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و خاک زیر اشکوب Stachys trinervisبررسی اثرات آالینده های فلزات سنگین بر گیاه 

 در محدوده کارخانه سیمان بجنورد
 

 2، ابوالفضل مساعدی2، محمد جنگجو1مهیا باستانی صفدرآبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی، گروه  .1

 مرتعداری

 و محیط زیست دانشگاه فردوسی دانشکده منابع طبیعی دانشیار .2

 

Email: (mahyabastani@yahoo.com) 

 

 چکیده
هایی هوایی و خاک مجاور ریشه گياه اندامسنگيننيکل،کادميوم، سرب، آلومينيوم و کروم در فلزات تجمع

کيلومتری  51و در جهت مخالف باد غالب در مجاورت و کارخانه سيمان بجنورد در مجاورت   Stachys trinervisمرتعی
آلومينيوم در خاک تفاوتی بين دو سایت  نيکل ونمونه خاک و گياه مورد مقایسه قرار گرفت. غلظت کروم،  8کارخانه با 

دیر دو داری بيشتر از سایت شاهد بود. مقادر مجاورت کارخانه بطور معنی در عناصر کادميوم، و سربکه نداشت، درحالی

و کروم در  يکل، کادميومکه عناصر نعنصر آلومينيوم و سرب در گياه مجاورت کارخانه و شاهد تفاوتی نداشت، در حالی
بود که نداردهای جهانی از حد آستانه کمتر استاکادميوم و سرب درخاک از  غلظتهای گياهی مجاور کارخانه بيشتر بود. نمونه

 1155121،1115 کادميوم و سرب درگياه به ترتيب ،ظر این دو عنصر است. ميانگينغلظتنيکلنشان دهنده عدموضعيتبحرانی از ن
مستعد بودن . بطور کلی نتایج این تحقيق نشان دهنده نداین عناصر از حد مسموميت گياه کمتر بود بود که 11507μg/gو 

کل در خاک و بافت گياهی است. با توجه به افزایش عناصر سنگين و سمی خاک بویژه از نظر ني ایبرمراتع اطراف کارخانه 
 ها به چرا از این گياه، و مصارف دارویی آن، می تواند برای سالمت ساکنان منطقه خطرناک باشد.عالقه زیاد دام

 
 t-testای، کارخانه سیمان بجنورد، رگرسیون، فلزات سنگین، گیاه سنبله کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه .1

گياه براثر فعاليت های بشر از مسایلی است که امروزه با پيشرفت علم و فناوری پدید  آلوده شدن منابع آب و خاک و

[. 51] گذاردمت جوامع انسانی بر جا میآمده و چنانچه این روند ادامه یابد خطرات محيط زیستی جبران ناپذیری را بر سال
ن، تاثيرات آن بر رویپوشش گياهی مناطق اطراف های سيماکننده پدیده آلودگی هوا ناشی از کارخانهیکی از نتایج نگران

 ,Mg, Cu, Cr, Hg Ni, Alدهای سيمان شامل بسياری از عناصر سنگين ماننغبارات متصاعد شده از کارخانه. است

Cd,Zn, Pbباعث است،  جاکهگردوغبارسيمانقلياییازآن. [9]ها و کلرید استو همچنين ترکيباتی نظير فلوریدها، سولفات
 (pH: 6.5 -7.5)نرمال pHشود کهميزانآنبسياربيشتر از می(pH: 12 – 12.3) قليائيشدن خاکمحدوده نفوذ
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ها هایخشکونيمهخشکآالیندهاز طرفی دراکوسيستمباشد.برایرشدگياهمی
ناچيز  دتوليشکننده و با  گياهيموجوددراینمناطقضعيف،.جوامعتراستهایواردشدهمشکلکنندوترميمآسيبباشدتبيشتریعملمی

با شدت مضاعفی  دارندوچنانچهدرغلظتيخارجاز آستانهآسيبقرارگيرند،ها هستند که مقاومت کمتری نسبت به اثرات آالینده

