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Abstract 

Phytoremediation is one of the methods used in removal of pollutants whivh in addition to itsthe simplicity, 

cheapness and effectiveness, does not cause environmental damage. The aim of this study was to evaluate the 

phytoremediation of soils with mulberry and poplar species, a few native plant (mountain alyssum, pigweed, wild 

grass and chicken), corn and the acacia to uptake and  a set of combined metals (so that a more natural environment 

could be acieved) such as cadmium, lead and manganese were studied under laboratory conditions. The literature 

review shows that plants have a high capacity in absorbing and transporting heavy metals. 
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 مقدمه-الف

ي ايي ًيبص ثِ هيضاى لبثل تَخْي وبّؾ يبفتِ ٍ دس هؼشم خغش ثب افضايؾ هلشف آة آؿبهيذًي دس ػغح خْبى، هٌبثغ تأهيي وٌٌذُ

ي ثحشاى ّبي هَخَد هبًغ اص گؼتشؽ ٍ تَػؼِ آٍسيثشداسي اص فيتَاى دس ثْشُهي ًبثَدي لشاسگشفتِ اػت. ايي دس حبلي اػت وِ

ي تَاى ثشاي خلَگيشي اص هلشف آة ػبلن اص پؼبة تلفيِ ؿذُافضٍى كٌبيغ گًَبگَى ثِ آة، هيَخِ ثِ ًيبص سٍصخْبًي آة ؿَين. ت

ثبؿٌذ. ّبي كٌؼتي ؿبهل اًَاع فلضّبي ػٌگيٌي هبًٌذ ػشة، وشٍم، وجبلت ٍ غيشُ هيي كٌؼتي اػتفبدُ وشد. فبضالةّبفبضالة

ّب ثب ووه گيبّبى ثشاي صدٍدى  تغييش ؿىل، تدوغ ٍ يب تلؼيذ آاليٌذُ گيبُ پباليي تىٌيه پباليـي اػت وِ ؿبهل خزة،

(. دس سٍؽ گيبُ 1381ثشًذ)ثشلؼي،  ّبي ًفتي ًيض ثىبس هي ثبؿذ. ايي سٍؽ سا ثشاي صدٍدى آلَدگي ّبي آة، خبن ٍ َّا هي آلَدگي

ّبي ؿيويبيي، فيضيىي ٍ  وه سٍؽثٌذي ٍ آلَدگي خبن ثِ فلضات ػٌگيي ثِ و پباليي، گيبّبى ثش اػبع هىبًيؼن خزة عجمِ

ؿَد. ثش اػبع تحميمبت دفتش ثشسػي آلَدگي آة ٍ خبن ػبصهبى حفبظت هحيظ صيؼت، سفغ آلَدگي  ثيَلَطيىي وبّؾ دادُ هي

گيشد. دس سٍؽ خبسج اص هحل، خبن آلَدُ ثِ هىبى ديگشي اًتفبل يبفتِ  سٍؽ خبسج اص هحل ٍ دس هحل كَست هي 2خبن هؼوَالً ثب 

ّب ثب آلي ؿذى، اص  خبيي ٍ اًتمبل ًذاسد آاليٌذُ ؿَد. دس سٍؽ ديگش وِ ًيبص ثِ خبثِ سفغ آلَدگي ثِ هىبى اٍليِ ثشگشداًذُ هيٍ پغ اص 

ّبي آلي وشدى،  تَاى اص سٍؽ ّبي هؼذًي دس خبن هي ؿَد. ثشاي وبّؾ آلَدگي آاليٌذُ ّب وبػتِ هيلبثليت خزة صيؼتي آى

ؿًَذ.  ّب گشاى ثَدُ ٍ ػجت تخشيت هحيظ صيؼت هي آّه اػتفبدُ وشد اهب ثيـتش ايي سٍؽ ووپلىغ وشدى ٍ افضايؾ خبن ثَػيلِ

ّبي خبن ثشاي وبّؾ آلَدگي  دس فٌبٍسي اػتفبدُ اص گيبّبى ثب ػٌَاى گيبُ پباليي، اص گيبّبى ػجض ٍ استجبط آًْب ثب هيىشٍاسگبًيؼن

ثشاي سفغ ّش دٍ ًَع آاليٌذُ خبن يؼٌي هؼذًي ٍ آلي ثِ وبس سٍد.  تَاًذ ؿَد. ايي فٌبٍسي هي ّبي صيشصهيٌي اػتفبدُ هي خبن ٍ آة

