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منحصر به فردي براي زندگی انواع زي، بویژه جوامع انسانی است، محیط که پایگاه موجودات خشکیاك عالوه بر اینخ:مقدمه 

گیري نبوده بر خالف آب و هوا، آلودگی خاك از نظر ترکیب شیمیایی به آسانی قابل اندازه. رودحیات بخصوص گیاهان به شمار می

بنابراین ناگزیریم مسائل بالقوه آلودگی خاك را در چارچوب پیش بینی خطرات و .پذیر نیستو یک خاك پاك یا خالص تعریف

.صدمات احتمالی در کارکرد خاك مطالعه کنیم

ها به وسیله فلزات سنگین، ساختار خاك براي رشد و توسعه گیاهان مسموم و انسان ساخت و آلوده شدن خاكهايبا توسعه طرح

.ریزدك را نیز بهم میشود و تنوع زیستی خاخطرناك می

هاي شیمیایی، بندي و آلودگی خاك به فلزات سنگین به کمک روشدر روش گیاه پاالیی، گیاهان بر اساس مکانیسم جذب طبقه

.شودفیزیکی و بیولوژیکی کاهش داده می

روش خارج از 2با اساس تحقیقات دفتر بررسی آلودگی آب و خاك سازمان حفاظت محیط زیست، رفع آلودگی خاك معموالبر

به مکان در روش خارج از محل، خاك آلوده به مکان دیگري انتفال یافته و پس از رفع آلودگی. گیردمحل و در محل صورت می

ها با آلی شدن، از قابلیت جذب زیستی آنها جایی و انتقال ندارد آالیندهنیاز به جابهدر روش دیگر که. شوداولیه برگردانده می

.شوده میکاست

آالیندهمادهوآلودگی-

فعالیتهايوزیستمحیطسالمتبرنامطلوبیاثرکهغذاییموادوآبخاك،هوا،ویژگیهايدرتغییرگونههربه طور خالصه

محیططبیعیشرایطزدنهمبهسببکهعاملیهردیگرتعریفیدر. میشودنامیدهآلودگیباشد،داشتهجاندارانسایروبشر

نظریاتکهاستمشخصبنابراین. دمیشونامیدهآلودگیشودآندر)تخریبیاآسیب(نامطلوبتغییراتموجبوشدهزیست

بهتوجهبامیبایستیآالیندهمادهوآلودگیازتعریفهرگونهدلیلهمینبه.داردوجودآلودگیدرموردمختلفیتعاریفو



ماده:کردتعریفصورتبدینمیتواننیزراآالیندهمادهاساسهمینبر.گیردانجامآنمحیطیزیستپیامدهايومشکالت

ازبیشغلظتیدارايیاوباشدداشتهوجودآنجانمیبایستیطبیعیطوربهکهگیردقرارجاییدرکهاستايمادهآالینده،

)1.(باشدداشتهنامطلوباثرزندهموجوداترويبرکهنحويبهباشدآنطبیعیغلظت

خاكآلودگی

براي به . نامیده می شود خاكآلودگیبه طوري که استفاده از آن ناممکن گردد خاكهر گونه تغییر در ویژگی هاي اجزاء متشکله 

یک واسطه برگشت مجدد این ضایعات خاك.، ضایعات باید سریعا به چرخه طبیعی خود برگرداننده شوندآلودگیحداقل رساندن 

براي جذب سطحی تبادل اکسید کنندگی و رسوب دان مواد به همان اندازه که براي دفع مواد آلوده خاكمحسوب میگردد قابلیت 

ي شیمیایی از یک نظر به معنی انحراف عناصر شیمیایی از چرخه هاآلودگی.براي تغذیه گیاهان نیز اهمیت دارد. با ارزش است 

و خاكکربن نیتروژن وفسفات هایی که از زباله ها شهرها به آبهاي روان منتقل می شوند در حقیقت از چرخه . طبیعی خود است 

... .ایجاد می گرددآلودگیگیاه خارج شده اند هنگامی که از هوا و آب به عنوان محل تخلیه فاضالب هااستفاده می شود 

ترکیبوقتیدارندقرارمواد شیمیاییباآلودگیمعرضدرزمینکرهاراضیازدرصد20ازبیششدهمنتشرگزارشاتاساسبر

خاكویژگیهايهمراهبهشیمیاییوفیزیکیچندین پدیدهمیشود،افزودهخاكبهیاومیشودریختهخاكسطحرويآالینده ها

ترکیباتایناستممکننفتی،هیدروکربنهايمورددرمثالبراي.استمؤثرزیستمحیطنهایتاًوخاكدرآنهاسرنوشتدر

امکانازسویی.گردندخارجخاكاززیستیتجزیهنیزونوريوحرارتیخود بخودي،اکسیداسیوناثربریاوشدهتبخیرآالینده

