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چکیده
 در این پژوهش میزان آلودگی خاک در اینن. یکی از مناطق پرتردد تهران میباشد6 منطقه.حمل و نقل در مناطق شهری موجب آلودگی محیط میگردد
 غلظنت فلنزات. نقطه که به کانونهای تولید آلودگی نزدیک بوده اند نمونه برداری خاک صورت گرفته است18  از.منطقه مورد بررسی قرار گرفته است
 در مینان چهنار عنصنر منورد بررسنی کنروم و سنرب. کادمیم و آرسنیک بررسی شدند، سرب، چهار عنصر کروم. سنجیده شدICP سنگین با دستگاه
رزماری گیاهی اسنت کنه در بسنیاری از. میباشدCr>Pb>As>Cd . کمترین میزان تجمع مربوط به کادمیم است.بیشترین تجمع را در خاک دارند
 به منظور بررسی انتقال عناصر سنگین به گیاهنان از گیناه رزمناری. فلزات سنگین از طریق خاک وارد زنجیره غذایی میشوند.معابر منطقه وجود دارد
 بررسیهای انجام شده نشان میدهد که میزان تجمع فلنزات. انتقال عناصر سنگین از خاک به اندامهای هوایی اندازه گیری شده است.استفاده شده است
 برای حذف آالینده های خاک میتوان از گیاه.سنگین در برگ رز ماری کمتر از ساقه رزماری میباشد و جذب عناصر از طریق خاک صورت پذیرفته است
. گیاه رزماری برای جذب آالینده ها مناسب میباشد.پاالیی استفاده نمود
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Abstract
Urban transport cause environmental pollution.6th region is one of the busiest area in Tehran.in these
research, soil contamination of these region were investigated. Soil sampling was performed of 18
points, which located near pollution sources. Heavy metal measured by ICP instrument. Arsenic, lead,
chromium and cadmium were investigated, among them lead and chromium have the highest
accumulation in the soil. Cadmium has a lowest concentration in 6th region soils. In this area heavy
metal concentration is Cr>Pb>As>Cd. Rosemary is a plant that is found in many passages in the area.
Heavy metals enter the food chain through the soil. Heavy metal transfer from soil to upper parts of
rosemary has been studied. Rosemary has been used to study the transfer of heavy elements from soil
to plants. Studies shown that heavy metals accumulate in rosemary leaves less than rosemary stem
and the elements are absorbed through the soil.for removal soil contaminant Phytoremediation is a
good choice. Rosmary plant is suitable for asorb soil pollutant.
Keywords
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صنعتی دارد و انتشار گازی سرب بخاطر احتراق بنزین حاوی تترا اتیل
سرب و تترا متیل سرب در موتور اتومبینل هنا اسنت .کنروم از طرینق
فعالیتهای صنعتی ،آبکاری ،معدنکاوی و هوازدگی کانیهای حاوی کروم
وارد محیط میگردد.زباله های صنعتی و سوزاندن زغنال سننگ مقنادیر
زیادی کروم به محیط وارد میکنند.کروم  3مرفیتی یک عنصر اساسنی