ّبي هفيذ خبن هبًٌذ تثجيت  ّبي فيضيىَؿيويبيي، ػجت اص هيبى سفتي هيىشٍاسگبًيؼن دّذ وبسثشد تىٌيه ّب ًـبى هي ثشسػي

ٍ دس همبيؼِ ثب تىٌيه گيبُ  وٌذ ّبي ثيَلَطيىي خبن سا ضؼيف هي ؿَد وِ دس ًتيدِ فؼبليت ّبي ًيتشٍطى هيىشٍسيضا هي وٌٌذُ

ّبي هٌبثغ آثي آلَدُ ثب  ؿَد وِ آاليٌذُ ثش اػت. دس سٍؽ سيضٍفيلتشاػيَى، اص گيبّبى خبوي ٍ آثي اػتفبدُ هي پباليي، ثؼيبس ّضيٌِ

ّبي كٌؼتي، سٍاًبة وـبٍسصي ٍ يب  وٌٌذ وِ ايي سٍؽ ثخلَف ثشاي فبضالة ّبيـبى تغليظ يب سػَة هي غلظت ووتش دس سيـِ

بضالة هؼبدى اػيذي وبسثشد داسد ٍ ثشاي فلضاتي هبًٌذ ػشة، وبدهين، هغ، ًيىل، سٍي ٍ وشم هٌبػت اػت. گيبّبًي هبًٌذ خشدل ف

ٌّذي، آفتبثگشداى، تٌجبوَ، چبٍداس ٍ رست داساي ايي تَاًبيي ّؼتٌذ. آًْب داساي لذست خزة ػشة اص فبضالة ّؼتٌذ وِ دس ايي 



 
ٍ تَاًبيي سا داسد. دس سٍؽ ديگشي ثب اػتفبدُ اص لذست سيـِ، هحذٍدوشدى تحشن ٍ لبثليت  هيبى، آفتبثگشداى ثيـتشيي لذست

ؿَد ٍ اص  گيشد. ايي سٍؽ هؼوَالً ثشاي وبّؾ آلَدگي دس خبن، سػَة ٍ لدي اػتفبدُ هي ّب دس خبن كَست هي دػتشػي آاليٌذُ

ّب سا اص خبن خزة ٍ  جخيش گيبّي، گيبّبى، آاليٌذُپزيشد. دس سٍؽ ت عشيك خزة، سػَة، ووپلىغ ٍ يب وبّؾ ظشفيت اًدبم هي

ّبي  دٌّذ. ايي سٍؽ دس دسختبى دس حبل سؿذ ثشاي خزة آاليٌذُ ػپغ ثِ ثخبس تجذيل وشدُ ٍ ثب ػول تؼشق ثِ اتوؼفش اًتمبل هي

شيك اًتمبل، تدضيِ، آلي ٍ هؼذًي وبسثشد داسد. دس سٍؽ ديگشي وِ ثِ ًبم وبّؾ گيبّي هؼشٍف اػت، گيبُ ثب هتبثَليؼن خَد اص ع

وٌذ. دس ايي سٍؽ، تشويجبت آلي  ّبي صيشصهيٌي ووه هي تثجيت ٍ تلؼيذ تشويجبت آاليٌذُ ثِ ثشعشف وشدى آلَدگي اص خبن ٍ آة

تب  54/63تَاًذ ثِ دسٍى ثبفت گيبُ ٍاسد ؿًَذ. فلضات ػٌگيي، ػٌبكشي ثب ٍصى اتوي  تش ؿىؼتِ ؿذُ وِ هي ّبي ػبدُ ثِ هَلىَل

ّبي صًذُ ّؼتٌذ؛ ّش چٌذ  ّؼتٌذ. ثشخي اص فلضات ػٌگيي ثِ همذاس ون هَسد ًيبص اسگبًيؼن 4ى هخلَف ثيـتش اص ٍ ٍص 59/200

(. فلضات 1389ؿَؿتشيبى ٍ ّوىبساى، ّب هضش ثبؿذ) تَاًذ ثشاي اسگبًيؼن افضايؾ ثيؾ اص حذ ّويي فلضات ػٌگيي ضشٍسي هي

ّبي  شم خيَُ، ٍ ػشة اػت وِ ايي فلضات دس ساثغِ ثب آلَدگي خبن ٍ آةػٌگيي غيش ضشٍسي ؿبهل آسػٌيه، آًتيوًَي، وبدهين، و

