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مطالعۀ پتانسیل جذب فلزات سنگین بهوسیلۀ گیاهان آبزی در رودخانۀ دز
الله رومیانی ،1رضا جلیلزاده ینگجه

2

 .1گروه شیالت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
 .2گروه مهندسی محیط زیست ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
(تاریخ دریافت 1394/11/06؛ تاریخ تصویب )1395/01/19

چکیده
به منظور ارزیابی گونههای گیاهان آبزی بهعنوان موجودات شاخص در پایش اکوسیستمهای آبی ،هدد
تعیی میزان تجمع فلزات سنگی روی ،مس ،کادمیو و سرب در رسوبات ،ریشه ،سداهه و بدر

از انجدا اید مطالعده

گیاهدان آبدزی

Phragmites

 Myriophyllum spicatum،australisو  2 Potamogeton perfoliatusایسدتگاه شدمالی و جندوبی رودخاند دز اسدت .از هدر
ایستگاه  3نمونه رسوب سطحی (تا عمق 10سانتیمتر) به وزن حدود  700گر برداشته و نمونهبرداری از انددا هدای مختلد
گیاهان انجا شد .برای سنجش فلزات سنگی از دستگاه جذب اتمدی مدد ( )Perkin Elmer4100اسدتااده شدد و بدهمنظدور
حصو اطمینان از درستی نتایج بهدستآمده برای دادههای بافت گیاهان از مادۀ مرجع  DORM-3استااده شد .نتایج نشدان داد
که فلز روی و کادمیو بهترتیب بیشتری و کمتری تجمع را در رسوب ایستگاههای مطالعهشده داشدته و میدزان آنهدا از 55/33
 270/67±تا  240/33± 50/22و  1/10± 0/09تا  1/60± 0/06میلیگر بر کیلدوگر وزن خشد

متغیدر بدود .الگدوی تجمدع

فلزات مطالعهشده بهترتیب روی> مس> سرب> کادمیو بدود .در گیداه حاشدیهای ندی بیشدتری تجمدع فلدز روی در ریشده
 ،300/45±60/22برای گیاه غوطهور مریوفایلو در ساهه  104/43±20/66و پوتاموژتون در بر
کیلوگر وزن خش

122/35± 21/44میلیگر بدر

مشاهده شد .نتایج بیانگر ای نکته بود که هر سه گیاه پتانسیل جذب فلزات سنگی را داشتند و برای هدر

عنصر انتخابی عمل کردند و میتوان از آنها برای پایش محیط استااده کرد.
کلیدواژگان :پوتاموژتون ،رودخان دز ،فلزات سنگی  ،مریوفایلو  ،نی.

* نویسندۀ مسئو

Email: L.roomiani@iauahvaz.ac.ir
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مقدمه
آلودهشدنمحیطزیستبهفلزاتسنگیی ینبن اثن فعن و

انفع ن تفیزیک ن وشننیای ی درپوس ن زمننی کننهس ن 
بهوجودم آید وین
م ص عدوشس هشدنای فلزاتم شود 
تحتتأثی فع لیته یانس ن پدیندارمن شنود[.]11تجان 
طو ن مدتفلزاتسگیی درخ کبهسنایتیی هن نودر
آبهن ی
ن یجهورودای دس هازآ یگدهه بهزنجی ۀغذای و 
زی زمیگ مگج شدهومشکالت راب ایسالمتانس نایجن د
ک دهاست[ .]29
آلننودی آبیک ن ازف ک ورهن یمننرث بهداشن دره ن 
کشورمحسوبم شود.مگ ب مهمآببن ایاسن ف دۀانسن ن،
آبهن یزی زمیگن 
رودخ نهه ،دری چهه ،خ که یم طوبو 
هسن گد.صننگع شنندنکشننوره وتولینندت کی ن تمخ ل ن 
شیای ی بهتخ ی محیطزیسنتمگجن من شنود .مصن 
بهدلین تجان زیسن 
مداومآبه یآلودهبهفلزاتسگیی  