خصوصيات فيزیکی و شيميایی متفاوت مقادیر زیادی گاز با و غبار وگردخروجاینعناصر بهصورت. [51]شوند تخریب می
بهاینترتيب تجمع فلزاتسنگينجذبشده  .[8]باشدمهمترینراهوروداینعناصربهخاک،آبوگياهان مناطق اطرافمیاز

منطقه از هایيبيشازحداستاندارد،باعث کاهش رشد و توليد نسبی مراتع شده و از طرفی با تغذیه دامهای دراندامگياهدرغلظت
 .شودمتجوامع انسانی میخطرافتادنسالغذایی وبه موجب آلودهشدنزنجيرهاین مراتع 

و خاک زیر اشکوب آن Stachys trinervis Aitch. &Hemslای با نام علمی رگهای سهدر مطالعه حاضر گياه سنبله
درمحدودهکارخانه سيمان بجنورد به وفور یافت ميشود از طرفی در ای سه رگه ایمورد بررسی قرار گرفته است. گياهسنبله

کنند. های آن روستا از مراتع اطراف کارخانه چرا میخانه سيمان روستای کاره قرار دارد که دامکيلومتری از کار 4فاصله 
دهندهسازگاریآنبهشرایطخاصخاکومهمتراز همه شرایط تحت آلودگی باشد، لذا تواند نشانحضوراینگياهدر اطراف کارخانه می

و ميزان این عناصر و برخی از خصوصيت  Stachys trinervisهدفاصلياینتحقيقبررسيرابطه جذب عناصر سنگين در گياه 
های فيزیکی در خاک زیر اشکوب این گياه است، تابتوانباشناختروابط حاکموتعميمدادننتایجحاصلدرمناطق 

تا عالوه بر ع مشابه اقدام نمود، یبا سازی صنایکاشت گياهان مناسب و موثر در جهت بهبود مراتع و زاصالح و مشابه،درزمينه
ها و در نهایت ی شناختی، در پاکسازی مراتع اطراف و جلوگيری از وارد شدن این آالینده ها به زنجيره غذایی دامزیبای

 ها بعمل آید.انسان
 

 هامواد روش .2

شرقيوعرض  17″و  45´و  17°اینپژوهشدرمنطقهاطرافکارخانه سيمان بجنورد درطول جغرافيایی منطقه مطالعه:

برایبررسيوارزیابی غلظتنيکل،آلومينيوم، سرب، کروم وکادميومدراراضی شد. شماليانجام 77″و  27´و  77°جغرافيایی 

شرقی(  -سيمان، منطقهمورد بررسيبادرنظرگرفتنجهتبادغالب )غربی  توليد کارخانهمرتعيدرمنطقه تأثيرپذیرازفرآیندهای
و خاک زیر اشکوب در دو ای اری گياه سنبلهبردوامکانتداخلمنابعآلودگی مربوطبهسایرمراکزصنعتيانتخابگردید. محلهاینمونه

کيلومتری  51متری کارخانه در جهت باد غالب و دومی در فاصله ی  5111متری تا  111منطقه نزدیک به کارخانه سيمان) 
 شد.خاک انجام دور از باد غالب 

ایبه باشد. گياهيبوتهمی Labiatae تيرهمتعلقبه Stachystrinervisگياه : ایهای سه رگمعرفی گیاه سنبله

متر، منشعبونسبتاًگستردهو خوشخوراک،برایچرایداماست. محدودهجغرافيایياین گونهدرشمال شرقایران سانتی 41تا  71طول 
دارد )گرگانوخراسان( است. از ویژگيهایرویشياینگونهطوالنيبودنطولدورهتوليد گلوبذراست که ازاردیبهشتشروعوتاشهریورماهادامه

[4.] 

