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چکیده
 چرخهی سوخت هستهای و عملیات نظامی از مهمترین دالیلل ورود رادیونوکلئیلدها بله محلیس زیسلت، استخراج از معادن،توسعهی فناوری هستهای
 حذف ایلن، بنابراین. انتقال رادیونوکلئیدهای خاک به زنجیرهی غذایی در درازمدت تهدید بزرگی برای سالمت انسان بهشمار میرود.محسوب میشوند
 روشی ساده و اقتصادی است که از گیاهان سبز برای کاهش یا حذف انواع آالیندههلای، گیاهپاالیی.آالیندهها از خاک از اهمیت بسزایی برخوردار است
 در این مطالعه از گیاهان گندم و آفتابگردان بهمنظور حذف رادیوم از. بسیار کاربردی و دوستدار محیس زیست است، این فناوری.خاک استفاده میکند
 اثر غلظتهای مختلف اسید سیتریک بر میزان دسترسپذیری گیاهان به این عنصلر، بهعالوه.خاکهای مناطق معدنی ساغند و بندرعباس استفاده شد
- در مورد خاک بندرعباس نیز مقدار رادیوم جذب. آفتابگردان در جذب رادیوم از خاک ساغند عملکرد بهتری داشت، بهطورکلی.مورد بررسی قرار گرفت
.شده توسس گیاه آفتابگردان بیشتر بود؛ اما تفاوت بیشتری در میزان جذب رادیوم در غلظتهای مختلف اسید سیتریک در گیاه گندم مشاهده شد
کلمات کلیدی
 آالیندههای خاک، گیاهپاالیی، محیس زیست، رادیونوکلئیدها،فناوری هستهای
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Abstract
Development of nuclear technology, mining, nuclear fuel cycle, and military operations are the most
important reasons of radionuclides entrance to the environment. Transmission of soil radionuclides
into the food chain is a major threat to human health in the long term. Therefore, removing these
pollutants from the soil is extremely important. Phytoremediation is a simple and economical method
that uses green plants to reduce or eliminate different types of soil pollutants. This technology is very
practical and environmentally friendly. In this study wheat and sunflower plants were used to remove
radium from soils of Saghand and Bandar Abbas mine's districts. Moreover, the effect of different
concentrations of citric acid on the accessibility of plants to this element was investigated. In general,
sunflower had better efficiency in radium absorption from soil of Saghand. In the case of Bandar
Abbas soil, the amount of absorbed radium was more using sunflower plant, but more differences
were observed in radium absorption by wheat plant at different concentrations of citric acid.
Keywords
Nuclear technology, Radionuclides, Phytoremediation, Green plants, Soil pollutants
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خاک به رادیونوکلئیدها میشود ( Machekposhti et al.,
 ،)2017; Zhang et al., 2017غلظتهای متفاوت اسید
سیتریک جهت بررسی روند و میزان جذب رادیونوکلئیدها بهوسیلهی
گیاهان مورد استفاده قرار گرفت.
 -2روش انجام تحقیق