چندینوقوعنیزمعدنیآالیندهترکیباتبراي.داردوجودنیززیرزمینیآبسفرهبهآنهاو رسیدنخاكدرترکیباتاینانتقال

3خاك ذراتبامشابهالکتریکیبارباترکیباتدفع-2خاكذراتتوسطسطحیجذب-1:استپذیرامکانخاكدرواکنش

کیفیتخاك میتوانددرآالیندهترکیباتاینحضورصورتهردر.فسادوتجزیهواکنشهاي-4ورسوبوانحاللواکنشهاي-

).1(بیندازدمخاطرهبهراانسانسالمتنهایتاًوکردهاختاللدچارراخاكسالمتوخاك



خاكهايآالیندهبنديطبقه

عناصر،)فرارآلیموادوسوختها،حاللهاانواع(خطرناكموادکشها،آفتبهمیتوانخاكآالیندههايگروهمهمترینجملهاز

هايآالیندهشاملکلیگروهدودرراخاكهايآالیندهمیتواندیگربنديتقسیمدر.نموداشارهفسیلیسوختهايوکمیاب

نفتیهیدروکربنهايواکسینهاديآفتکشها،رنگها،حاللها،شاملعمدتاًآلیآالیندههايکهنمودطبقهبنديمعدنیوآلی

).1(میگیرندقرارمعدنیآالیندههايگروهدرنیزسنگینفلزاتوکمیابعناصر.میشوند

1390برگرفته از درستکار،

خاكپاالیشفناوریهاي

همهدرکهداردوجودآلودهخاکهايبهسازيواصالحمنظوربهزیستیوشیمیاییفیزیکی،مختلففناوریهايازوسیعیطیف

راهدوراستاایندر.استزیرزمینیوسطحیآبهايبهآنهاانتقالازجلوگیريوآلودگیتثبیتیاوکاهشحذف،هدفآنها

مدیریتدیگريوآنپاالیشسپسودیگرمحلبهآلودگیازمحلخاكفیزیکیجاییجابهیکی.دمیشواتخاذعمدهکار

محیطحفاظتسازمانTCLPپروتکلاساسبر. محل آلودگی انجام می گیرد درخاكازهاآالیندهپاالیشکهآلودگیيبرجا

کارگیريبهباواستانداردشرایطتحتمیبایستیشوداستانداردمختلف در خاك بیش از حد موادغلظتاگرامریکازیست

).1(شودجلوگیريزیستمحیطباآنهاتماسگونههرازکهايگونهبهگردندحذفخاكازترکیباتایناستانداردروشهاي



زیستیفرآیندهاي

(Bioremediation)پاالییزیست- 1

اثرکاهشیاوتخریبوتجزیه:ازاستعبارت، معدنیوآلیهايآالیندهبهآلودههايخاكزیستیپاالیشیاپاالییزیست

باآلودهمکانهايپاکسازيبراي.  هوازيبیوهوازيشرایطدرخاكریزجاندارانفعالیتتوسطخاكدرهاآالیندهسمیت

بهخاصریزجاندارنوعیکمعموالً.استضروريدرخاكقارچهاوباکتریهاازترکیبیحضورپاالیی،زیستروشازاستفاده

سایرمشارکتوحضوربنابراینوکندتخریبوتجزیهطورکاملبهراخاكدرموجودهايآالیندهکهنیستقادرتنهایی

درآلیهايآالیندهتخریبوتجزیهدرخاكریزجاندارانمؤثرنقشبهمختلفمطالعات. استضروريخاكدرریزجانداران

).1(میدانندخاكدرهاآالیندهاینپاالیشجهتمؤثرروشیکراپاالییزیستروشوداشتهاشارهخاك

(Phytoremediation)گیاه پاالیی-2

سایروسبزگیاهانازاستفادهازاستعبارت،گیاهازاستفادهباپاالیش خاكدیگرعبارتبهیاپاالییگیاهتعریف،طبق

وجودکهاستآنقسمتایندرذکرشایانينکته. خاكها درآالیندهسازيپاكمنظوربهاوتوتروفهايارگانیسم

تجزیهورشدامکانهتروتروفهايباکترينتیجهدروخاك شوددر...ومغذيموادکربن،تامینباعثمیتواندگیاهان

پاكوتصفیهموجبصورتچندینبهخاكدرگیاهانوجودپذیرفته،صورتتحقیقاتطبق. نمایندپیداراهاآالینده