در هر یک از فواصل تعيين شده چهار نقطه تصادفی انتخاب و گياه : های گیاه و خاکجمع آوری نمونه روش

سانتيمتری  51تا  1های خاک از عمق ياه نمونه خاک برداشته شد. نمونهزیر اشکوب گای و به فاصله کمی دورتر ازنبلهس
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ای برایتعيين غلظتقابالستخراج اندامهایهوایيگياه سنبلهنمونه از  8نمونهخاک و همچنين  8برداشته شدودرنهایتتعداد 
 در پالستيکهای در بسته به آزمایشگاه انتقال داده شدند. هاشد. نمونهفلزاتسنگينمورد نظرتهيه

 یخاکدربرابرهواخشکوهانمونهی خاک در آزمایشگاه جهت آنالیز عناصر سنگین:هانمونهآماده سازی 

گيری عناصر سنگين برای ها جهت اندازهسپس عصاره نمونه ميليمتریعبوردادهشد.2پالستيکيکوبيدهوازالکبهکمکچکش 
 ند.( تهيه شدICP)جذب پالسمای اتمیبا دستگاه جذب اتمی به روش قرائت 

در هوای آزاد خشک شده و با اسياب الکتریکی کامال پودر شدند سپس  هانمونههای گیاه در آزمایشگاه:آماده سازی نمونه
ی گياهی مشابه مراحل فوق هانمونهبا الک صاف و باقی مراحل برای آماده سازی هضم جهت آناليز عناصر سنگين برای 

 انجام شد. 

 عيت شوری خاک، و برای بررسی وضمتر  pHدستگاه  ع بابادر عصاره گل اش، ميزان اسيدیته:ECو  pHتعیین 

 سنج تعيين گردید. ECبا دستگاه در عصاره اشباع  هدایت الکتریکی

 انجامشد. Mini tabر و نرمافزا  2151ویرایش Excelمحاسباتآمار و رسم نمودارهای مورد نياز با نرمافزار
 

 نتایج: .3

آلومينيوم و نيکل هایانجامشدهدرخاکبرایعناصر کروم، برداریدرنمونه t-testنتایجحاصالزآناليز 
 باشددو سایت نزدیک به کارخانه و شاهد میدر داریمعنیدار و عناصر کادميوموسرب دارای اختالف معنیمبينعدموجوداختالف

نيکل، کروم و کادميوم نشده وبرای عناصر دارمعنیای عناصر آلومينيوم و سرب در گياه سنبله
لظتقابالستخراج ميانگين، انحراف معيار و ضریب تغييرات غ.باشدمیداردردو سایت معنینشاندهندهوجوداختالف
 شد.نشانداده 2و  5ای درجدولو گياه ستبلهیمختلف خاکهانمونهفلزاتسنگينموردنظردر 

 
 شاهد دو سایت کارخانه و مقایسه غلظت عناصر سنگین در خاک: 1جدول 

 خاک
 سایت شاهد سایت کارخانه

P- va ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین ضزیب تغییرات معیارانحراف  میانگین عناصر lue 

Ni 49.7 290.0 00921 .9.1 292.7 129.. 29..0 

Al 017 4790 009.4 07.90 02 10924 292.. 
Pb 29.4. 292. 109.0 29700 2927 .91 29200 

Cd 2920 29220 .9.. 29200. 2922100 .9. 2927. 

Cr 0947 29001 ..90. 7900 292.. 10 29... 

 

 شاهد ای در دو سایت کارخانه ومقایسه غلظت عناصر سنگین در گیاه سنبله: 0ل جدو

 ایگیاه سنبله

 سایت شاهد سایت کارخانه

P- va ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین ضزیب تغییرات انحراف معیار میانگین عناصر lue 

Ni 291120. 29211.0 1297. 291714. 2922.47 792. 29210 
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Al ..9.0 .9.. 119.7 ..904 .94. 1291. 2910. 
Pb 291.4 29211 .9.. 2914.4. 292200. 1907 2907 

Cd 2922.. 2922. .9.. 29224. 2922. 494 292. 