آنه م تواندتهدیدجدیب ایسالمتانس نب شد[ .]18
مهمت ی مگ ب ایردی ب فلزاتسنگیی 
سطحرسوب ت 
وس ی آ یگدهه درمحیطآب استویی هن نآبنزیوسن ی 
موجوداتمن توانگندچگنی منوادآلنودهایراجنذبکگگند.
یی ه نآبزیدرچ خهه یبیوشیای ی نقشکلیدیدارنندو
ای ک رراازط یقتولیدک ب آلن ،ح کنتفسنف وان قن 
فلزاتسگیی انجن ممن دهگند.آنهنبنهطنور مسن قیمروی
هیدرولوژی،دیگ میکرسنوب تاکوسیسن مهن یآبشنی ی ،
تولیداکسنینن،چن خشمنوادمغنذی،کگ ن کیفینتآب،
تث یترسوب ت،پگ هی هوتغذیهب ایج نورانآبنزیمنرث نند
[ .]10
درس ه یاخی توجهزی دیبهتجا فلزاتسگیی 
توسطیی ه نآبزیشدهاستکهای عا رایی هپن ی 1
م یویگد.تأثی بسی ریازیی ه ندرای پ وسنهشنگ خ ه
ارزان،دردسن و
بهدلی  
شدهاست.سیس میی هپ ی  
مرث بودنم تواننددرکشنوره یدرحن توسنعهبن ای
پ یشآباس ف دهشود.رشدیی هوبق یآندرمک نهن ی
آلودهف ک وره یمها هس گدکهب زده یی ه نرابن ای
یی هپ ی مشخصم کگگد.یی ه نازط یقریشه،سن هه
وب گخودم توانگندمنوادآلنودهراجنذبکگگند[.]26
مط لع تاخی ث بتک دهاستکهیی ه نم ک وفیتآبزی
1. Phytoremediation

م توانگدمق دی زی دیازفلزاتسنگیی رادرب فنتهن ی
خودذخی هکگگد[22،24و .]11
یونهه یمخ ل یی ه ندرحذ 
دادهاند 
تحقیق تنش ن 
وجذبفلزاتسگیی عالک دیم فن وتدارنندو بنهصنورت
ان خ ب عا م کگگد[21و.]14مط لعن تمخ لفن تجان 
فلنزاتسنگیی ازط یننقیی هن نآبننزیدراین انراب رسن 
دهاندول ت کگونمط لعهایروییی ه نآبزیرودخ نن دز
ک 
انج منشدهاست.تجان زیسن فلنزاتسنگیی درسنطو 
غذای یی ه نوپ ندی نآبزیدرت بش دی نب رس شنده
است[.]15ب رس تجان فلنزاتسنگیی دربسن ،بن گو
ریشنن یینن هحنن ا2دراسنن نخوزسنن نتوسننطچ اغنن و
هاک رانش[]2انج مشد.افن و ولی هنت[]1ارزین ب تنوان
چگدیی هآبزیرودخ ن دزدرجذبوکن هشمینزانغلظنت
فلزسگیی جیوهازف ضالبه یصگع درمحیطآزم یشنی ه
رامط لعهک دند.میزانوچیونی تغیی اتفلزاتسنگیی در
اندامهن ییی هن نآبنزیورسنوب تتن بمی نک لنهتوسنط

ع دت وهاک رانش[]3انج مشد .
حذ فلزاتسگیی ازآبه یآلودهتوسطیی ه نآبنزی
Phragmites australisوTypha latifoliaانجن مشند ویین ه
ن توانستبیش ی جذبفلزاترانش ندهند[.]27تجان 
فلزاتسگیی توسطیی ه نآبزیدرنواح آلودۀهگد انجن م
شنند.بیشنن ی تجانن فلننزاتمخنن صبننهآرسننگیکودر
خ که یمگ طقکش ورزییزارششد[ .]28
ای مط لعهب هد سگجشمیزانفلنزاتسنگیی در
رسوب تومینزانجنذبآنهنتوسنطانندامهن یمخ لن 
یی ه نآبزیرودخ ن دزانجن مشندتنب نوانازیی هن ن
ی دشدهب ایپ یشمحیطاس ف دهک د .
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