 -1مقدمه
از ابتدای پیدایش کرهی زمین مواد پرتوزا بهطور طبیعی در سرتاسر آن
وجود داشتهاند؛ اما آزمایشهای هستهای ،حوادث غیرمترقبه در
نیروگاههای هستهای ،استفاده از کودهای فسفردار ،استخراج از معادن و
تولید سالحهای هستهای ازجمله عوامل افزایش غلظت این مواد در
محیس زیست بهشمار میروند ( Alshahri, 2016; Dubchak
 .)and Bondar, 2019اورانیوم ( ،)Uروبیدیوم ( ،)Rbتوریوم
( ،)Thرادیوم ( ،)Raپلوتونیم ( ،)Puسزیم ( ،)Csاسترانسیم ( )Srو
نپتونیوم ( )Npبرخی از رادیونوکلئیدها1ی آالیندهی محیس زیست
هستند که قرار گرفتن در معرض آنها میتواند به نقصهای ژنتیکی،
ناباروری ،اختالالت عصبی و ابتال به سرطانهای مختلف منجر شود
( Das, 2012; Masok et al., 2016; Gbadamosi et
 .)al., 2018رادیوم ،رادیونوکلئیدی است که بهصورت  4ایزوتوپ
 226Ra ،224Ra ، 223Raو  228Raدر محیس وجود دارد 226Ra .با
نیمهعمر  1600سال ،حاصل واپاشی 238U 2و مهمترین ایزوتوپ
پرتوزای رادیوم است .این عنصر بهطور طبیعی در آب و خاک وجود
دارد و با تجمع در گیاهان و جانوران ،ازطریق زنجیرهی غذایی به بدن
انسان راه پیدا میکند .میزان جذب رادیوم در بدن به عوامل مختلفی
مانند سن ،وزن ،جنسیت و فعالیت متابولیکی بستگی دارد .رادیوم،
عنصری دو ظرفیتی است و مسیر متابولیکی آن در بدن مشابه کلسیم
است؛ بههمین دلیل پس از ورود به بدن ،بخش زیادی از آن جذب
جریان خون میشود و در استخوانها تجمع پیدا میکند .مغز استخوان
بسیار به پرتوگیری حساس است و پرتوزایی طوالنیمدت رادیوم می-
تواند به ایجاد سرطان خون و استخوان منجر شود ( Gupta et al.,
.)2016; Abbasi and Mirekhtiary, 2019آلودگی خاک
توسس رادیونوکلئیدها به یک نگرانی جهانی تبدیل شده است که برای
برطرف کردن آن باید به روشهای مؤثر متوسل شد .گیاهپاالیی3
روشی کارآمد ،ارزان و دوستدار محیس زیست است که از گیاهان برای
سمزدایی و حذف آالیندههای آلی و معدنی خاک استفاده میکند
( .)Ullah et al., 2015; Wang et al., 2017در این روش،
آالیندهها توسس گیاهان جذب شده و پس از برداشت گیاهان ،از خاک
زدوده میشوند .انتخاب گیاه مناسب در فرآیند گیاهپاالیی به شرایس
محیطی ،نوع و میزان آلودگی ،نوع خاک ،میزان تحمل گیاه دربرابر
آالینده و توانایی سیستم آوندی در انتقال آالیندهها بستگی دارد
( Mahar et al., 2016; Alsabbagh and
Abuqudaira, 2017; Sarwar et al., 2017; Sha et
 .)al., 2019باتوجه به مطالعات مختلف مشخص شده است که
اضافهکردن ترکیبات شالتهکننده نظیر اسیدهای آلی به خاک ،از
تشکیل رسوب یا جذب سطحی آالیندهها جلوگیری میکند و مقدار
جذب آنها بهوسیلهی گیاهان را افزایش میدهد ( Wiszniewska
.)et al., 2016; Chen et al., 2018در این پژوهش ،باتوجه
به ویژگیهای خاکهای مورد مطالعه ،رشد سریع گندم و مقاوم بودن
آفتابگردان دربرابر شوری از این گیاهان در فرآیند گیاهپاالیی استفاده
شد .بهعالوه ،ازآنجاییکه  pHاسیدی موجب افزایش دسترسپذیری