Cr 2924.0. 2922. 119.. 29121. 2922. .9.. 29270 

 

 
 الف                                                                                                 ب                                            

 ، ب: خاک(Stachys trinervisها در دو سایت شاهد و کارخانه ) الف: گیاه: ضزیب تغییرات نمونه1شکل 
 

عنصر اندازه گيری شده ميانگينميزانعنصرنيکل، کروم و  1های خاک از بين رها و جداول باال در نمونهبا توجه به نمودا
و سرب در خاک لی ميانگينميزان عنصرکادميومداشت. وداری ننسبت به شاهد تفاوت معنی اطراف کارخانهخاکدر آلومينيوم

در  .را در جدول و نمودار ها نشان داد داریکه تفاوت معنیبودند نسبت به شاهد از مقدار باالتری برخوردار  اطراف کارخانه
گيری شده در سایت اطراف کارخانه نسبت به شاهد، ميانگينميزانعنصر آلومينيوم و عنصر اندازه 1 نيز از بين ایگياه سنبله

آوری شده از اطراف کارخانه ولی ميانگينميزان عنصرکادميوم، کروم و نيکل در گياهان جمع  نداشت داریسرب تفاوت معنی

 .را نشان دادند داریو تفاوت معنیاهد از مقدار باالتری برخوردار بودند نسبت به گياهان سایت ش

بود، که از لحاظ  718521و  71978یته خاک در دو سایت شاهد و کارخانه به ترتيب داسي: خاک ECو  pHبررسی

مچنين ميزان هدایت الکتریکی در دو سایت شاهد و کارخانه به ترتيب داری نداشتند و هآماری با یکدیگر اختالف معنی
 (P>0.05).نداشتندداری با یکدیگر ميکرو زیمنس بوده است که این دو نيز از لحاظ آماری اختالف معنی 192و  247171

پسازتعيينميانگينغلظتفلزاتسنگيندرخاکوگياه رابطه بین غلظت عناصر در گیاه و در خاک محیط ریشه: یبررس

گردید. مورد نظر ،اقدامبهمقایسهميزانفلزاتدرآنهاوبررسيرابطهبينفلزسنگيندرخاکوميزانجذبآندرگياه از طریق رگرسيون

 آورده شده است( دارمعنی)در اینجا فقط نمودار های  .نمودارهایذیلوجوداینرابطهرانمایشميدهند
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 الف                                                                                    ب                     

در گیاه و میزان آن در  Pbمقایسه غلظت فلز  ب:: نمونه گیاه، Cd p: نمونه خاک،Cdدر گیاه و میزان آن در خاک ) Cdمقایسه غلظت فلز  الف::  0شکل 
 : نمونه گیاه( Pb p: نمونه خاک،Pbخاک )

 
باافزایشفلزاتسنگيندر 

خاکایستگاههایمختلف،درگياهاننيزميزانجذبافزایشمييابدکهالبتهبدستآوردنایننتيجهميتواندتوانگياهرادرجذبفلزاتسنگيننشان دهد. 
( ولی بررسی این 1111>1117نيست) دارمعنینکته ضروری است که رگرسيون در سرب با اختالف بسيار کمی  ن)توضيح ای

. در خاک را نشان دهد سربرابطه جذب آن توسط گياه و ميزان  عنصر ميتواند
بادردستداشتناطالعاتيدربارهمقادیرآالیندههایشيميایيموردنظردرمنطقهمطالعاتيومقایسهآنباحدوداستانداردهایبينالمللی،ميتوان 

جهت  .هاانجامدادهآالیندبارآلودگيشيميایيمنطقهراازاینطریقتخمينزدهواقداماتيبرایپيشگيریویااحياناًجلوگيریازمنابعورودیایننوع

ميانگينغلظتاینفلزاتبا ،(Cd و Pbبررسيوضعيتآلودگيخاکمحدودهصنعتيسيمان بجنوردازنظرغلظتفلزاتسنگينموردمطالعه ) 
 [.25، 21، 59، 57] فتقرارگموردمقایسهNOAA, CCME, USEPA, Bowenمچونميانگينغلظتدراستانداردهایجهانيه