حوض آب یزرودخ ن دزکهدرمحندودۀچنی خنوردی هن ی
زای می ن ه ارداردازلح ظموهعیتجغ افی ی بن اسن 
سیسننن م UTMبنننی "24°49'0و"30°25'40عننن 
شا ل و"34°'9490و"35°89'04طو ش ه محندود
شدهاست.محدودۀمط لعهشده(شک )1ت بس نه یین مو
زمس نهن یمع ند داردوغ ل نتحنتتنأثی ج ین نهن ی
2. Avicennia marina
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مدی انهایدرفصو پ ییزوزمس ناست.نوعاهلنیممگطقنه
ط قروشآم ن ژهنیانهخشنکین ممین ن اسنت.دزفنو 
بننهعگننوانشننه یکننهبیش ن ی مسننی رودخ ن ن دزرادارد
می نیی ب رندی س لی ن آنبنطنو دورۀ35سن 357/34
میل م استکهم هه یآذرودیم طوبتن ی ومن ههن ی
خ داد،تی ،م دادوشه یورب پ یی ت ی درصدبن رشماکن 
خشکت ی م هه یس هس گد.وجودت بسن نهن یین مو

طننو ن ،زمسنن نهنن یکوتنن هومع نند وبهنن رزودر از
خصوصی تای مگطقهاست[ .]4
بیش ی وکا ی دم یمشن هدهشندهدرمگطقنه50و
بهت تین درتین واسنفگدم هاسنتو
-1/8درج س ن ی اد 
می نیی بیشن ی دمن30/6ومین نیی کا ن ی دمن18/4
درج س ن ی اداست.دب رودخ ن دزبهدن ب رندی هن ی
شدیدبهبیشاز1000م مکع درث نیهنیزخواهندرسنید.
خ کمگطقن مط لعنهشندهازرسنوبهن یکنوات ن یبنودهو
بهدلی تغیین اتمسنی رودخ ننهوپیشن ویوپسن ویهن ی

رسوبه یرینزودرشنتم گن وب درپ وفین خن ک

م عدد
کمعاق(25تن30سن ن م ن )بنه
وجوددارد.افقسطح  
رنن تین ه،ب فننتلننوم نشننگ وبن واکننگشهلین ی (-8/7
 ،)pH=8/2شوری0/75میل مو ب س ن م م بن بندون
محدودیتشوریدرکال  Soه ارم یی د[ .]4
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جمعآوری و آمادهسازی نمونهها

مح اج ایتحقیقش م 2نقطهدرشا وجگوبرودخ ن 
دزواه درشنا اسن نخوزسن نودرشه سن ندزفنو 
(شک ،)1فلزاتمط لعهشدهکن دمیوم،سن ب،رویومن و
یی ه نمط لعهشدهشن م یین هغوطنهورپوتن موژتون،1یین ه
غوطهورم یوف یلوم2ویی هح شیهایت ب درآبن 3بودند.

یی هپوت موژتونب چگیکازشا رودخ ن دز،یین هنن 
ب ابزاردس چی ازشا وجگوبویی هم یوف یلومب چگیک
ازحوض جگوب رودخ نهبهعلتف اوانن یی هن ن ی دشندهدر
ناونهب داریدره من هازفصن 
ای مگ طقجا آوریشدند .
به ر ازرسوب ت2مگطق مط لعهشدهکهیی ه ندرآنج رشند
داش گدانج مشد.ازه ایس ی ه9ناونهرسوبسنطح بن3
تکن ار(تن عاننق10سن ن م ن )بننهوزنحنندود700ین م
ناونهه یرسوبدرکیسنههن یپالسن یک 
ب داش هوسپ  
پل اتیل ه اری فتودرمج ورتین بنهآزم یشنی هارسن 
شد9.ناونهازسهبخشس هه،ریشهوب گیی ه نمندنظن 
ب 3تک ارنیزجا آوریشد.ه ناونهب آبمقط شستوشو
اندامه ییی ه ازهمجداشدند.سپ بهطورجدای ننهدر
و 
عالمتیذاریوب گهندرآونبندمن ی