ّبي ثؼيبسي تبوٌَى تحميمبت ٍ آصهبيؾ(. Brown, 1994گيشًذ) ػغحي ثؼيبس هْن ّؼتٌذ ٍ هَسد تَخِ ػلن گيبُ پباليي لشاس هي

( وبسايي گًَِ ّبي تَت ػفيذ ٍ 1390ثشاي اسصيبثي تأثيش ايي سٍؽ دس حزف فلضات ػٌگيي اًدبم ؿذُ اػت. سفؼتي ٍ ّوىبساى)

( تَاًبيي گيبُ ًيلَفش آثي سا دس وبّؾ 1387هؼغش ٍ ّوىبساى). ػپيذاس سا دس تثجيت ٍ ثشداؿت فلضات ػٌگيي هَسد ثشسػي لشاس دادًذ

اػتفبدُ اص  ( گيبُ پباليي وبدهيَم اصخبن ثب1390صادُ ٍ ّوىبساى)ّبي آثي هَسد ثشسػي لشاس دادًذ. يؼمَةفلضات ػٌگيي اص هحلَل

ّبي آلَدُ ثِ ًفت خبم سا هَسد ثشسػي پباليي البليب دس خبن( گيب1391ُگيبُ رست سا هَسد هغبلؼِ لشاس دادًذ. ػؼگشي ٍ ّوىبساى)

ّبي آلَدُ ثِ ثشخي فلضات ػٌگيي ثِ ٍػيلِ چٌذ گيبُ ثَهي هٌغمِ پباليي خبن( گيب1390ُلشاس دادًذ. ػشاػىبًشٍد ٍ ّوىبساى)

حل   اسصاى ثِ ػٌَاى يه ساُ پباليي سٍؿي پبيذاس ٍسػجبساى سا هَسد ثشسػي لشاس دادًذ. هشٍس هٌبثغ ًـبى داد گيبُحفبظت ؿذُ ا

ّبي گيبّي ػلفي ٍ همبٍهي ٍخَد داسد ٍ  ّبي آلَدُ گًَِ ي ػٌتي سٍاج پيذا وشد. دس ثيـتش هىبىّبي تلفيِ خبيگضيي ثشاي سٍؽ

ي غزايي يه ي صًديشُّبي صيٌتي ثِ دليل ػذم ٍاسد ؿذُ ثِ ؿجىِ ٍيظُ گًَِ شخَساوي ثِّبي غي ّب ٍ ػبيش گًَِپباليؾ تَػظ آى

آة ٍ  ّبي تلفيِ دس حزف آلَدگيثبؿذ. اص ايي سٍ آگبّي ٍ ؿٌبخت دسثبسُ تَاًبيي ايي ػبهبًِ ؿٌبختي هيسٍؽ ايوي تلفيِ صيؼت

-ِ ّن اوٌَى ثب ثحشاى ون آثي سٍثشٍ ّؼتٌذ ثؼيبس هْن هيخبن دس وـَسّبي دس حبل تَػؼِ ٍ ثِ ٍيظُ دس وـَسّبي خبٍسهيبًِ و

 .گزاسي دس ايي صهيٌِ سا پيـٌْبد وشدّب ػشهبيِتَاى ثشاي ثشعشف وشدى ًيبص هلبسف كٌؼتي ايي وـَسثبؿذ. ٍ هي



 
 مواد و روش ها-ب

گيبّبى هٌبػت خْت پبوؼبصي دس ايي هغبلؼبت ػؼي ثشآى ثَدُ تب اص گيبّبى ثَهي وـَس اػتفبدُ گشدد. ثب تَخِ ثِ خلَكيبت 

ّبي آلَدُ ثِ فلضات ػٌگيي ًظيش ػشػت سؿذ صيبد، سؿذ ٍ ًوَ ٍ همبٍهت دس هحل آلَدُ، غيش خَساوي ثَدى، پشاوٌؾ هٌبػت خبن

 غلظت (. دس ثشسػي گًَِ ّبي تَت ػفيذ ٍ ػپيذاس دستثجيت ٍ ثشداؿت فلضات ػٌگيي1389اًتخبة گشدد)ويبػشي ٍ ّوىبساى، 

 ثش گشم هيلي 120،240،480ويلَگشم وشٍم ٍ  ثش گشم هيلي 60،120،240ويلَگشم وبدهين  ثش گشم هيلي 160 ٍ 80، 40 ّبي