 
 
 

 جهانهای استانداردبابرخیخاک سایت کارخانه میانگینغلظتفلزاتسنگینبرحسبمیکروگرمبرگرمدر: مقایسه 0جدول 

 

 .National Oceanic Atmospheric Adminstration. 2 :Effects Rang Love(Long et al., 1995):  1منابع :  و اختصارات

3Effects Rang Medium(Long et al.,1995). : ،4 :Canadian Council of Ministers of the Environment. ،

5:Canadian Interim Marine Sediment Quality(CCAME ,1999)  ،6 :Probable Effects Level(CCAME ,1999) ،

7 :United State Environmental Protection Agency ،8 :Highest Alert level (USEPA,1999.,Bowen, 1979) 

9 :Lowest Alert Level (USEPA,1999.,Bowen, 1979). 

عناصر مورد 

 مطالعه

,19997USEPA 

Bowen, 1979 
 استاندارد محیط زیست کانادا

4(CCME, 1999) 

 NOAAاستاتدارد آمریکا
1(Long et al., 1995)

 
 سایت کارخانه

9LAL 8HAL 6PEL 5ISQGS 3ERM 2ERL 

Ni 0 .2 709. 1.9. .19. 029. 49.7 

Pb 0 01. 110 0290 01. 7.94 29.4. 
Cd 2927 .9. 790 294 .9. 190 2920 

Cr - - - - .9. 190 0947 
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 بحث و نتیجه گیری .4

استو ازفلزاتسنگينبودهوازترکيباتکاتاليستيمورداستفادهدرصنایعکادميوم 

اینعنصربهدليلميل ترکيبيکمبافازهایتثبيتکنندهخاک [.52] شوددرتمامياکوسيستمهااعمازآب،هوا،غذاوگياهانيافتمي
کادميوم در خاک و گياه در دو سایت مطالعه حاضر ميانگينغلظت. [54.])اکسيدهاوکالتها( دارایقابليتجذبزیادیتوسطگياهاست

و ازدخاک سایت کارخانه درميکرو گرم بر گرم(  1117) وممشخصگردید کهغلظت کادمي7جدول طبقدار بود. معنی
بحرانی کادميوم شاندهندهعدموضعيتبودکه ن از حد آستانه کمترNoAAو   CCME (ISQGS) استانداردمحيطزیستکانادا
يز نUSEPA,Bowen(LAL)باشد و با اینکه از حد پایين استاندارد از دیدگاه این دو استاندارد می درخاکمحدودهمطالعاتی

گيرد با توجه به اطالعات بدست آمده در تحقيق حاضر، منطقه مورد مطالعه در حد مناطق غير آلوده قرار می. [25کمتر است ]

های مجاور کارخانه در آینده مستعد آلوده شدن به این فلز هستند، بنابراین نياز به ولی با توجه به مقدار این عنصر در زمين
عدم افزایش فلز کادميوم در محدوده مطالعاتی ميباشد. کادميوم فلزی غير ضروری و سمی برای اقدامات پيشگيرانه در جهت 

،مگر در گياهانی که شودهای گياهی زیاد میصر در بافتدر خاک غلظت این عنCdبا افزایش مقدار [. 57ه است ]گيا
پاسخ این عنصر در خاک و نوع گونه گياهی دارد. در گياه شدیدا وابسته به مقدار  Cdمکانيسمی متفاوت دارند. در واقع مقدار 

گياهان دارد  اثراتسميبررشدونمووفعاليتهایمتابوليکیکادميوم، [.27است ]یک پدیده پيچيده  عاليمرتعی در گياهانCdتنشبه 
موجود در محلول  Cdحساسيت گياهان مختلف به  کهاینمقدارازبوده استμg/g111101 مقدارگياه درغلظت عنصر[. 75]