ظ و پ یدیش
ریشهه ب دم ی 105درجن سن ن ین ادبنهمندت24
 60و 
س عتخشکشدند .



شکل  .1محدوده و ایستگاههای منطقۀ مطالعهشده

1. Potamogeton perfoliatus
2. Meriophyllum spicatum
3. Phragmites australis
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فلزاتسگیی وآزمونها س ی پی سونبی اندازهوتجا 
فلزاتدرب فته یمخ ل اس ف دهشد.تف وتتجان فلنزات
سننگیی بننی ب فننتهنن یمخ لنن یی هنن نتوسننط t-test
 independentب رس شد.تستغی پ رام یکاسپی م ب ای

ب رس ارت طبی رسوبوب فتیی ه ناس ف دهشد.سنطو 
داربودنب ایتا م آن لیزه درسطح0/05درصندث بنت
معگ 
درنظ ی ف هشد .

خشکشدهب ه ونچیگ پودرشدند،سپ 1

ناونهه ی

ی مازآنب مخلوطاسیدنی یکغلیظوپ اکسیدهیندروژن
بهمدت1س عتدردم ی  40س ن ی ادو3س عتدر
( )1:5
ناونهه یرسوبب دمن ی
دم ی  140س ن ی ادهضمشدند .
 105س ن ی ادبهمدت24س عتخشکشندندوبن ایبنه
دستآوردنمخلوط های ب ه ونچیگ بنهصنورتپنودر
درآمدندوازالکآلومیگینوم 63میکن ونع نوردادهشندند.
سپ 1ی مازرسنوب تبناضن فهکن دنمخلنوط ازاسنید
نی یکواسیدپ کل یکغلنیظ()1:4بنهمندت1سن عتدر
دم یات قو3س عتدردم ی  140س ن ی ادهضنمشندند.
هضمشدهمحلنو ازک غنذصن ف 
ناونهه ی 
ب ایفیل ک دن 
واتا 42میک ونع وردادهوب آبتقطی بهحجنممعیگن 
رس ندهشد[.]2ب ایسگجشفلزاتسگیی ازدس ی هجذب
اتا مد ( )Perkin Elmer 4100اسن ف دهشندوبنهمگظنور
دادههن ی
دستآمدهبن ای 
به 
حصو اطایگ نازدرس ن یج 
ب فتیی ه نازم دۀم ج  DORM- 3اسن ف دهشند.درصند
90ن95درصدبود .
ناونهه یم دۀم ج  
ب زی فت 

یافتههای پژوهش
گیاه نی ()Phragmites australis
بیش ی فلنزمشن هدهشندهدررسنوب تشنا وجگنوب
رودخ ن دزمخ صبنهعگصن رویبنودکنهمینزانآناز
270/67±55/33درشا ت  240/33± 50/22میل ی م
ب کیلوی م وزنخشکدرجگوبتف وتداشت(جدو .)1
آن لیزآم رینش ندادکهمیزانفلزاتدررسنوب تتفن وت
معگدارآمن ریدارد( .)P> 0/05الینویجنذبفلنزاتدر
یی هن ودرریشه،س ههوب گبنهصنورتروی>من >
س ب>ک دمیومبود.ریش یی هی دشدهبیش ی پ نسنی 
رادرجذبفلزاتسگیی ازخودنش نداد.جنذبفلنزات
درب گوریشهتف وتمعگدارآمن ریداشنت(.)P>0/05
درس ههبنی سن بومن تفن وتمعگندارآمن رین نود
( .)P<0/05