برای بدن میباشد در حالیکه کروم  6مرفیتنی سنمی اسنت .آرسننیک
بصورت طبیعی در خناک و آب موجنود اسنت وبسنیار سنمی میباشند(
.)Mahzuz et.al;2009آلی یا معندنی بنودن آرسننیک در مینزان
سنمیت آن تناثیر دارنند( .)Kamani et al., 2017پسنماندهای
صنعتی ،سموم دارای آرسنیک ،فاضنالبهای صننعتی سنبب افنز اینش
آرسنیک خاک میگردند( .)Adriano., 1986شهر تهران پرجمعینت
ترین شهر ایران میباشد و بعلت ترافیک زیاد دارای آلودگی هوا میباشد.
در اطراف شهر تهران و در حواشی آن صنایع مختلفی نیز وجود دارنند.
بخاطر آلودگی ناشی از وسایط نقلیه احتمال آلنودگی فضنای سنبز بنه
فلزات سنگین وجود دارد .رزماری گیاهی است که مصنارف خنوراکی و
دارویی دارد و در فضای سبز نیز مورد استفاده است .رزماری نسبت بنه
کم آبی ،شوری ،سرما و خشکی اسنت .بننابراین در تمنام طنول سنال
برگهای سبز دارد.در فضای سبز شهری منورد اسنتفاده اسنت .در اینن
پژوهش خاک منطقه 6شهر تهران از لحاظ فلزات سنگین و انتقال آنها
به گیاهان مورد بررسی قنرار گرفتنه اسنت .کنروم ،کنادمیم ،سنرب و
آرسنیک فلزات مورد بررسی بوده اند .جذب این فلزات سننگین توسنط
گیاه رزماری مورد بررسی قرار گرفته است..
 روش نمونه بردای و آنالیز شیمیایی
در نقاط مختلف محلهایی که به نظنر میرسنید بنه کانونهنای آلنودگی
نزدیکتر هستند جهت نمونه برداری انتخاب شدند .جهت نمونه بنرداری
از بیلچه پالستیکی استفاده خواهد شد .نمونه برداری به شنکل مرکنب
انجننام شننده و در مننرف پالسننتیکی مخلننوط و در نهای نت در کیسننه
پالستیکی دردار ریخته و در جعبه یخ به آزمایشگاه منتقل شنده اسنت.
نمونه های خاک در هوای آزاد و همچنین پس از  24ساعت در اون در
دمای  40درجه سانتیگراد خشک شده از الک  63میکرون گذرانده شده
است .نیم گرم از رسوب خشک از هر نمونه وزن شنده  ،ابتندا 2قطنره
 HCl 1/0نرمال روی رسوب در بشر تفلونی ریخته می شود .سنسس
برای تجزیه سیلیکات های خاک  5سنی سنی  HFاضنافه گردینده و
روی حمام شن تا  125درجه سانتی گراد حرارت داده شند .بنرای هنر
نمونه حدود  7سی سی تیزاب سلطانی ( ترکیب  HNO3و  HClبنه
نسبت  ) 3:1به منظور تجزیه نیترات ها و کربنات های خاک افنزوده و
روی حمام شن تا  125درجه سانتی گراد حرارت داده می شود .سنسس
 3سی سی اسید پرکلریک ( برای تجزیه منواد آلنی) اضنافه و مجنددا
توسط هات پلیت تا نزدیک خشک شدن حرارت شد .نهایتا توسط اسید
کلریدریک  0/1نرمال حجم نمونه در بالن ژوژه به  50سی سی رسانده
شده و سسس نمونه ها به دستگاه جنذب اتمنی Varian Spectra
 AA 220Zتزریق و نتایج قرائت گردید .گیاه رزماری در فضای سبز
بعضی نقاط سنجش آلودگی کشت میگردد .نموننه بنرداری از بنرگ و
ساقه رزماری به عمل آمده است .نمونه های برگ بنه دقنت از محنل
دمبرگ جدا می شوند .نمونه ها در آزمایشگاه با آب شسنته شنده و در
آون تهویه دار به مدت  48ساعت و درجه حرارت  75درجه سانتی گراد
خشک گردیدند .نمونه های خشک شده بوسیله آسیاب برقی پودر شده
و برای عصاره گیری از روش هضم با اسید نیتریک  4نرمال در حرارت