).1(شودمیآنسازي

خاكشیمیاییوفیزیکیخواصبهبود* 

ايحلقهچندمعطرترکیباتنظیرخاكاالیندهمواداز دیگربرخیورادیواکتیوسنگین،فلزاتحذف* 

خاكدرموجودمیکروبیجمعیتافزایش* 

هواعبورمسیرهايایجادیاواکسیژنمستقیمسازيآزادهايراهازهوادهیمیزانافزایش* 

گریزآبارگانیکترکیباتحرکتنمودنمتوقفیاوکند* 

دارندکمتريسمیتکهمواديیاسمیغیرموادبهسمیموادتبدیل* 

سطحدراضافیهايآبجذبباخاكدرسمیموادعمودينفوذکاهش* 

خاكسطحدرفلزاتانباشتگی* 



تنهااست ونیازمندسازيپاكانجام عملیاتجهتزیادزمانوزمینزیادمساحتازجمله به. این شیوه محدودیت هایی نیز دارد

مختلف هايغلظتباآالیندههاانواعتمامو همچنین. می باشدگیاهریشهنفوذتا عمق)خاكکمهايعمق(سازيپاكبهقادر

).4(نیستندسازيپاكقابلبا این پدیده

فیزیکیپاالیشفرآیند- 3

فناوريیکومیشودنیزشناختهکاربرديزمینویدرمانزمینیااصالحیزمیننظیرعناوینیبافیزیکیروشبهخاکهاپاالیش

اینزیستیتخریبطریقازنفتیآالیندهترکیباتغلظتکاهشجهتآنازکهاستسطحیخاکهايپاالیشنویننسبتاً

رويبرکمضخامتباالیهیکصورتبهوشدهبرداشتکاملطوربهآلودهخاكفناوري،ایندر.میشوداستفادهترکیبات

وخاكدرکافیرطوبتتأمینآن،نمودنزیروروواسطهبهآلودهخاك، هوادهیطریقازسپسومیشودگستردهزمینسطح

میتحریکراخاكدرنفتکنندهتجزیههوازيریزجاندارانفعالیتآلوده،خاكبهمعدنیموادوغذاییعناصرافزودنیگاه

خاكدرنفتیهايآالیندهتخریبوتجزیهخاك،هوازيریزجاندارانفعالیتورشدافزایشوتسریعفرآینداینحاصل. نمایند

طراحیی سادگ:نموداشارهزیرمواردبهمیتوانموجودپاالیشروشهايسایربهنسبتفرآینداینمزایايازجمله. تاس

اندكبسیارهزینه، )دموجوآلودگیشرایطحسببرسال2تاماه6(پاالیشجهتکوتاهزمانبهنیازآن،اجرايوسیستم

درآلیترکیباتزیستپاالیشتخریبتسریع،)آلودهخاكتنهرپاالیشبرايدالر60تا30(پاالیشروشهايسایربهنسبت

).1(و حداقل اثرات جانبی بر محیط زیستافزودنیهاوتجهیزاتوامکاناتحداقلبهنیازپایین،زیستیتجزیهسرعتبامناطق

فنی مهندسی است و مبتنی بر استفاده فناوري مولود تلفیق علوم زیستی و دانسته هاي کشاورزي، پزشکی و زیست : نتیجه گیري

از موجودات زنده و یا محصوالت آنها براي تولید مواد، فراورده ها، خدمات رسانی و رفع نیازمندهاي بشر و یا محیط زیست می باشد 

االیی و به منظور پاالیش خاك فرایندهاي زیستی ازجمله زیست پ.که به عنوان یکی از هفت رشته کلیدي جهان شناخته می شود

لذا استفاده از این فنون توصیه . گیاه پاالیی باعث بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاك شده و اثرات تخریبی به جا نمی گذارند

می شود

از زحمات جناب آقاي بخشی ، مدیریت مرکز و پرسنل دلسوز پژوهشسراي دانش آموزي شهید علیمحمدي که :سپاسگزاري

.همیشه به همراهی و مساعدتشان دلگرم بوده ام تشکر می کنم

:منابع



ه روش ترکیبی اصالح خاکهاي الوده به هیدرو کربنهاي تفاي ب). 1390. (ترابی، غ. حاج عباسی، م. بسالت پور، ع. درستکار، و-1

.53، شماره 14، مجله علوم آب و خاك، جلد گیاه پاالیی-زمین پاالیی

، اولین همایش کاربرد روش گیاه پاالیی در پاکسازي خاك هاي آلوده به ترکیبات نفتی). 1390. (ري پور،ف. زرین کمر،ف-2

.فناوري هاي پاالیش در محیط زیست

دومین فناوري نوین گیاه پاالیی تکنیکی موثر براي حذف فلزات سنگین از خاك هاي آلوده، ). 1390.(آستانی،س.لرستانی،ب-3

.همایش ملی بیوانرژي ایران،تهران

ارایه مدل ریاضی به منظور بررسی فرایند گیاه پاالیی خاك هاي آلوده به مواد ). 1388.(یغمایی، س. عزتیان،ر. منتظر الصدق، ف-4

.76صفحه. 4دوره یازدهم، شماره . زیستنفتی علوم و تکنولوژي محیط
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