 مواد و تجهیزات
اسللید سللیتریک ( )C6H8O7اسللید نیتریللک ( )HNO3و اسللید
کلریدریک ( )HCLاز شرکت مرک( 4آلمان) تهیله شلدند .هیلدروژن
پراکسید ( )H2O2با خلوص  30درصد از شرکت کلارلو اربلا( 5ایتالیلا)،
 Optiphase Hisafe 3از شرکت پلرکین الملر( 6آمریکلا) و کلود
 NPK 20 20 20از شرکت ایدروپلنت( 7ایتالیلا) خریلداری شلدند.
نمونههای خاک از آنومالی منطقهی یک معدنی ساغند در نزدیکی شهر
یزد و بلوک  105منطقهی معدنی بندرعباس جمعآوری شده و مقداری
خاک گلدان نیز از گلفروشی تهیه شد .تجهیلزات بلهکاررفتله در ایلن
پژوهش نیز عبارت بودند ازpH :متلر ملدل  FE20/EL20سلاخت
کشور سوئیس ،ترازوی دیجیتالی با دقت  0/0001گرم مدل GR300
ساخت کشور ژاپن ،همزن مغناطیسی مدل  ،MS-Sهمزن مغناطیسی
همراه با گرمکن مدل  MS-H-Sو آون مدل  UNB-400سلاخت
کشور آلمان ،حمام آب مدل  NB-301ساخت کشور کلرهی جنلوبی،
سانتریفیوژ مدل  VS-24SMTiسلاخت کشلور کلره ،کلوره ملدل
LEF-203P/LEF-205P/LEF-215P
/LEF-230P
ساخت کشور آمریکا ،دستگاه طیفسنجی فلوئورسانس اشعهی ایکس8
مللدل  ED2000سللاخت کشللور انگلسللتان ،دسللتگاه شللمارندهی
سنتیالسیون مایع9و دستگاه طیفسنجی نشر اتمی با پالسمای جفلت-
شدهی القایی.10
 آمادهسازی و آنالیز نمونههای خاک
باتوجه به بافت سنگی خاکهای ساغند و بندرعباس ،از دستگاه سنگ-
شکن برای انجام آزمایشها استفاده شده و درنهایت مخلوطی از خاک
پودری ،سنگهای  20میلیمتری و سنگهای کمتر از  10میلیمتلری
حاصل شد .برای تعیین  pHخاک ابتدا  15 mlآب مقطلر بله 15 g
خاک اضافه شده و این ترکیب به-مدت  30دقیقه بااسلتفاده از هملزن
مغناطیسی هم زده شد .سپس بهمنظور حل شدن کامل امالح و توزیلع
یکنواخت آنیونها و کاتیونها ،مخلوط حاصل بهمدت  24ساعت کنلار
گذاشته شد .پس از آن pH ،خاک با قراردادن پروبpH 11متر داخلل
گل اشباع ،اندازهگیری شد .اجزای تشکیلدهندهی خاک نیز با اسلتفاده
از آنالیز  XRFتعیین شدند .همچنین جهت مشخص کلردن ویژگلی-
هایی مانند درصد مواد آلی ،12قابلیلت هلدایت الکتریکلی 13و برخلی از
4

Merck
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6
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7
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8
)X-ray fluorescence (XRF
9
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10
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11
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سپس Optiphase Hisafe 3 ،بهمیزانی به نمونه افزوده شده و
هم زده شد تا درنهایت محلول شفاف سفیدرنگی حاصل شود .ایجاد
توانایی عبوردادن نور تابیدهشده توسس دستگاه  LSCدر محلول و
تشخیص طول موجها و درنتیجه غلظت مواد ازجمله دالیل استفاده از
این ماده بودند.
 -3نتایج