 ثِ گلذاى ّش ثِ خبن هشثَط ٍ ثشي ػبلِ، سيـِ، اص سٍيؾ، فلل يه ؿذى ػپشي اص ثؼذ ٍ ؿذُ اضبفِ خبن ثِ ًيىل ويلَگشم

(. دس آصهبيؾ تَاًبيي گيبُ ًيلَفش 1391ؿذ)سفؼتي ٍ ّوىبساى،  يشيگًوًَِ آًْب، دس هَخَد ػٌگيي فلضات ول همذاس تؼييي هٌظَس

، 5، 5/2، 1غلظت  4آثي ػفيذ دس خزة ٍ تدوغ تشويجي فلضات ػٌگيي هبًٌذ وبدهين، ػشة ٍ هٌگٌض تحت ؿشايظ آصهبيـگبّي دس 

(. دس گيبُ پباليي وبدهيَم 1390هَسد ثشسػي لشاس گشفت)هؼغش ٍ ّوىبساى،  PH 5/5 ،5/6 ،5/7هيلي گشم ثش ليتش ٍ هحيظ ّبي 10

ّبي وبهل تلبدفي ثب چْبس ػغح ًيتشات وبدهيَم اصخبن ثب اػتفبدُ اص گيبُ رست، ايي آصهبيؾ دس لبلت عشح ثلَن

هيلي گشم دس ويلَگشم خبن( ٍ گيبُ رست ثب ػِ تىشاس دس گلخبًِ تحميمبتي داًـىذُ وـبٍسصي داًـگبُ آصاد 0،200،300،400)

 ًفتي آلَدگي (. تحميك گيبُ پباليي البليب دس خبن آلَدُ ثِ ًفت خبم، اثشات1389اخشا ؿذ)ويبػشي ٍ ّوىبساى ،  اػالهي ٍاحذ ػبٍُ

 )سٍؽ ول پشٍتئيي Bathesسٍؽ ) پشٍليي همذاس ثش ٍصًي( )/ حدوي دسكذ 4 ٍ دسكذ 3 دسكذ، 2 دسكذ، 1 دسكذ، دسكذ 0 خبن)

 آهبسي گشفت. آًبليض ثشسػي لشاس هَسد سٍصُ 90 البليبي ّبيثشي دس هَخَد ي(اتو )خزة سٍي ٍ وبدهين ػشة، همبديش ٍ ثشادفَسد(

-ثؼذ اص ػوليبت آهبدُ ػبصي خبن .(1390ؿذ)ػؼىشي ٍ ّوىبساى،  اًدبم داًىي تؼت ٍ SPSS. 11 افضاس ًشم اص اػتفبدُ ثب ّب دادُ

ويلَ گشهي وـت گشديذ. پغ  10ّبي دس گلذاىٍع ٍحـي ٍ گيبُ ػلف هشؽ ّبي آلَدُ ثزسّبي گيبّبى لذٍهِ وَّي، گيبُ تبج خش

ػبػت ثِ تشتيت ثب سٍؽ اوؼيذاػيَى تش ٍ ّضن ثب  48دسخِ ػبًتي گشاد ثِ هذت  85اص ثشداؿت ٍ خـه وشدى دس آٍى ثب دهبي 

 (.1391ّبي خزة اتوي ٍ وَسُ گشافيتي اًذاصُ گيشي ؿذ)ػشاػىبًشٍد ٍ ّوىبساى، اػيذ ًيتشيه ػلبسُ گيشي ٍ ثب دػتگبُ

 نتایج و بحث-ج

ّبي ؿْشي ٍ وـبٍسصي ّبي تلفيِ عجيؼي ثب اًشطي ٍ ّضيٌِ ووتش دس تلفيِ فبضالةتَاى اص ػيؼتنهشٍس هٌبثغ ًـبى داد وِ هي

ي تَت گًَِ دٍ اص يه ّيچ وِ دادًذ ًـبى اًتمبل فبوتَس ٍ صيؼتي تدوغ ( ثب هحبػجِ ضشيت1391ٍ ّوىبساى) سفؼتيثْشُ گشفت. 