 -1مقدمه
با توسعه شهرها حمل و نقل  ،ترافیک ،ساخت و ساز و ...افنزایش منی
یابد .توسعه شهری و به تبع آن افزایش جمعیت شهرها سبب افنزایش
ورود آالینده ها به محیط های شهری میگردد .مینزان آالیننده هنا در
محیط های شهری بسیار بیشتر از حاشیه ها و نواحی روسنتایی اسنت.
آلودگ خاک یکی از انواع آلودگیهنای محنیط زیسنت میباشند .خناک
زیستگاه و خواستگاه موجودات است .آلنودگی خناک سنبب ورود منواد
آالینده به زنجیره غذایی میگردد .آلودگی خاک در مناطق شهری بعلت
نشست آالینده های هوا ،حمل و نقل ،فرسایش خیابانها و سناختمانها ،
انتشننار آالینننده هننا از مننناطق مسننکونی و  ...میباشنند( Ahmed,
 .)Ishiga, 2006آرسننیک ،کنروم ،کادمیم،سنرب فلزاتنی سننگین
دارای دانسیته باالتر از  5گرم بر سانتیمتر مکعب میباشند( Adriano
.),1986فلزات سنگین بطور طبیعی وجود دارند اما فعالیتهنای انسنانی
سبب افزایش آن در محنیط میگردد.غلظنت عناصنر اولینه در سننگهاو
فرآیندهای تشکیل خاک در میزان تجمع فلزات سنگین بصورت طبیعی
در خاک موثر میباشند( بابنا اکبنری سناری و همکناران  .)1392 ،ورود
فلزات سمی از طریق فعالیتهای انسانی باعث افزایش بیش از حد اینن
فلزات در خناک میگردد(نناممی و خسنروی .)1392 ،آلنودگی محنیط
زیست ناشی از فعالیتهنای صننعتی ،کشناورزی،حمل ونقنل و  ...روبنه
افزایش است(بقایی و عقیلی  .)1397 ،فلزات سنگین در بافتهنای زننده
تجمع می یابند و بیماریهای مختلفی را ایجاد میکنند( Hosseini et
 .)al., 2016فلزات سنگین از طرق استنشاقی ،بلع و جذب پوستی به
بدن انسان منتقنل میشنوند(.)Ravankhah et al., 2016فلنزات
سنننگین ریسننک سننرطان زایننی را افننزایش میدهننند( Qing,et
 .)al.,2015برخی از این فلزات که خاصنیت الکترونگاتیویتنه زینادی
دارند  ،تمایل شدیدی به ترکیب با گروههای آمین و سولفیدریل دارنند
که بدین وسیله میتواننند آنزیمهنا را تخرینب نماینند ( Alidadi et
 .) al.,2014جذب این عناصر توسنط گیاهنان سنبب ورود آنهنا بنه
زنجیره غذایی میگردد که در سطوح باالیی هرم مشکل زا خواهد بنود.
وضعیت فیزیکوشیمیایی خاک ماننند اسنیدیته،وجود لیگانندهای آلنی و
معدنی ،غلظت یونی محلول،حضور کاتیونهای فلزی رقنابتی بنر جنذب
فلزات سنگین توسط گیاهنان منوثر میباشند (.)Alloway., 2001
خاک یکی از مهمترین قسمتهای اکوسیستم شنهری میباشند و فلنزات
سنننگین و آالینننده هننا در آن تجمننع مننی یابننند( Solgi and,
 .)Keramaty., 2016از این رو بررسی میزان آالینده ها در خناک
مناطق شهری کلیاتی در مورد سنالمت محنیط ارائنه میدهند.خاکهای
شهری برای کشت و زرع استفاده نمیشوند ،اما ممکن است بنه طرقنی
آالینده های فلزی به نحنوی وارد زنجینره غنذایی شنوند .سنوختهای
فسیلی ،آفتکشها،کودهای فسفاته،فاضالبها و ...سبب ورود کنادمیم بنه
محیط شهری میشوند(  . )et al., 2018 Torkashvandکادمیم
بننرای مهننره داران و گیاهننان آوننندی خطرننناک میباشنند( Bayat.,
 .)1990کادمیم سرطانزا و نوروتوکسنین اسنت و بنروی اسنتخوان و
کلیه اثر میگذارد .بیماری ایتایی ایتایی ناشی از تجمع شدید کادمیم در
بدن است .سرب از طریق بنزین ،رنگ ،فعالیتهای شیمیایی،تولید باتری
و  ...به محیط وارد میشود.سرب از سموم متابولیک محسوب میگنردد و
بروی سیستم اعصاب و گردش خون اثر میگنذارد( Zarabi et al.,
 .)2018سرب در محیطهای شهری ناشی از سوخت اتومبیلها میباشد.
انتشار سرب بصورت ذرات و گاز میباشد ،انتشنار بصنورت ذرات منشنا
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 95درجه سانتی گراد استفاده شد پس از صاف کردن عصاره ها ،میزان
غلظت سرب در هر یک از نمونه ها به وسیله دستگاه جذب اتمی مدل
واریان  220اندازه گیری شد .ضریب انتقال( )Tfاز ساقه به برگ طبق
فرمول ذیل اندازه گیری شده است :