آنیونها و کاتیونها ،نمونههای خاک به آزمایشلگاه خلاک انتقلال داده
شدند.
 کشت گلخانهای و آماده کردن گیاهان برای آنالیز
برای کاشتن گیاهان از خاکهای ساغند و بندرعباس و همچنین خاک
گلدانی بهعنوان نمونهی شاهد استفاده شد .در  8گلدان حاوی خاک
ساغند بذر گندم و در  8گلدان بذر آفتابگردان در عمق  20میلیمتری
خاک کاشته شدند .همین روند برای خاک بندرعباس انجام شد.
همچنین ،در  2گلدان حاوی خاک گلدانی بذر گندم و در  2گلدان بذر
آفتابگردان کاشته شد و گلدانها تا زمان جوانهزدن هرروز آبیاری
شدند 3 .عدد المپ برای شبیهسازی نور خورشید و افزایش رشد
گیاهان مورد استفاده قرار گرفتند و گلدانها بهصورت تصادفی زیر
المپها قرار داده شدند تا سهم گیاهان مشابه از نور یکسان نباشد .پس
از جوانهزدن ،المپها  18ساعت در روز (از  2بعدازظهر تا  8صبح)
روشن بودند و آبیاری هر دو روز یک بار انجام شد .همچنین با توجه به
اثر مثبت کودهای شیمیایی نیتروژندار بر رشد گیاه و تجمع
رادیونوکلئیدها ،هر  15روز کود  NPK 20 20 20به خاک گلدانها
اضافه شد .سپس ،رشد گیاهان بهصورت هفتگی بررسی شده و  1ماه
پس از رشد گیاهان گندم و آفتابگردان 100 ml ،اسید سیتریک با
غلظتهای  2/5 ،0/5و  12/5 Mبهازای هر کیلوگرم خاک به هر دو
عدد از گلدانها افزوده شد .به گلدانهای باقیمانده اسید افزوده نشد تا
تاثیر اسید سیتریک در افزایش دسترسپذیری گیاهان به رادیوم و
درنتیجه افزایش جذب آن مشخص شود .برداشت گیاهان پس از 1
هفته انجام شد و همهی آزمایشها  2بار تکرار شدند .پس از خروج
گیاهان از گلدان و جداکردن تمام سنگها و اجزای درشت خاک از آن-
ها ،جهت پاکسازی کامل و زدودن گلوالی باقیمانده ،ریشهها و
ساقهها دو بار با آب شسته شدند .گیاهان بهمدت  2روز در محیس
آزمایشگاه خشک شده و سپس بهمدت  1ساعت داخل آون قرار داده
شدند و وزن خشک آنها از طریق اندازهگیری اختالف وزنشان قبل و
بعد از قرارگرفتن در آون ،تعیین شد .جهت انجام مراحل بعدی
آزمایشها ،گیاهان بهمدت  3ساعت در دمای  550 °Cدر کوره حرارت
داده شدند تا کامالً به خاکستر تبدیل شوند.
 هضم اسیدی گیاهان برای انجام آناالیز سنتیسسایون

 ارزیابی ویژگیهای خاک
نتایج حاصل از بررسی برخی از ویژگیهای نمونه خاکهای مورد
استفاده در این پژوهش در جدول  1قابل مشاهده است .همانگونه که
مشخص است pH ،و رسانایی الکتریکی خاکهای ساغند و بندرعباس
بهترتیب برابر با  9و  8/8و  3/4و  7/5 dS/mاست .سولفاتها،
آنیونهای غالب در هر دو نمونه خاکهای ساغند و بندرعباس و سدیم
و کلسیم کاتیونهای غالب هستند .علیرغم تعیین نشدن آنیونهای
کربنات و بیکربنات در نمونهها ،باتوجه به بیشتر بودن  pHاز 8/2
چنین بهنظر میرسد که خاکها حاوی کربناتها و بیکربناتها
هستند .در این حالت ،کربناتها و سدیم موجود در خاک با یکدیگر
ترکیب شده و نمک سدیم کربنات تولید میکنند .این مسأله نشان-
دهندهی قلیایی و سدیک 1بودن خاکها است .یکی از ویژگیهای بارز
این نوع خاکها پراکنده بودن ذرات خاک است که به ترکخوردن آن
بهخصوص پس از آبیاری منجر میشود .همچنین ،سدیک بودن خاک
بر شکل و ساختار فیزیکی آن اثر میگذارد و بافت سخت و سنگی
خاک بر سدیمی بودن آن داللت دارد .بهطورکلی ،در خاکهای سدیک
کمبود عناصر ضروری برای رشد گیاه مانند پتاسیم ،فسفر و نیتروژن
وجود دارد .بهعالوه باتوجه به جدول  ،1کمبود مواد آلی در هر دو نمونه
خاک مشاهده میشود .بنابراین ،استفاده از کودهای مناسب جهت بهبود
خصوصیات این خاکها ضروری بهنظر میرسد.
جدول  -1برخی از ویژگیهای خاکهای مورد مطالعه