 اًتمبل فبوتَس ٍ يه اص تشوَچه سيـِ صيؼتي تدوغ ضشيت داؿتي ثب ًيىل ٍ وشٍم وبدهيَم، گيبّي تثجيت ايػپيذاس ثش ػفيذ ٍ



 
 وليِ دس يه اص تشثضسي َّايي ّبياًذام صيؼتي تدوغ ضشيت ثَدى داسا ثب ػپيذاس عشفي اص ًيؼتٌذ. هٌبػت يه اص تشثضسي

 ايي يه اص ثيـتش همذاس داؿتي ثب ػفيذ تَت ّوچٌيي ٍ ًيىل ويلَگشم شث گشم هيلي 480 ٍ 240 ٍ وبدهيَم ثشسػي هَسد تيوبسّبي

تَاى ًتيدِ گشفت وِ تدوغ ثٌبثشايي هي ّؼتٌذ. هٌبػت هزوَس ػٌبكش ثشداؿت ثشاي ًيىل، هغبلؼِ هَسد تيوبسّبي توبهي دس پبساهتش

دادى ػالين هؼوَهيت، ثِ ّوشاُ ٍى ًـبىّبي ايي دٍ گًَِ ثذوبدهيَم، وشٍم ٍ ًيىل دس هحذٍدُ ػوي فلضات هَسد ًظش دس ثشي

ّب داليلي ّؼتٌذ وِ ػالٍُ ثش داؿتي اي تَػؼِ يبفتِ آىتَاًبيي تَليذ صيتَدُ ثبال، سؿذ ػشيغ، خَاًِ صًي آػبى ٍ ػيؼتن سيـِ

شتيت ثشاي ّبي ػپيذاس ٍ تَت سا ثِ تضشيت تدوغ صيؼتي ثيـتش اص يه دس توبهي تيوبسّبي هَسد ثشسػي وبدهيَم ٍ ًيىل، گًَِ

( ثب اػتفبدُ اص ًتبيح ثِ دػت آهذُ اص سٍؽ آهبسي 1390هؼغش ٍ ّوىبساى )ػبصد. ثشداؿت وبدهيَم ٍ ًيىل اص خبن هٌبػت هي

اي ًـبى دادًذ وِ هيضاى تدوغ فلض هٌگٌض ٍ وبدهين دس ثبفت گيبُ آثضي ًيلَفش آثي ػفيذ ثب افضايؾ ضشيت ّوجؼتگي ٍ آًبليض خَؿِ

گشم ثش گشم هيلي 45/3ثِ هيضاى  PH 5/6گشم ثش ليتش ٍ ٍ ثيـتشيي هيضاى تدوغ هٌگٌض دس غلظت يه هيلي يبثذغلظت وبّؾ هي

 55/0ثِ هيضاى  PH 5/6هيلي گشم ثش ليتش ٍ  5تشيي هيضاى تدوغ فلض وبدهين دس ثبفت گيبُ اص ون ثِ صيبد دس غلظت ثَدُ اػت ٍ ثيؾ

هيلي گشم ثش  10ًيض ثب افضايؾ غلظت هيضاى خزة وبّؾ يبفتِ ٍلي دس غلظت گشم ثش گشم ثَدُ اػت. دس خلَف فلض ػشة هيلي

ّبي هبًذُ دس هحلَليبثذ. هغبلؼبت حبوي اص آى اػت وِ هيضاى ّش يه اص ػٌبكش ثبليثِ ؿذت افضايؾ هي PH 5/5ليتش ثبالخق دس 

ّب سًٍذ دس ّش يه اص غلظت PHٍ ثب افضايؾ  گشم ثش ليتش سًٍذي كؼَدي داؿتِهيلي 10آصهبيـگبّي ثب افضايؾ غلظت تب ثيـيٌِ 

گشم ثش ليتش ٍ ووتشيي هيلي 38/3ًضٍلي داؿتِ اػت. دس ول ثيـتشيي هيضاى ثبليوبًذُ دس هحلَل، هشثَط ثِ فلض وبدهين ثِ هيضاى 

صهبيؾ دس لبلت عشح ( ثب آ1390صادُ ٍ ّوىبساى)يؼمَة. گشم ثش ليتش ثَدُ اػتهيلي 002/0هيضاى هشثَط ثِ فلض هٌگٌض ثِ هيضاى 

هيلي گشم دس ويلَگشم خبن( ٍ گيبُ رست ثب ػِ تىشاس 0،200،300،400ّبي وبهل تلبدفي ثب چْبس ػغح ًيتشات وبدهيَم)ثلَن