آنالیز آماری دادهها
1

آزمونهن یپ رام ینک 
دادهه ازلح ظن م بودنب ایانج م 

دادهه یغی ن من ازتسنتهن ی
ب رس شدند وسپ ب ای 
2
غی پ رام یکاسن ف دهشند.آنن لیزوارین ن دوط فنه بن ای
تعیی تأثی اتایس ی ههن یناوننهبن داریوتغیین اتتجان 

جدول  .1میانگین فلزات سنگین در رسوب ،برگ ،ساقه و ریشه ( )Ph.australisو میزان انتقال آنها برحسب میلیگرم بر کیلوگرم وزن

فلز

رسوب

(منطقۀ شمال)

رسوب

(منطقۀ جنوب)

ریشه

برگ

ساقه

شمال جنوب

ضریب انتقال به ریشه

ضریب انتقال به برگ

شمال جنوب

ضریب انتقال به ساقه

شمال جنوب

خشک



87/44±9/23* 100/23±14/66* 300/45±60/22* 240/33±50/22* 270/67±55/33* Zn

1/11

1/25

0/37

0/41

0/32

0/36

**1/31±0/09

0/42

0/5

0/13

0/16

0/04

0/05

***1/11±0/01** 1/91±0/008

0/52

0/39

0/18

0/13

0/10

0/07

****0/37 0/20±0/001*** 0/21±0/001**** 0/41±0/009**** 1/6±0/06

0/26

0/19

0/13

0/18

0/12

19/22±2/23** 23/22±18/45** Cu

**9/76±1/33

5/52±1/22*** 14/11±1/77*** 10/55±1/55*** Pb
1/10±0/09**** Cd

**3/12±0/23

تف وتتعدادعالمتس رهدرس ونه دلی ب اخ ال معگداراست( .)P>0/05

1. Shpiro-Wilk test
2. Two Way ANOVA
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س ههوب گیی هم یوف یلومرانش نم دهد.ب گوسن ه 
غوطهورم یوف یلومدرجذبفلزاتسگیی مرث عا 
یی ه 
ک دند،ام درب رۀفلزروی،س بوک دمیومتف وتمعگندار
آم رینداش گد ()P<0/05ول جذبفلزم دربن گو
س ههتفن وتمعگندارآمن ریداشن گد ( .)P>0/05ریشنه
بیش ی جذبراب ایفلزک دمیوم(0/125ان ق )،س هه
بیش ی تجا رابن ایفلنزروی(0/44ان قن )وسن ب
(0/08ان قن )وبن گدرجننذبمن مننرث بننودهاسننت
(.)0/16س ه یی هی دشدهب بیش ی تجا ب ایفلزروی
104/43±20/66میل ی مبن کیلنوی م وزنخشنکوبن
کا ی جذبب ایفلزک دمیوم 0/10±0/003میل ین م
ب کیلوی موزنخشکدرمگطق مط لعهشدهنقشداشن ه
است .

گیاه پوتاموژتون ()Potamogeton perfoliatus
ها نطورکهجندو 2نشن نمن دهندبیشن ی عگصن 
جذبشدهتوسطای یی هفلزرویبنودکنهمقندارآنبن

 122/35± 40/44میل ی مب کیلوی م وزنخشکتوسط
ب گه ییی هی دشدهصنورتی فنت.بعندازروی،عگصن 
م ب 0/28ان ق ،توسطب گای یی هانج مشد.سن ه 
یی هی دشدهدرجذبک دمیوموریشن آندرجنذبروی
تأثی داشت.جذبفلزاتروی،م ،کن دمیوموسن بدر
ب گوس ههتف وتمعگدارآم ریداش گد()P>0/05ول 
جذبس بوم درریشهتف وتمعگندارآمن رینشن ن
ندادند( .)P<0/05
گیاه مریوفایلوم ()Meriophyllum spicatum
جدو 3میزانوپ نسی جذبفلزاتسنگیی درریشنه،