مایع
ابتدا 1 mg ،از خاکستر هر گیاه در  20 mlاز مخلوط اسید کلریدریک
و اسید نیتریک با نسبت  3به ( 1حجمی/حجمی) حل شد .جهت هضم
بهتر ،بشر حاوی محلول بهمدت  1ساعت توسس همزن مغناطیسی
همراه با گرمکن با سرعت  180دور در دقیقه حرارت داده شد .سپس،
محلول حاصل بهوسیلهی کاغذ صافی فیلتر شده و برای عبور کامل
محلول ،دیوارهی کاغذ با مخلوطی از آب مقطر و چند قطره
اسیدکلریدریک شستوشو داده شد .درنهایت ،کاغذ صافی در 20 ml
از مخلوط اسید کلریدریک و اسید نیتریک با نسبت  3به 1
(حجمی/حجمی) حل شده و بهمدت  15دقیقه با سرعت  180دور در
دقیقه سانتریفیوژ شد .محلول باالیی حاصل از سانتریفیوژ با محلول
قبلی مخلوط شد و محلول نهایی با استفاده از گرمکن حرارت داده شد
تا اسید آن تبخیر شود .پس از تبخیر اسید و کاهش حجم محلول به
 5 mlاز هیدروژن پراکسید برای ازبین بردن رنگ نمونه استفاده شد.

 رشد گیاهان
Sodic
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روند رشد گیاهان گندم و آفتلابگلردان در نمونله خلاکهلای سلاغند،
بندرعباس و گلدانی طی  5هفته بررسی شد و نتایج حاصل درادامه بیان
شده است.
 رشد گندم
در شکل  1روند رشد گیاه گندم در مدت زمان انجام آزمایشها بهتصویر
کشیده شده است .باتوجه به شکل مشخص است که رشد گندم در خاک
بندرعباس اندکی بیشتر از خاک ساغند است و در خاک گلدانی نیز پلس
از هفتهی دوم رشد قابل توجهی درمقایسه با دو نمونهی دیگر دارد .این
نتیجه آشکار میکند که حضور رادیوم در خاک موجب کاهش رشد گیاه
میشود؛ اما افزایش یا کاهش غلظت آن چندان بلر رشلد گیلاه اثرگلذار
نیست .بهدلیل ویژگیها و آلودگی نمونههای خلاک و همچنلین شلرایس
محیطی آزمایشگاه نظیر دما و زاویهی تابش نور ،گیاه پس از گذشلت 1
ماه رشد مناسبی نداشت.

شکل  -2مراحل رشد گیاه آفتابگردان

 آنالیز سنتیسسیون مایع
در این قسمت ،مقدار جذب رادیلوم از خلاکهلای سلاغند و بنلدرعباس
توسس گیاهان گندم و آفتابگردان و اثر اسید سیتریک بر افزایش جلذب
این عنصر از خاک بررسی شده است.
 گیاه گندم
شکل  3مقدار رادیوم جذبشده از خاک ساغند توسس گیاه گندم را نشان
میدهد .باتوجه به شکل مشخص است که اسلید سلیتریک در افلزایش
جذب رادیوم از خاک با استفاده از این گیاه تأثیر بسلزایی داشلته اسلت.
همانگونه که مشاهده میشود در غلظت  2/5 Mاسید سیتریک ،میزان
جذب رادیوم به حداکثر مقدار خود میرسد ( )44/52 mg/kgو پلس از
آن با افزایش غلظت اسید به  ،12/5 Mمیزان جلذب کلاهش ملییابلد
( .)14/07 mg/kgبنللابراین ،ی لک مقللدار بهینلله بللرای غلظللت اس لید
سیتریک وجود دارد و لزوماً افزایش غلظلت آن موجلب افلزایش جلذب
عنصر رادیوم از خاک نمیشود.

شکل  -1مراحل رشد گیاه گندم

 رشد آفتابگردان

در شکل  2مراحل رشد گیاه آفتابگردان نمایش داده شده اسلت.
باتوجه به شکل مشاهده میشود که میزان رشد این گیاه در خاک-
های ساغند و بندرعباس تا اواخر هفتهی سوم تقریباً مساوی است
و آفتابگردان نیز مانند گندم پس از هفتهی دوم در خاک گللدانی
رشد قابل توجهی درمقایسه با خاکهای ساغند و بنلدرعباس پیلدا
میکند .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که رشد آفتابگلردان نیلز
دراثر حضور رادیوم در خاک کاهش پیدا میکنلد .پلس از افلزودن
اسید سیتریک به نمونههای خاک در تمام غلظتها ،رشد آفتلاب-
گردان در خاک ساغند در قیاس با خاک بندرعباس سلیر صلعودی
پیدا کرد که این امر اثر منفی اسید بلر رشلد ایلن گیلاه در خلاک