داس هي ثبؿذ ثِ عَسي وِ ٍصى تش ٍ خـه ًـبى دادًذ وِ اثش ػغَح وبدهيَم ثش كفبت هَسفَلَطيه ٍ هيضاى وبدهيَم دس گيبُ هؼٌي

سيـِ ، استفبع اًذام َّايي ٍ صيشصهيٌي ٍ تؼذاد ثشي ثب افضايؾ ػغح وبدهيَم سًٍذ وبّـي داؿتِ ٍ ّوچٌيي ثب اًذام َّايي ٍ 

افضايؾ ّشچِ ثيـتش ػغَح وبدهيَم خبن، غلظت ٍ هحتَاي وبدهيَم دس سيـِ ٍاًذام َّايي افضايؾ پيذا هي وشد، ثِ عَس ولي گيبُ 

وبدهيَم  ppm 400دس گيبُ  رست دسغلظت  هيَم ًـبى داد. ثيـتشيي هحتَاي وبدهيَمرست تَاًبيي ثباليي سا دس خزة ٍ اًتمبل وبد

  .ثِ دػت آهذ



 
ّوشاُ ثب افضايؾ آلَدگي، افضايؾ ( P<0.05ي)داس هؼٌي عَس ثِ پشٍتئيي ٍ پشٍليي همذاس وِ دادًذ ( ًـبى1390ػؼىشي ٍ ّوىبساى )

 ػوَهي فيضيَلَطيه پبػخ يه پشٍليي، تدوغ ؿذ. گيشي اًذاصُ ذدسك 4 تيوبس گيبّبى دس پشٍليي همذاس ثيـتشيييبفتِ اػت. 

-ثشي دس ػشة ٍ سٍي وِ داد ًـبى ًتبيح. اػت غيشصيؼتي ٍ صيؼتي ّبي تٌؾ اص ٍػيؼي هحذٍدُ پبػخ ثِ دس گيبّبى اص ثؼيبسي

 وِ ثغَسي داؿتِ، فضايؾا دسكذ 1 تيوبس تحت گيبّبى دس تَخْي لبثل ثغَس ثشي ػشة همذاس. اًذ داؿتِ صيؼتي تدوغ البليب ّبي

 ثيي وبدهين همذاس خلَف دس داسي هؼٌي اختالف ّيچ .دّذ هي ًـبى سا ثشاثشافضايؾ 8/20ػشة  غلظت دسكذ 1 تيوبس دس

 .ًذاؿت ٍخَد وٌتشل گيبّبى ٍ تيوبسّب

َدُ ٍ ّوچٌيي ( گضاسؽ وشدًذ وِ غلظت ػشة ٍ وبدهين دس خبن دس سيـِ ثيؾ اص ػبلِ ٍ ثشي ث1391ػشاػىبًشٍد ٍ ّوىبساى )

ّبي صيشصهيٌي ٍ سٍي دس اًذام ّبي َّايي ثبالتش ثَدُ اػت. ثبالتشيي غلظت سٍي دس اًذام َّايي گيبُ ػلف هشؽ غلظت ػشة دس اًذام

 25/71گشم ثش ويلَگشم ٍ ثيـتشيي غلظت ػشة دس اًذام ّبي صيش صهيٌي گيبُ تبج خشٍع ٍحـي ثِ هيضاى هيلي 262/65ثِ هيضاى 

داد. ّوچٌيي ًـبى دادًذ وِ گيبُ ػلف هشؽ دس ثيي گيبّبى هَسد هغبلؼِ ووتشيي وبّؾ ثيَهبع ٍ ثيـتشيي همبٍهت اص خبن ًـبى 

 .ّبي فلضات ػٌگيي ػشة، وبدهيَم ٍ سٍي دس خبن سا داسا ثَدُ اػتسا دس ثشاثش آلَدگي

گًَِدٍاييّبيثشيدسًظشهَسدفلضاتػويهحذٍدُدسًيىلٍوشٍموبدهيَم،تدوغوِگفتتَاىهيفَقًتبيحثِتَخِثب

يبفتِتَػؼِايسيـِػيؼتنٍآػبىصًيخَاًِػشيغ،سؿذثبال،صيتَدُتَليذتَاًبييّوشاُثِهؼوَهيت،ػاليندادىًـبىثذٍى

ًيىل،ٍهيَموبدثشسػيهَسدتيوبسّبيتوبهيدسيهاصثيـتشصيؼتيتدوغضشيتداؿتيثشػالٍُوِّؼتٌذداليليّب،آى

