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چكيده
شوری یکی از مهمترین عوامل تنشزای محیطی تأثیرگذار بر کاهش قابلیت تولید و کیفیت محصوالت
زراعی و باغی در خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک میباشد .برای به حداکثر رساندن بهرهوری محصول ،در
این مناطق باید شوری را کاهش داد .روشهای حذف نمک شامل تکنولوژی پاالیشی و گیاهپاالیی میباشد.
تکنولوژیهای پاالیشی رایج که بر اساس جمعآوری و انتقال نمکها هستند به طور کلی پرهزینه و غیراقتصادی
میباشند .این مشکالت تکنیکی ،توسعه تکنولوژی جدید را بنام زیست پاالیی 1ایجاد کرده است .زیست پاالیی بر
اساس پتانسیل موجودات زنده ،میکروارگانیسمها و گیاهان بنا شده است که محیط زیست را نمکزدایی میکنند.
استفاده از محصوالت متحمل در برابر شوری ،نمک را از محیط حذف نمیکند ،از این رو گیاهان سوپرجاذب که
ظرفیت جمعآوری و کاهش میزان نمک موجود در خاک را دارند ،میتوانند مؤثر باشند .این مقاله در خصوص ویژگی
های تطبیقی گیاهان شورزی و سوپرجاذب ،تحت شرایط شور و شاخصهای مورد استفاده در شناسایی این گیاهان
برای کاهش شوری ،بررسی میکند.
کلمات کلیدی :گیاهپاالیی ،شوری ،راندمان حذف نمک

مقدمه
با توجه به گستردگی خاکهای شور در مناطق خشک و نیمه خشک کشور 7/33 ،میلیون هکتار از اراضی
در ایران ،بررسی مشکالت ناشی از شوری خاک و آب در این نوع اراضی و ارائه راهحل مناسب ،برای موفقیت در
تولید محصوالت کشاورزی ضروری است (مظفری  .)1384امروزه تکنولوژی نوظهور گیاه پاالیی برای پاالیش
آلودگیهای خاک ،آب و هوا به دالیل کم هزینه بودن و پایین بودن تکنولوژی مورد نیاز در دنیا ،بسیار مورد توجه
Bioremediation
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قرار گرفته است (پارساد و فریتاس  .)2003،تاکنون گیاهان سوپرجاذب زیادی به منظور پاالیش و تصفیه مناطق
آلوده شناسایی شده است (برت و همکاران ،2003 ،پارباها و همکاران .)2007 ،پس از طی شدن زمان پاالیش
گیاهان برداشت شده و میتوانند در شرایط کنترل شده مورد استفاده قرار بگیرند (بارسلو و پسچنریده.)2003 ،
شاخصهای مهم برای شناسایی گیاهان سوپرجاذب نمک شامل افزایش وزن ماده خشک و باال بودن جذب نمک در
اندام هوایی میباشد .برای ارزیابی نهائی قدرت گیاهپاالیی گیاهان سوپرجاذب ،فاکتور انتقال ،2فاکتور زیست
انباشتگی ،3غنیسازی 4و راندمان حذف نمک 5از خاک نیز در تعیین پتانسیل پاالیش نمک نقش مهمی دارندکه باید
مورد بررسی قرار بگیرند (مگ گراف و همکاران2003 ،؛ یانکون و همکاران2005 ،؛ یون و همکاران .)2006 ،این
ضرایب برای مقایسه گیاهان مختلف از لحاظ جذب نمک مورد استفاده قرار گرفته است.
= [Salt]Root/ [Salt]Soil(BCF)Bio-concentration factor
=[ Salt]Shoot/[ Salt]Root( TF)Translocation factor
=[Salt] shoot/ [Salt] Soil(EF)Enrichment factor
Efficiency of removal (%) = (Salt in shoots + Salt in roots) (mg) x 100
)Total Salt in (mg