جدول ( )2پارامترهای تشکیل دهنده خاک در منطقه 6

ضریب انتقال =
 نتایج
برای تعیین کیفیت روشهای آنالیز ،دقت و صحت بررسی گردید ،بندین
منظور در هر مرحله ،حداقل یک نمونه دوبار تحت آننالیز قنرار گرفنت.
میزان اختالف نتایج حاصله بیانگر دقت روش آننالیز منیباشند .مینزان
درصد اختالف (دقت) برای سنجش فلزات سنگین در خیابنان انقنالب
اسالمیتهران را در جدول  1مشناهده منینماییند .همانگوننه کنه در
جدول  1مشاهده میشود میزان دقت مابین  3تا  17درصد متغیر است
که در محدوده قابل قبول دستورالعمل آژاننس حفامنت محنیطزیسنت
آمریکا 1میباشد (.)Chambers. ; 1983 Pardakhti, 2011
جدول  -1مختصات جغرافیایی نقاط سنجش فلزات سنگین

نقاط

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

536256.260
534353.100
535251.880
534574.520
537596.520
536625.363
538034.818
537811.893
537152.047
536927.913
536847.986
535439.590
537853.562
537894.987
536864.162
537084.907
535624.368
537767.303

3950909.480
3951459.860
3952677.250
3953528.120
3953037.372
3955432.458
3955043.430
3955027.726
3954388.052
3952717.134
3952034.138
3955459.361
3954822.345
3951002.206
3955716.718
3954887.568
3951878.193
3955327.333

نقاط

pH

Clay%

Silt%

Sand%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

7/86
7/85
7/43
7/36
7/66
7/64
7/4
7/53
7/54
7/63
7/8
7/34
7/47
7/66
7/64
7/4
7/5
7/34

10
10
8
15
00
15
0
23
9
12
0
23
30
8
15
0
15
0

25
22
22
23
26
24
0
0
20
22
0
0
0
22
23
26
24
0

65
68
70
62
74
61
100
77
71
66
100
77
70
70
62
74
61
90

چگالی ذرات
) Gs)g/cm 3
2/36
2/44
2/14
2/32
2/71
2/57
2/62
2/4
2/51
2/45
2/53
2/43
2/55
2/14
2/32
2/71
2/57
2/62
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نقاط
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

جدول شماره( )1مختصات جغرافیایی نقاط سننجش فلنزات سننگین را
نشان میدهد .این نقاط بر مبننای نزدیکنی بنه مننابع مشنخو تولیند
آلودگی و نزدیکی به اتوبانها و مناطق پرتردد انتخاب شنده انند .خناک
اطراف پمپ بنزینها نیز اندازه گیری شده است.
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سدیم
185
110
560
100
62
80
81/8
120
92
210
120
187/5
71/4
100
62
80
81.8
69/8

منیزیم
198
138
37
79
128
99
225
62
169
175
75
38
63
37
79
128
99
78

کلسیم
792
550
988
218
248
446
900
363
752
450
425
225
325
218
248
446
210
251

مطالعات علوم محیط زیست  ،دوره پنجم  ،شماره چهارم  ،فصل زمستان  ،سال  ،1399صفحه 3172-3166
ادامه جدول ( )2پارامترهای تشکیل دهنده خاک در منطقه 6

نقاط
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

مواد آلی
OM%
8/21
7/21
12/94
9/51
5/56
7/12
4/84
13/42
8/12
6/37
9/03
7/28
6/85
7/21
12/94
9/51
5/56
4/84

جرم مخصوص
حقیقی
2/36
2/44
2/14
2/32
2/71
2/57
2/62
2/4
2/51
2/45
2/53
2/43
2/55
2/4
2/51
2/45
2/53
2/43

آرسنیک یکی از خطرناکترین عناصر سنگین میباشد و حساسیت وینژه
ای در مننورد می نزان آن در آب و خنناک وجننود دارد .بیشننترین می نزان
آرسنیک مربوط به پمپ بنزین حکیم و کمترین میزان مربوط به پمنپ
بنزین یوسف آباد است.آرسنیک در خاک پمپ بنزینها بیشتر از منناطق
مجاور است.Žužu et al )2011( .به نتایج مشابهی دست یافتنه انند
( .)sadiq.1986با مطالعه ترمودینامیکی انواع آرسنیک به این نتیجه
رسیدند که جابجایی آرسنیک در خاک به اسیدیته مرتبط است.