برسد رشد  μg/g7اگر به  Cdمناطقغيرآلودهقراردارد. غلظت ومقداربدست آمدهدرحدباشد. ( کمتر میμg/g 119تا  112غذایی )
عالیم مسموميت [. 2د ]باشمی µg/g 71-1و حد بحرانی آن در گياه  (μg/g 711-1دهد. حدمسموميتگياهی )را کاهش می

ها و جلوگيری از فتوسنتز کامل و جذب های خشکيدگی بر روی برگ و پس از آن ریزش برگههای زردی، لکشامل بروز لکه
 [.2باشد ]ل عناصر معدنی در گياه، میو انتقا

حد پایين دامنه در خاک منطقه مورد مطالعه از ترینفلزاتسنگينشناختهشدهاست. غلظت سرب سمیسربيکياز
در مناطق گرم بر گرم(. بنابراین سایت مجاور کارخانه در ارتباط با این عنصر ميکرو 11178) است کمتر 7استانداردهای جدول 

به راحتی جذب و در قسمت های مختلف ،اما ستنيیک عنصر ضروری برای گياهان  ،سرب[. 25گيرد ]غير آلوده قرار می
ای سه سنبلهميانگينغلظتسربدرگياه[. 28گذارد ]و اثر سمی بر گياهان می شودگياه انباشته می

 [.2] باشدکمتر می μg/g 711 – 71باشدکهاینمقداراز حدمسموميتگياهييعنیمیμg/g5017مقدار،ایرگه
ها،معدن، هایفسيليناشيازنيروگاهسوختهاینيکلدرمحيطبهعلتمصرفغلظتباشدمینيکالزجملهفلزاتپرکاربرددرصنعت

و  CCME (ISQGS) کانادامحيطزیستو استاندارد دکه ازو طبق جدول با این [.52است ]هاوسوزاندنموادزائدپاالیشگاه

NoAAولی در مقایسه با استاندار از حد آستانه کمترميباشدUSEPA,Bowen(LAL) مقدار این فلز از حد پایين بيشتر بوده ،
 NoAAباشد. مقدار کروم از حد پایين استاندارد آمریکا که هشداری برای آلوده شدن این مناطق به فلز نيکل در آینده می

 باشد.های این منطقه در آینده میباشد که از این نظر نيز هشداری برای خاکباالتر می
باشد که دارای اثرات سمی بر گياهان و دارای سرعت کند و خاصيت غير انفعالی مینيکل همچنين از عناصر جزیی 

دار بود. در دو سایت معنینيکل تفاوت ميانگين غلظت ای ر بررسی نتایج گياه سنبلهد [.57باشد ]در رسوبات می
باال باشدوغلظتمیطرحعنوانيکعنصرضروریدرگياهانمشود. نيکل بهنيکالضافهدرخاکباعثباالرفتنغلظتآندرگياهانمي
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 μg/g 1155، 2ميانگينغلظتنيکلدرگياهمحدودهموردمطالعهطبقجدولشماره. شوددرگياهانباعثزردیدربرگگياهانوکاهشميزانتوليدمی
 [.57ر است ]کمت μg/g1ازحدمسموميتگياهييعنياز باشدکه اینمقدارمی

های مختلف گياهی و اثرات مضر در گونه هایسيمانوتغييراترویشیارتباطمستقيميبينوجودموادسنگيندرگردوغبارکارخانه

و  G. C. Kisku(5954اندرسون )، 2118(، زرگری و همکاران، در سال 2117)Shafigو  ,Iqbalآنها توسط 
 گزارش شده است. 2114ش در سال مکارانو هStuart Chapinو (5990و همکارانش)Darley،(5999همکاران)

هستند، از  را دارا های باالیی از فلزات سنگينصنعتی که غلظتپوشش گياهی موجود در مناطقی بنابراین، بررسی 
اهميت به سزایی برخوردار است و می تواند منجر به شناسایی گونه های گياهی مناسب برای پاکسازی خاک از فلزات سنگين 

ی گياهی هانمونهشود.  همچنين بر اساس این نتایج، تصور می شود که بين غلظت این فلزات در خاک و غلظت آنها در 
کنند که غلظت فلزات سنگين در خاک تحت تاثير ود دارد. این مطالعات پيشنهاد میی و مستقيم وجمنطقه یک ارتباط منطق