در گیاه سوپرجاذب 6باید زیست انباشتگی و فاکتور انتقال (  ) TF> 1 ،EF> 1از یک بیشتر باشد (وی و
همکاران .)2005 ،در ارتباط با گیاهانی که حذف نمک را با روش عصارهکشی توسط گیاه 7انجام میدهند ،بایستی
فاکتور انتقال و زیست انباشتگی بیشتر از  )1 >TF, BCF( 1باشد .در ارتباط با گیاهانی که حذف نمک را با روش
تثبیت در خاک 8انجام میدهند ،بایستی فاکتور انتقال کمتر از  1و زیست انباشتگی بیشتر از > BCF ،1>TF( 1
 )1باشد .بنابراین فهمیدن توانایی تحمل گیاهان به تجمع نمک در ریشه و اندام هوایی برای اهداف فیتواکسترکشن
و فیتواستابیلیزیشن میتواند مفید باشد.
بررسي منابع
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گیاهان شورزی (هالوفیت) از جمله گیاهانی هستند که قادر به رشد در محیطهای حاوی مقادیر باالی
نمک (شوری بیش از  200میلیموالر یا  )20ds/mمیباشند .این گیاهان در حدود  %1از کل گیاهان جهان را شامل
می شوند که در شرایط شور عملکرد باالتری نسبت به آبهای شیرین دارند (ینسن .)2008 ،بویکو در سال1966
اولین کسی بود که پیشنهاد کرد گیاهان شورزی ،برای نمکزدایی خاک و آب میتوانند استفاده شوند .در این فرضیه
تفاوتی بین سدیم و سایر نمکها وجود نداشت .زهران و عبدالوحید در سال  1982از  Juncus rigidusو
 J.acutusبرای اصالح خاکهای با زهکشی ضعیف در مصر استفاده کردند و گزارش دادند که هدایت الکتریکی
عصاره اشباع از  33به  22 dS m-1کاهش یافت .هالیال و همکاران در سال  ،1992اصالح خاکهای شور سدیمی
در شمال مصر توسط گیاه ) (Echinochloa stagninaو تیمار گچ مقایسه کردند نتایج نشان داد که در مقایسه
با تیمار گچ ،این گیاه توانست نمک موجود در الیه سطحی را کاهش دهد .کفو در سال  1991بیان کرد که در 20
تن در هکتار  ، Suaeda salsaمحتوی  4-3تن نمک میباشد .همیدو و همکاران در سال  2007گزارش داد که
در  3948کیلوگرم در هکتار بایوماس تولید شده  ، Portulaca oleraceaمحتوی  497کیلوگرم نمک بود .رابهی
و همکاران در سال  2008گزارش دادند نهالهای Arthrocnemum indicum, Suaeda fruticosa,
 Sesuvium portulacastrumرشد داده شده در خاک شور ،هدایت الکتریکی با جذب نمکهای محلول به ویژه
سدیم را به طور معنیدار کاهش داد .همچنین گزارش دادند  Sesuvium portulacastrumتوانایی انباشت 30
درصد در اندام هوایی در طی  170روز را داشت .نصیر در سال  2009در یک مطالعه میدانی در دره اردن ،تاثیر سه
نوع گونه شورزی Atriplex nummularia ، Tamarix aphylla ،و  A. halimusروی خواص شیمیایی خاک
شور سدیمی مورد بررسی قرار داد .در پایان آزمایش ،این سه گونه ،شوری خاک را کاهش دادند .رابی و همکاران در
سال  2010بیان کردند که  ،Sesuvium portulacastrumیک شورزی اجباری ،باعث کاهش شوری و سدیم
خاک میشود .بعضی از گیاهان شورزی که عملکرد مناسب را در سطوح مختلف شوری تولید میکنند ،در جدول 1
ارائه شده است.
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جدول  .1گونه های گیاهان شورزی و سطح تحمل آنها به نمک (ونتیورا و ساگی)2013 ،

منابع معرفی شده

حد تحمل به شوری
(میلی موالر)

گونههای گیاهی شورزی

ونتیورا و ساگی2013 ،

40

Aster tripolium

اولیری و همکاران1985 ،

500

Atriplex lentiformis

گاالگر1985 ،

150

Atriplex triangularis

اولیری و همکاران1985 ،

500

Batis maritima

اولیری و همکاران1985 ،

500

Salicornia europaea

ونتورا و همکاران2011 ،

100

Salicornia persica

ونتورا و همکاران2011 ،

100

Sarcocornia fruticosa

کویرو و همکاران2011 ،

300

Aster tripolium

ویلسون و همکاران2000 ،

>250

Atriplex hortensis

دبس و همکاران2010 ،

200

Batis maritima

دووس2011 ،

100

Cochlearia officinalis

دووس و همکاران2010 ،

>100

Crambe maritima

150

Crithmum maritimum

حامد و همکاران 2004،و بن آمور و همکاران2005 ،
دووس 2011 ،

~150

Diplotaxis tenuifolia

تاردیو و همکاران 2006 ،و زورایک و بالباکی1996 ،

400

Inula crithmoides

هارپیچ و همکاران 2008 ،و آگاری2007 ،

400

Mesemyranthenum crystallinum

کویرو2006 ،

250

Plantago coronopus

سیموپولوس 2004،و یازیسی و همکاران2007 ،

<140

Portulaca oleracea

ونتورا و همکاران2011 ،

>500

Salicornia sp.

ونتورا و همکاران2011 ،

>500

Sarcocornia sp.

ویلسون و همکاران2000 ،و اسالپسکی و همکاران2010،

174

Tetragonia tetragonioides

نتيجه گيري
مشخص است که شوری در سراسر جهان و ایران به سرعت در حال رشد است و بیش از نیمی از میلیاردها
هکتار زمین بدلیل بحران آب و شوری برای تولید محصول مناسب نیستد .بنابراین نیاز به پیدا کردن روشهایی،
جهت بهبود خاکهای شور و استفاده از سیستمهایی با بهرهوری باال برای پشتیبانی از چالش های فعلی امنیت
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 گیاهپاالیی خاکهای شور توسط محققان مورد مطالعه قرار گرفته، در سالهای اخیر.غذایی جهان ضروری است
است و مشاهده شده است که استفاده از برخی از گیاهان شورزی و سوپرجاذب میتوانند میزان نمک موجود در
 گیاهپاالیی میتواند به عنوان یکی از فنآوریهای مقرون به، بر اساس مطالعات انجام شده.خاک را کاهش دهد
 این گیاهان شورزی، در نهایت.صرفه و سازگار با محیط زیست برای اصالح مکانهای آسیب دیده با نمک تبدیل شود
 علوفه و محصوالت،برای اهداف صنعتی و زیست محیطی مورد استفاده قرار میگیرند و از این گیاهان به عنوان سبزی
.روغنی استفاده میشود
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Abstract:
Salinity is one of the most important environmental stresses affecting the production
capability and quality of agricultural crops in arid and semi-arid area. In order to maximize
of the productivity of the yield, salts must be decreased in these areas. Salt removal methods
include refining technology and phytoremediation. Common refinery technologies are based
on the collection and transfer of salts that generally costly and non-economic. These technical
problems have led to the development of a new technology called bioremediation.
Bioremediation involves of living organisms, microorganisms and plants for removing of salt
in environment. The use of salinity-tolerant plants does not remove salt from the
environment, but hyper-accumulator plants have the capacity to collect and remove salt
effectively. This paper reviews the adaptive characteristics of halophytes and hyperaccumulator plants under salinity conditions and identification indices of these plants for
salinity reduction.
Keywords: phytoremediation, Salinity, Salt removal efficiency
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