پتاسیم
39/1
17/8
62
10/3
4/2
6/8
24/9
8/3
28/4
12/5
19/3
14/5
4/5
10/3
4/2
6/8
12.5
19/3

شکل ( )2غلظت کادمیم در ایستگاههای اندازه گیری منطقه 6

 pHدر محدوده  7/3تا  7/54قرار دارد pH .خاک شاخو مهمی در
ارزیابی شیمیایی محیطی خاک می باشد که بعنوان ینک عامنل بنرای
میزان پایداری خاک مورد بهره برداری قرار می گینرد .اسنیدیته خناک
همچنین شاخصی برای فرآیند های شیمیایی است که در خاک در حال
وقوع است.اسیدیته خاک در مقادیر مختلف سبب کاهش و یونیزه شدن
کاتیون ها و آنیون ها موجود در محلول خاک منی شنود .خصوصنیات
خنناک تحننت تنناثیر اننندازه ذرات خنناک میباشنند.ذرات رس دارای بننار
الکتریکی منفی می باشند و نقنش مهمنی در تبنادل کناتیونی خناک
دارند.مرفیت تبادل کاتیونی توسنط رس و منواد آلنی ایجناد میگنردد(
 .)Mirhosseini et al., 2010هوموس خناک دارای سنطوح در
دسترس زیادی میباشد و تبادل کاتیونی از این طرینق انجنام میگنردد.
فلزات سنگین که از منابع مختلف وارد خناک میگردنند از اینن طرینق
جذب سطحی میشوند .کلوئیدهای رسی موجود در سطح خاک با جذب
عناصر سنگین ،مانع آبشویی و انتقال آنها به الیه های پایین خاک می
گردند(مجد و همکاران  ) 1386 ،به همین دلیل مینزان جنذب عناصنر
توسط گیاهان افزایش می یابد .قابلیت دسترسی فلزات سننگین رابطنه
معکوسی با  pHخاک دارد (.)khademi et al., 2010

میزان کادمیم در تمامی ایستگاهها یکسان بنوده وبرابنر  1میلیگنرم در
کیلوگرم میباشد.کادمیم به محیط شهری از استهالک قطعنات خنودرو،
روغن موتورها و لنت وارد میشود .علت کم بودن کادمیم در منطقه  6را
میتوان عدم وجود این عنصر در سنگ مادری منطقه دانسنت و همنین
میزانی که وجود دارد ناشی از فعالیتهای انسانی است و منشنا طبیعنی
ندارد.

شکل( )3غلظت کروم در ایستگاههای اندازه گیری منطقه 6

کروم بطور طبیعنی در محنیط زیسنت وجنود دارد و هنوازدگی سننگ
کرومیت سبب ورود آن به محیط میگردد .احتراق گاز طبیعنی و نفنت ،
خوردگی قطعات اتومبیلها سبب ورود این ماده بطور مصنوعی به محیط
میگردد )2013( .اکبری و عظیم زاده استاندارد کروم را mg/kg100
اعالم نموده اند  .با توجه به نتایج بدست آمده ومقایسه آن با اسنتاندارد
مشخو میگنردد مینزان کنروم در منطقنه  6در حند اسنتاندارد قنرار
دارد.کمترین میزان کروم در مجاورت پمپ بننزین مینرزای شنیرازی و
بیشترین در مجاورت بیمارستان امام خمینی میباشد

شکل ()1غلظت فلز سنگین آرسنیک در خاک منطقه 6
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شکل( )6تجمع فلزات سنگین در برگ رزماری

شکل( )4غلظت سرب در ایستگاههای اندازه گیری منطقه 6

بررسیها نشان میدهد که فلزات سنگین در برگ گیناه رزمناری تجمنع
یافته اند بیشترین مقدار فلزات سننگین در پمنپ بننزین حکنیم ،پمنپ
بنزین ساعی و معاینه فنی بیهقی مربوط بنه سنرب میباشند .اینن امنر
میتواند بعلت نزدیکی به مراکز پرتردد باشد .مینزان کنادمیم در پنارک
الله باالتر از سایر نقاط میباشد که میتوان گفت منشنا کنادمیم بخناطر
استفاده از کودهای فسفاته است و همچنین میتوانند بخناطر فرسنایش
الستیک اتومبیلها باشد( داوطلب نظام و همکاران . )1395،میزان جدب
کروم در تمامی ایستگاهها پایین میباشد .آرسنیک در معاینه فنی بیهقی
و پمپ بنزین ولیعصر منشا سوخت فسیلی دارد.