 [.0] تواند ميزان تجمع آنها را به صورت غير مستقيم در گياه تحت تاثير قرار دهدکند و این میمل بسياری تغيير میعوا
گرددزیراتحملگياهانبه انواعفلزاتسنگينمتفاوتاست. هایگياهيتعيينمیحدودمجازورودفلزاتسنگينبهخاکبر اساسگونه

بنابرایننوعوگونه گياهعاملمهمياستکهدررابطهباتعيينميزان آالیندگيفلزاتسنگيناهميتدارد. 
، مواد PH ،CECوامل دیگریدرخاکمانند غلظتاوليهفلزاتسنگيندرمحيطزیست،ميزانسميتآنها رامشخصمينماید. عالوهبراین،ع

 شده در این پژوهش ميتوانجه به تحقيقات انجام با تو .آليوبافتخاکنيزدرتعيينغلظتقابلجذبفلزاتسنگينتوسطگياهانتأثير فراوانيدارند
و بر اساس کند معرفی نمود ای را به عنوان گياهی که فلزات را در بخش هوایی خود کمتر ذخيره میای سه رگهگياه سنبله

تواند از طریق چرای دام وارد چرخه غذایی انسانها شود. با توجه ای میمشاهدات صحرایی غبارات موجود برروی گياه سنبله
ها از فيلترهای مناسب ای در اطراف کارخانه سيمان باید مسئولين کارخانه در خروجی دودکشبه پراکنش زیاد گياه سنبله

تنش فلزات  هده تغييرات ساختاری درام مطالعات آناتوميکی و مشاها و غبارات گردد. انجهجهت جلوگيری از خروج آالیند
 در گياهان این عناصر تواند به فهم تاثيرات سميت می سنگين

 .کمک کند اطراف صنایع

 منابع: .5

(، 5792) ، ا.،محمدی، ر.، خاموطيان، ز.، عطافر، ف.، محمدی، م.، فرهادی، ف.، اسدی، ع.، الماسی .1
، 95 – 5791 بررسيميزانآالیندههایخروجيازدودکشکارخانهسيمانسامانکرمانشاهدرسال

 .47تا70،تابستان،صفحات2،شماره5فصلنامهبهداشتدرعرصه،دانشگاهعلومپزشکيشهيدبهشتی دانشکدهبهداشت،دوره

شارات جهاد پایش، ا.، بنتون، ج.، )نویسندگان(، عابدی، م.، هنرجو، ن.، )مترجمان(، مرجع عناصر کمياب، انت .2
 .82دانشگاهی مشهد، چاپ اول، زمستان 

ر: اریخ انتشاتwww.zistboom.comمرتعی در حذف فلزات سنگين از خاک، استفاده از گياهان(، 5792، ن.،)پناهی .3

 .5792دی  8

 Convolvulus commutatusایمعرفيسهگونهعلوفه، 5792جنگجو، م.، ملتی، ف.، آتشگاهی، ز.، وطنپور، م.،  .4

Boiss. ،Prangos latiloba Korov  وStachys trinervis Aitch. & Hemsl  ،درمراتعاستانخراسانشمالی 

 .501-541، صفحه 5، شماره 21پژوهشيتحقيقاتمرتعوبيابانایران، جلد -فصلنامةعلمی

http://zistboom.com/fa/news/22627/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%DA%A9
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ای جهت کترل غبار در کارخانه سيمان تهران و کيسه(، بررسی عملکرد فيلترهای 5791چهرگانی، ح.، ) .5
 سازی آن، شرکت سيمان تهران و مرکز تحقيقات دانشگاه علم و صنعت ایرانبهينه

(، مقایسه توانایی تغليظ فلزات سنگين در پوشش گياهی 5792ذوفن، پ.، سعادت خواه، ع.، رستگارزاده، س.، ) .6
ماهشهر، اهواز، مجله زیست شناسی گياهی، دوره پنجم، -امام منطقه اطراف صنایع فوالدسازی در جاده بندر