جدول  .2میانگین فلزات سنگین در رسوب ،برگ ،ساقه و ریشه ( )P.perfoliatusو میزان انتقال آنها برحسب میلیگرم بر کیلوگرم وزن
خشک

فلز

رسوب (منطقۀ

ضریب

ضریب

ضریب

انتقال به

انتقال به

انتقال به

ریشه

برگ

ساقه

0/45

0/43
0/18

ریشه

برگ

ساقه

Zn

*270/67±55/33

*88/33±7/00

*122/35±21/44

*118/77±20/11

0/32

Cu

**23/22±6/45

**1/61±0/009

**6/51±0/33

**4/32±1/11

0/06

0/28

Pb

***10/55±1/55

**1/27±0/09

***2/61±0/43

***2/11±0/88

0/12

0/24

0/46

Cd

****1/10±0/006

***0/15±0/03

****0/12±0/008

****0/32±0/007

0/13

0/13

0/3

شمال)

تف وتتعدادعالمتس رهدرس ونه دلی ب اخ ال معگداراست(.)P>0/05

جدول  .3میانگین فلزات سنگین در رسوب ،برگ ،ساقه و ریشه ( )M. spicatumو میزان انتقال آنها برحسب میلیگرم بر کیلوگرم وزن
خشک

ریشه

برگ

ساقه

فلز

رسوب

*100/21±10/00

*104/43±20/66

Zn

*240/33±50/22

*70/68±9/00

Cu

**19/22±2/23

0/89±0/007

Pb

***14/11±1/77

**

0/78±0/004

1/08±0/009

Cd

****1/6±0/006

***

0/2±0/005

0/1±0/007

**

3/11±0/12

**
***

****

تف وتتعدادعالمتس رهدرس ونه دلی ب اخ ال معگداراست( .)P>0/05

ضریب

ضریب

ضریب

انتقال به

انتقال به

انتقال به

ریشه

برگ

ساقه

0/30

0/42

0/44

1/26±0/07

0/04

1/24±0/04

0/05

0/10±0/003

0/12

**
**
***

0/16
0/07
0/062

0/06
0/08
0/062
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نتیجهگیری
درای تحقیقدرمی نفلزاتمط لعنهشندهبیشن ی مینزان
ص نظ ازیونن آبنزیم علنقبنهعگصن رویبنودکنهدر
اندامه یمخ لن یی هن نآبنزیوهاچگنی رسنوب تبسن 