سرب از طریق احتراق بنزین به مناطق شهری وارد میشود ،در سالهای
اخیر بدلیل حذف سرب از بنزین مقادیر آن کاهش یافتنه اسنت ،امنا از
قبل در محیط خاک سرب باقیمانده است ( مجد و همکناران ) 1386 ،
در استاندارد کیفیت منابع خاک سازمان محیط زیسنت حند مجناز فلنز
سرب  300میلی گرم بر کیلو گرم تعیین شده است .غلظت فلز سرب در
ایستگاه  4و  14بیشتر از بقیه نقاط میباشد ایستگاه  4یا پنل گیشنا در
کنار چند اتوبان پرتردد قرار دارد و ایستگاه  14یا پمنپ بننزین میندان
فردوسی از نقاط پرتردد شهری میباشد .در محنل پمنپ بننزین میندان
فردوسی هم ترافیک و هم نشت بنزین افزایش آلودگی خاک را بدنبال
داشته است .سرب در محیطهای شهری از طریق بنزین به محنیط وارد
میگردد ،بننابراین در منطقنه  6شنهرداری تهنران در منناطقی کنه در
مجاورت بزرگراهها و میادین پرتردد قرار دارند میزان سرب از حد مجاز
بیشتر است .میتوان گفت منشا سرب در منطقه  6تهران وسنایط نقلینه
میباشند.

شکل( )7تجمع فلزات سنگین درساقه رزماری

بررسی فلزات سنگین در ساقه رزماری نشان میدهد که تجمع آرسنیک
در تمامی نمونه ها قابل توجه میباشد .میزان کنادمیم فقنط در معایننه
فنی بیهقی باال میباشد .بیشترین میزان تجمع سرب در سناقه رزمناری
در معاینه فنی بیهقی و کمترین مقدار مربوط بنه پنارک اللنه میباشند.
جذب کروم در تمامی نمونه ها کم است و به نظر میرسد کنه رزمناری
جاذب مناسبی برای کروم نمیباشد.

شکل( )5مقایسه غلظت عناصر سنگین در منطقه 6

مقایسه غلظت عناصر سنگین در منطقه  6در شکل  5آمنده اسنت .در
میان چهار عنصر مورد بررسی کروم و سرب بیشترین تجمع را در خاک
دارننننند .کمتننننرین میننننزان تجمننننع مربننننوط بننننه کننننادمیم
اسننت Cr>Pb>As>Cd.میباشنند.در مطالعننات داوطلننب نظننام و
همکاران نیز اشاره شده است که در پارک الله کروم و آرسنیک مقادیر
باالتری دارند( داوطلب نظام و همکاران.)1395،

جدول( )3ضریب انتقال فلزات سنگین از ساقه به برگ در گیاه رزماری
Cr
Cd
As
Pb
پمپ بنزین ساعی
0.01
0.002
0.6
1.1

3170

0.334

1

1

0.01

0.1

0.12

0.31

0.01

1.1

2.1

0.75

0.01

1.3

1.6

4

0.01

پمپ بنزین حکیم
الله
پمپ بنزین ولیعصر
معاینه فنی بیهقی
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کروم بنا اینکنه غلظنت.کادمیم و آرسنیک گیاه رزماری توصیه میگردد
 مینزان جنذب آن توسنط،باالیی در نقاط مورد بررسنی در خناک دارد
 نتنایج تحقینق بنا تحقیقنات.اندامهای هوایی گیاه رزماری کنم اسنت
 نتنایج، مطالعاتی داشته اند همخوانی دارد6 پژوهشگرانی که در منطقه
) مقنادیر بناالتری را2018(بدست آمده از پژوهش فاضلی و همکاران
.نسننننننبت بننننننه تحقیننننننق حاضننننننر نشننننننان میدهنننننند

) ضریب انتقال فلزات سننگین بنه انندامهای هنوایی را3(جدول شماره
 بیشترین ضریب انتقال مربوط به کادمیم میباشد و کنروم.نشان میدهد
هنگامیکنه ضنریب.کمترین میزان انتقال بنه انندامهای هنوایی را دارد
 بناالتر باشند بنا برداشنت گیناه میتنوان1 انتقال در اندامهای هوایی از
 ای نن مسنناله در تحقیقننات سننایر،آلننودگی را از مح نیط خننارن نمننود
 در.)Rouniasi et al., 2016(پژوهشگران نیز دینده شنده اسنت
، اما برای حذف آالینده های سرب، جذب کروم توانایی گیاه کم است
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