیجه . شدبا مشکل مواجه می در سایت سایت، حیات گیاهان

تـا  درخواسـت کـرد   ، استاد دانشگاه واشنگتن، 3ریچارد هاگاز  Seattlleهای اداره پارک. سایت دوباره برطبق وضع طبیعی بازسازی شود
فرایندهای صنعتی قدیمی آلوده های مربوط به خاک سایت به وسیله هیدروکربن .پالنی را برای توسعه سایت به عنوان یک پارک ارائه دهد

هـای از  در روش اصالح زیستی آنزیم. را پیشنهاد کرد گیاه پاالئیروش اصالح زیستی و ، نامبرده به جهت برطرف کردن آلودگی . شده بود
 هاگ همچنین . دشوناضافه می آنهای خاک به بین برنده روغن برای پاکسازی خاک سایت و مواد آلی برای افزودن بر رشد میکرواگانیسم

نه به دالیـل تـاریخی بلکـه صـرفاً بـه      البته های قدیمی، حفظ شوند، های متروکه موجود برای نگهداری قابلیتپیشنهاد کرد که ساختمان
خار اصلی به یک پناهگاه تفریحی بـا میزهـا و   بدر این طرح مکان دیگ . شناسی تا دید جذابی برای طراحی پارک ایجاد شوددالیل زیبایی

ها تبدیل شده و یک منطقه بازی بیرونی به زمـین بـازی سرپوشـیده متصـل     ساختمان کمپرسور به زمین سرپوشیده بازی بچهو پزهاکباب
شود تا دید خوبی پیاده به باالی تپه هدایت می طور مصنوعی از خاک حفاری شده یک ساختمان ساخته شده که یک مسیرای بهتپه. است

-هایی را برای نشستن، تماشا و ماهیگیری فراهم میساختمانی بیشترین قسمت جنوب سایت را اشغال کرده و محل. کندرا بر شهر ایجاد 
  ..سواری در سایت درست شده استای نیز برای کایتهمچنین محوطه. کند
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  .پس از احداث پارک  1999)چپ(، قبل از شروع به احداث پارک و 1965)راست(شرایط مربوط به سایت در سال  -شکل سه
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  :گیرینتیجه-8

بهینه سازی فرایند جذب فلزات سنگین توسط گیاه و مصرف مناسب بیومس تولید شده هنوز باید مورد بررسـی و تحقیـق قـرار گیـرد تـا      
گذرد، اما  سال از کاربرد اولیه فناوری گیاه پاالیی در دنیا می 10 بیش از اگرچه.نتایج آزمایشگاهی با عمل و واقعیت همخوانی داشته باشند

این فرایند پایدار و ارزان . این علم توسعه بسیار سریعی داشته است و امروزه گیاه پاالیی در مورد مواد آلی، معدنی و رادیواکتیو کاربرد دارد
دهـد، رانـدمان ایـن روش بـا کـاربرد       ها نشان مـی  بررسی.ادی دارداست و برای کشورهای در حال توسعه بسیار مناسب بوده و صرفه اقتص

هـای مناسـب جهـت     های آلوده گونـه  در بیشتر مکان. یابد گیاهان رشد سریع با بیومس باال و قدرت جذب باالی فلزات سنگین افزایش می
ی برای کاهش حجم تولیدات این گیاهـان  تواند جزو مراحل مقدمات روش کمپوست و متراکم کردن می 2. رفع آلودگی قابل شناسایی است

هـا را   هایی که بیـومس آالینـده   محققان معتقدند بین روش. آوری شود باشند، اما باید دقت شود شیرابه حاصل از تراکم به طور کامل جمع
محیطـی   لحـاظ زیسـت  کند و در مقایسه با سوزاندن مستقیم از  رسد خاکستر کردن کمترین زمان را مصرف می دهد، به نظر می کاهش می
ترین مشـکل   های نامحلول وجود دارند و قابلیت دسترسی آنها کم و این بزرگ در خاک واقعی بسیاری از فلزات در شکل.تر باشد نیز مناسب

 .بسیاری از گیاهان هنوز شناخته نشده اند که باید شناسایی شوند و درباره فیزیولوژی آنها بیشتر دانست. است
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