بیش ی ف اوان رابهخوداخ ص صداد.ن یجآن لیزوارین ن 
داربودنمیزانجذبدرریش یی هنن نسن تبنه
بی نی معگ 
س ههوب گاسنت(.)P>0/05درحن ل کنهاین تفن وتدر
ب گیی هپوتن موژتونوسن ه یین هم یوفن یلومدرخصنوص
س بورویدیدهمن شنود.ازآنجنکنهیین هپوتن موژتونو
غوطهورندنقشریشهدرآنه نس تبهیی هن کنه
م یوف یلوم 
ریش چگدس لهداردازاهایتکا یب خورداراسنت[]13و
ای موضوعدرب رۀیی هم یوف یلومبیش بهچشنممن خنورد.
درن یجه،جذبفلنزاتازط ینقآب،بن گوسن ههافنزایش
م ی بد.پ دورازان ظ رنیسنتکنهریشن یین هنن ب وانند
میزانبیش یازفلزرویراجذبکگد .
درای مط لعهالیویتجان زیسن فلنزاتسنگیی در
بهصورتروی>م >سن ب>
رسوب تویی ه نمط لعهشده 
اندامه ییی ه نمط لعنهشندهتجان فلنزات
ک دمیومبود.در 
سگیی بهصورتریشه>ب گ>س ههبود،ول ریش یی هنن 
وم یوف یلومبن ایفلنزروی،بن گیین هپوتن موژتونوسن ه 
م یوف یلومب ایفلزم پ نسی جذبزی دیرانش ندادنند.
ع دت وهاک رانش[]3ن یجمشن به رادرتن بمی نک لنه
بهدستآوردند.آنه تجا فلزاتسگیی روی،م ،سن بو
ک دمیومرادرسهیی هن ،پوت موژتونوتیفنب رسن ک دنند.
رویبیش ی فلزمش هدهشدهبودکهریش یی هن پ نسنی 
زی ن دیب ن ایجننذبآننش ن نداد.غلظننتفلننزاتسننگیی 
مط لعهشدهدرناوننههن یرسنوبویین هبنهصنورتروی>
م >سن ب>کن دمیومبنود.افن و ولی هنت[]1ینزارش
ک دندکهتجا جیوهدرانندامهن یزی زمیگن ازانندامهن ی
هوای یی ه نرودخ ن دزدرش ایطآزم یشی ه بیشن بنود.
آنه ث بتک دندکهبیش ی وکا ی جذبجینوهدریین ه
ن وآلیسا بود.تف وتجذبفلزجیوهتوسطیی هن نسن ت
بهس ی یی هن نبسنی رچشنایی بنودکنهبنمط لعن فعلن 
هاخوان داشت .
]رویجذبفلزاتسنگیی توسنط
ه ئگ وهاک رانش[ 5
یی ه نآبزیک را،ن ،لنوی وپینزوردررودخ نن دزمط لعنه
ک دندوبهای ن یجهرسیدندکهبیش ی میزانفلزمخن ص
بهرویبودودرریش یی هن دیدهشد.جذبفلنزاتتوسنط
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غوطهوردررودخ ن دزتوسنطرومین ن و
یی ه نب درآبو 
هاک رانش[]6انجن موث بنتشندکنهکا ن ی مینزانفلنز
مخ صبهک دمیومومق دی عگصن رویبیشن ازحندمجن ز
بود.ریش یی هنن وبن گیین هپوتن موژتونک ایسنپو در
جذبفلزاتمرث ت ازس ی یی ه نبودند.مط لع تی دشدهبن 
ن یجای تحقیقهاخوان داش گد .
ب رس میزانتجا فلنزاتسنگیی روی،من ،کن ومو
ک دمیومدرسهیی هآبزیTrapa natans،Typha latifoliaو
Hydrocotyle vulgarisدرت بانزل ب رس شد.بیشن ی 
میزانآلودی مخ صبنهفلنزرویوکا ن ی من وکن وم
یزارششد.تجا میزانفلنزاتسنگیی درتیفنازدویین ه
دیی کا بود.آنه میزانزین درویران شن ازفع لینتهن ی
انس ن دانس گدوبی نک دندکهتجا فلزاتسنگیی تحنت
تأثی نوعفلزویی هاست[ .]16
پ نسی یی ه نآبزیب ایتجان فلنزاتسنگیی در
رودخ ن نی درمص ارزی ب شدکهط آنالیویتجان 
بهصورتروی>م >س ب>ک دمیومبنود.ریشن 
فلزات 