شکل  -3مقدار رادیوم جذبشده از خاک ساغند توسط گیاه گندم در
غلظتهای مختلف اسید سیتریک

در مورد خاک بندرعباس نیز همانطور که در شکل  4مشلخص اسلت،
مانند خاک ساغند میزان جذب رادیلوم از خلاک توسلس گیلاه گنلدم بلا
افزایش غلظت اسید سیتریک به  2/5 Mبه حداکثر مقدار خود میرسلد
( )42/68 mg/kgو با افزایش غلظت اسید به  12/5 Mمیلزان جلذب
کاهش پیدا میکند و تقریباً با شرایس عدم استفاده از اسید برابر میشود.

بندرعباس را آشکار میکند .همچنین بعد از گذشت  1ملاه ،آللوده
بودن خاک به مواد رادیواکتیلو و فللزات سلنگین موجلب کلاهش
عناصر ضروری برای رشد گیاه شده و رشد آفتابگردان در خاک-
های ساغند و بندرعباس با مشکل روبرو شد.
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شکل  -6مقدار رادیوم جذبشده از خاک بندرعباس توسط گیاه آفتاب-
گردان در غلظتهای مختلف اسید سیتریک
شکل  -4مقدار رادیوم جذبشده از خاک بندرعباس توسط گیاه گندم در
غلظتهای مختلف اسید سیتریک

باتوجه به نمودارهای مربوط به اثر اسید سیتریک بر میزان جذب رادیلوم
از خاکهای ساغند و بندرعباس بهوسیلهی گندم و آفتابگردان مشاهده
میشود که این اسید در غلظتهای باال برای این دو گیاه سمی اسلت و
موجب ایجاد اختالل در رونلد رشلد و پژملرده شلدن آنهلا و درنتیجله
کاهش مقدار جذب میشود.
 مقایسهی توانایی گیاهاان در جاذب رادیاوم از خااک

 گیاه آفتابگردان
شکل  5نتایج مربوط به جذب رادیوم از خاک ساغند توسس گیاه آفتلاب-
گردان را نشان میدهد .همانطور که مشخص است ،با افزایش غلظلت
اسید سلیتریک از  0/5تلا  ،2/5 Mمیلزان جلذب رادیلوم از  44/27تلا
 54/95 mg/kgافزایش مییابد و پس از آن افزایش غلظلت اسلید تلا
 12/5 Mمیزان جذب را تا  50/35 mg/kgکاهش میدهد .بنلابراین،
مقدار بهینهی اسید سیتریک برای جذب رادیوم از خاک ساغند با استفاده
از آفتابگردان  2/5 Mاست.

ساغند
باتوجه به شکل  7مشخص است که گیاه آفتلابگلردان در مقایسله بلا
گندم عملکرد بهتری در جذب رادیوم از خاک سلاغند دارد .ایلن نتیجله
تحت شرایس استفاده و علدم اسلتفاده از اسلید سلیتریک صلاد اسلت.
افزودن اسید به خاک میزان جذب رادیوم توسس هر دو گیلاه را افلزایش
میدهد؛ اما اثر آن در گیاه آفتابگردان بیشتر است .بلهویلژه در غلظلت
 ،12/5 Mمیزان جذب گندم و آفتابگردان بیشترین تفاوت را دارد کله
به احتمال قوی دلیل این امر سلمیت بیشلتر غلظلتهلای بلاالتر اسلید
سیتریک برای گیاه گندم است.