 .10تا  45، صفحه 5792، تابستان 50شماره 

(، بررسی ميزان فلزات سنگين در خاک کشاورزی وگياهان 5791رضایی کهخا ، م.، کيخوایی، م.، رضایی، ه.، ) .7

سال سوم، ل، بهداشتی درمانی زاب فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدماتآبياری شده با فاضالب شهری زابل، 
 .5791تابستان  ،2 شماره

پاهان(، شرکتسيمانسموردی: مطالعهسيمان، ) درصنایعخروجی )گردوغبار( پایشوکنترآلالیندههایشایان کيا، س.،  .8
 . واحدایمنيفنيوآتشنشانی - معاونتفنيوامورطرحها

، 5781شریعت، آ.، عصاره، م.، ح.،  .9
، دوفصلنامه رجوانهزنيورشدگياهچهدرسهگونهاكاليپتوستأثيرسطوحمختلفعناصرسنگينب

 .40تا  78 1، صفح5، شماره 54تحقيقاتژنتيکواصالحگياهانمرتعيوجنگليایران، دوره 

(، بررسيآثارگردوغبارناشيازصنایعسيمانبرتنوعو تراکمپوششگياهی، مجله 5781صادقيروش،م.،ح. و خراسانی، ن.، ) .11

 .559-517، 88علوموتکنولوژیمحيطزیست،دورهدهم،شمارهيک،بهار 

(، 5795طاهرزادهموسویان، م.، طاهریآبکنار، ک.، ) .11
هایگياهياطرافکارخانه، اولين کنفرانس بين المللی صنعت هایسيمانرویگونهغبارکارخانهوهایگرداثراترسوبآلودگی

 .5795بهمن ماه  21الی  27سيمان، انرژی و محيط زیست، 

 حسينی، ح.، متين، آ.،، ش.، عبدلی، س.، گشتاسب، ح.، صمدیخادمس.،  عبّاسی انارکلی،س. د.، کماآلبادی، .12

دومين کنفرانس (، بررسيتجمعفلزاتسنگيننيکل،کادميوم،سربدرخاکوگياهانمحدوده صنعتيپتروشيميشازند، 5795)
 ، دانشگاه تهران.برنامه ریزی و مدیریت محيط زیست

 Typha)، تجمعفلزاتسنگينسرب،روی،نيکلوکادميومدرگياهلویی5789، .ر.وصفاهيه،ع .،زندمقدم،ا.قنادپور،ج .13

latifolia)  .ورسوباترودخانه اروندوبهمنشيردرفصلزمستان

 .70 – 29، صفحات 5789مجلهتاالب،دانشگاهآزاداسالميواحداهواز،سالدوم،شمارهپنجم،پایيز 

، Isatiscappadocicaمحمدی، ص.، کریمی، ن.، خان احمدی، م.، اثرکادميومبربرخيپارامترهایفيزیولوژیکيگياه .14
 ، 5791بهمن  27اولين همایش ملی گياه پاالیی، کرمان 

، بررسياثراتزیستمحيطيعناصر 5787نوروزی، س.، اردستانی، م.، غضبان، ف.، خسرو تهرانی، خ.،  .15

، 5787مس،کروم،کادميومونيکل درآبوخاکجنوبغربيشهرستانمبارکه، مجله انسان و محيط زیست، شماره ششم، بهار 
 .07 – 10صفحه 

و سرب در خاک و محصوالت کشاورزیدرمنطقهاستقرارمجتمع  ، پراکنش آهن، روی5787هودجی، م.، جالليان، ا.،  .16
 .20-51، صفحه 5787، زمستان 70فوالدمبارکه، مجله محيط شناسی، سماره 

http://www.civilica.com/Papers-ESPME02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
http://www.civilica.com/Papers-ESPME02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
http://www.civilica.com/Papers-ESPME02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
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