یی ه نمط لعهشدهبیش ی تجا راب ایفلنزاتمن و
روینش نداد[ .]11
محقق نم عددیاظهن رداشن گدکنهفلنزاتسنگیی 
توسطیوننههن ییین ه دراکوسیسن مهنومکن نهن ی
جغ افی ی مخ ل بهصورتم ف وتتجا م ی بگدوح 
دربعض ن مننوارددرجننذبفلننزاتک ن مالان خ ن ب عا ن 
م کگگد.عوامل ازه ی جگ ،س ،ت کی شیای ی فلز
سگیی ،فیزیولوژیجذبودف عگ ص دریون مندنظن ،
ف ک وره یفیزیک وشیای ی آبمحیطزیسنتموجنود
اندامهن یمخ لن ،مگن ب 
زنده،ک رک دعگ ص سگیی در 
تولیدای فلزاتدراطن ا زیسن ی هدرشنگ ختاهاینت
مهماند[13،19و .]8
فلزاتسگیی  
ب اسن نظن محققن ن[17،20و]7پن یشمسن ا 
مق دی آ یگدهدرتعدادیونهوشگ سن ی آثن رآننین زبنه
درکمحنندودۀوسننیع ازعوامن فیزیکن نشننیای ی ت ن 
اکولوژیک م نگدشگ س ی تأثی روابطم ق ب یونهب سن ی 
اجزایاکوسیس م،تعیی میزانان ق آ یگندهدرسنطو 
مخ ل وانندازهیین یدرصندجنذبآنداردکنهدرصند
مق ومتیونههندرسنطو مخ لن راتوصنی من کگند.
ریشهایم فن وتو
تف وته یفیزیولوژیک یی ه ن،ت اکم 
تف وتدرارتف عیی هوضخ متب گودیی عوام یی ه 
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مط لع تث بنتک دنندکنهجنذب.درجذبفلزاتمرث ند
عگ ص ن سننگیی بیش ن ازط یننقریش ن یی ه ن نصننورت
م یی دواظه رداش گدکهدریی ه نح شیهایوبن در
امندر،آبفلزاتازط یقریشهبیشن جنذبمن شنوند
 غوطهورب گه اهایتبیش یدرجنذبعگ صن
 یی ه ن
دارندچونریش آنه ب افنزایشانندازهکن هشمن ی بندو
 .]12و13[ف سدم شود
300 ت ن150 میننزانرویدرخ ن که ن یآلننودهبننی
ن ن یجمینزانرویدر.]25[میل ی مبن کیلنوی ماسنت
 رسوب ترودخ ن دزنش نازآنداردکهفلنزرویدراین
 م ورویدوفلزیهس گدکنهجنز.دامگهه ارم یی د
مسنلماسنت.پ مص ت ی فلزاتصگع تلق م شنوند
وجودشه که یصگع دراط ا شه دزفو بنهعگنوان
بیش ی یذری هرودخ ن دزم تواننددرافنزایشاین دو
 .عگص مرث ب شد
بهعگوانهط کشن ورزیاسن ن
  ازط ف شه دزفو
.خوزس نبیشن ی منزارعوزمنی هن یکشن ورزیدارد
ک رب دف اوانکوده یشیای ی وآفنتکنشهنمن توانند
.نقشبهسنزای درافنزایشفلنزاتسنگیی داشن هب شند
کیفیتوکایتآبرودخ نهه تحتتأثی ف ضالبورودی
نواح شه یوصگع وروان بنواح کشن ورزیحوضنه
آبه یآلوده
 زهکش ف ضالبه مقدارزی دیاز.ه اردارد
منواد،آفتکنشهن یکشن ورزی
 ، کوده، بهفلزاتسگیی
.شویگدهه وآ یگدهه یدیی راواردرودخ نهم کگد

، آل
س ب، تخلی پس بصگ ی ذوبوآبک ریفلزاتم نگدم
ک وموک دمیومهاچگی پسن بواحنده ی،روی، ونیک
 .شیای ی م تواندبهتجا فلزاتدررسوب تمگج شود
ط قن یجبنهدسنتآمندهسن بموجنوددررسنوب ت
مگ طقجگوب بیش ازشا ل استکنهاح ان بنهعلنت
 ت دداتوم ی ه یبنسنوختبگنزی سن بداردرمگطقن
 ط ننقن ن یجبننهدسننتآمنندهمگ ن ب.ی دشنندهبننودهاسننت
آلودهکگگندۀرودخ نن دزبیشن درهسناتجگنوب هن ار
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