شکل  -7مقایسهی مقدار رادیوم جذبشده از خاک ساغند توسط

شکل  -5مقدار رادیوم جذبشده از خاک ساغند توسط گیاه آفتابگردان

گیاهان گندم و آفتابگردان در غلظتهای مختلف اسید سیتریک

در غلظتهای مختلف اسید سیتریک

 مقایسهی توانایی گیاهاان در جاذب رادیاوم از خااک

باتوجه به شکل  6مشخص میشود که دسترسپذیری گیاه آفتابگردان

بندرعباس
باتوجه به شکل  8مشخص است که توانایی گیاه آفتابگردان در جلذب
رادیوم از خاک بندرعباس در تمام حالتها بهطور چشمگیلری بیشلتر از
گیاه گندم است؛ اما تفاوت در میزان جذب رادیوم در غلظتهای مختلف
اسید سیتریک در گیاه گندم بیشتر است .مقدار بهینهی اسید برای هر دو
گونهی گیاهی  2/5 Mاست و غلظتهای باالتر از آن برای هر دو گیاه
سمی است.

به رادیوم موجود در خاک بندرعباس با افزایش غلظت اسید سلیتریک از
 0/5به  2/5 Mافزایش پیدا میکند و به حداکثر مقدار جلذب mg/kg
 80/68میرسد؛ اما پس رسیدن غلظت اسید به  ،12/5 Mمیزان جلذب
رادیوم تا  73/058 mg/kgکاهش مییابد و حتلی بله کمتلر از مقلدار
جذب در حالت عدم استفاده از اسید میرسد.
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 با کاشت گیاهان گندم و آفتابگردان در خاکهای آنومالی،این پژوهش
 منطقهی معدنی بندرعباس مشلخص105 منطقهی یک ساغند و بلوک
.شد که این دو گیاه قابلیت رشد در این خاکها و جذب رادیوم را دارنلد
 و رسلاناییpH باتوجه به نتایج حاصل از آنالیز خاک مشخص شد کله
3/4  و8/8  و9 الکتریکی خاکهای ساغند و بندرعباس بهترتیب برابر با
 است و کلسیم و سدیم کاتیونهای غالب در هر دو نمونه7/5 dS/m و
 همچنلین مقلدار ملادهی آللی.خاک و سولفاتها آنیون غاللب هسلتند
 نشاندهنلدهی کمبلود ملواد آللی در،گزارششده در هر دو نمونه خاک
 هفتله ملورد بررسلی قلرار گرفلت و5  رشد گیاهان بهمدت.خاکها بود
مشخص شد که رشد گندم در خاک گلدانی بیشتر از خاکهای ساغند و
 این نتیجه نشان میدهد کله رشلد گیلاه تحلت تلأثیر.بندرعباس است
 رشد گیاه آفتابگردان نیلز دراثلر.حضور رادیوم در خاک کاهش مییابد
 بهعالوه برای افزایش میزان جذب.حضور رادیوم در خاک کاهش یافت
 اسید سیتریک در غلظتهای مختللف بله،این عنصر بهوسیلهی گیاهان
 میزان جذب رادیلوم، مطابق با نتایج حاصل.نمونههای خاک افزوده شد
از خاک ساغند توسس آفتابگردان پیش و پس از افزودن اسید بیشلتر از
 مقدار رادیوم جذبشده از خلاک بنلدرعباس توسلس، همچنین.گندم بود
 در،گیاه آفتابگردان بیشتر بود؛ اما در غلظتهای مختلف اسید سیتریک
گیاه گندم تفاوت بیشتری در میزان جذب رادیوم قبلل و بعلد از افلزودن
.اسید مشاهده شد
-

-

-

-

-

 مقایسهی مقدار رادیوم جذبشده از خاک بندرعباس توسط-8 شکل
گیاهان گندم و آفتابگردان در غلظتهای مختلف اسید سیتریک

 نتیجهگیری-4
 ایمنی مواد، تهدیدی نگرانکننده برای حاصلخیزی خاک،آلودگی خاک
غذایی و سالمت انسان است که کنترل و کاهش آن به ارائهی راهکاری
 گیاهپلاالیی یلک روش زیسلتی سلاده و.مطمئن و کارآمد نیازمند است
مقرونبهصرفه است که از قابلیت حذف طیف وسیعی از آالیندههای آلی
 ایلن روش کلامالً بلا.و معدنی با استفاده از گیاهان سبز برخوردار اسلت
 در.محیس زیست سازگار و برای پاکسازی سطوح وسیع مناسب است
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