ٍّبثشيخضاىثبوِآًدبيياصػبصد. اهبهيهٌبػتخبناصًيىلٍوبدهيَمثشداؿتثشايتشتيتثِساتَتٍػپيذاسّبيگًَِ

ٍخبنثِفلضاتدٍثبسٍُسٍدثِتَاًذهيّبثشيتدوغ دساييؿًَذ،هيخبنٍاسدًظشهَسدػٌگييفلضاتّب،آىپَػيذى

ّبثشيپَػيذىٌّگبمثِخبنثبفلضاتدٌّذُتـىيلپيًَذًَعثِهَضَعاييالجتِوِگشددهٌدشّبآىِثگيبّبىدػتشػي

(. تلفيِ عجيؼي ثب اػتفبدُ اص گيبُ ًيلَفش آثي ّوشاُ 1391داؿت)سفؼتي ٍ ّوىبساى، خَاّذثؼتگيفلضي(آلييبػَلفيذيػؼت،)

ؿَد. ّوچٌيي ثِ وبسگيشي ايي ّبي وبّؾ آلَدگي آة هحؼَة هيتشيي ؿيَُبػتّبي تلفيِ ثِ ػٌَاى يىي اص هٌثب ديگش ػيؼتن

گشدد. ايي سٍؽ ثِ ػلت هَاد هغزي هَخَد دهب ٍ ًَس هٌبػت هحيظ وِ اص ػَاهل اكلي سؿذ ٍ تَليذ ًيلَفش آثي ّؼتٌذ تَكيِ هي

وـَسّبي دس حبل تَػؼِ ثِ ػشػت دس حبل ّبي هتذاٍل اكالح دس سٍؽ پبيذاس ٍ اسصاى ثِ ػٌَاى يه خبيگضيي هٌبػت ثشاي سٍؽ

ّب ًتَاًؼتِ اػت غلظت ػٌلش سا دس اًذام خَد ثيـتش ثب ٍخَد ايٌىِ رست دس ثؼضي اص لؼوت(. 1390ايدبد اػت)هؼغش ٍ ّوىبساى، 



 
َاًذ همذاس ّبي َّايي ٍ سيـِ ثبػث ؿذ وِ ايي گيبُ ثتاص آفتبثگشداى ٍ پٌجِ افضايؾ دّذ اهب تَليذ صيؼت تَدُ صيبدتش دس ثخؾ

ّبي خَد اًجبؿت ًوبيذ. ّوچٌيي رست دس ثيي ػِ گيبُ ثيـتشيي لبثليت سا دس گيبُ خزثي ًـبى ثيـتشي اص ػٌلش سا دس اًذام

 (.1389ويبػشي ٍ ّوىبساى ، داد)

ؼيبس اص ثيي گيبّبى لذٍهِ وَّي، تبج خشٍع ٍحـي ٍ ػلف هشؽ، ػلف هشؽ ثِ دليل هيضاى خزة ػشة ٍ ثيَهبع صيبد يه گيبُ ث

ّبي آلَدُ ثِ ّبي آلَدُ ثِ فلض ػٌگيي ػشة خَاّذ ثَد. ثِ عَسي وِ ثب وبؿت ايي گيبُ دس خبنهٌبػت خْت پبوؼبصي خبن

 (.1391ػشاػىبًشٍد ٍ ّوىبساى، ويلَ گشم ػشة تَػظ گيبُ هضثَس تَليذ گشديذ) 50ػشة، ثِ اصاي ّش ّىتبس، ثِ هيضاى 

 هحذٍدُ داساي ٍ ًوَدُ سؿذ سٍػتبيي ٍ ؿْشي دس ًَاحي گؼتشدُ عَس ثِ وِ البليب صيٌتي دسخت ّبي ٍيظگي ثِ تَخِ ثب

وِ  سػذ هي ًظش ثِ اػت، ّضيٌِ ون ٍ آػبى آى ٍ ًگْذاسي وبؿت ًيض ٍ ثَدُ خْبى ول دس اوَلَطيه تَصيغ ٍ خغشافيبيي ٍػيغ

ؿَد)ػؼىشي ٍ  ٍالغ هَثش خبم ًفت پبييي ّبي غلظت ثِ ّبي آلَدُ خبن دس سٍي ٍ ػشة ػٌبكش پباليؾ دس ثتَاًذ البليب گيبُ

 .(1390ّوىبساى، 
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