
آلودگي آفت كش ها در برابرتكنيك هاي درمان ناتواني گياه 

 

  

در نهايت مهمترين نكته براي قابليت تحمل سيستم، مقاومت گياه نسبت به آالينده هاست گرچه اين امر تا حد زيادي به 

اين امر نه تنها براي علف كش ها حائز اهميت است بلكه براي ساير آفت كش ها نيز كه . پارامتر هاي باال بستگي دارد

گياهان بيشماري مورد آزمايش قرار گرفتند تا آنهايي  .ر برده مي شودبكا ،نيست اثر مركزي شان شامل مسموميت گياه 

مي توانيم از ميان درختان معيني اين انتخاب را انجام دهيم زيرا . كه به بهترين شكل اين پتانسيل را دارند يافته شوند

تواند از ميان درشتداراي ويژگي تبخير و تعرق قوي، زيست توده ي بزرگ و عمر طوالني هستند؛ اين انتخاب مي 

 

 -

گياهان نيز صورت گيرد چون با زيست محيط هاي آبي سازگارند و ميتوان از ميان گياهان زراعي

 

به طور كلي  -

محصوالت مقياس بزرگ

 

نيز انتخاب كرد زيرا داراي رشد سريع و در مورد تعاملشان با آفت كش ها اطالعات دقيقي   -

.وجود دارد

 

  

) جنس تبريزي و سفيد دار(پيوندي ) سپيدار(اني درختان عمدتا با استفاده از درخت تبريزيدرمان ناتوكاربرد درختان يا 

درخت ). ۲۰۰۶والك (مورد آزمايش قرار گرفتند) جنس بيد(انجام شد اما درختان ديگري نيز همچون درخت بيد 

ريشه اش . دهد تبريزي بخصوص به اين خاطر مناسب است كه به سرعت زيست توده ي قابل توجهي را شكل مي

در مقايسه نسبت به تنش هاي گوناگون مقاوم ميتواند بطور عميق در خاك رسوخ كند و تصور مي شود كه 

اين درختان با داشتن محتواي رطوبت نسبتا باال و ظرفيت تعرق قوي بخوبي با خاك سازگار   ). ۲۰۰۵بيتسانزكي (است

زيادي از آب را در خود جاي دهند اين به اين معناست كه مي توانند مقادير.  مي شوند

 

آنها با . "مكش"پديده ي  -

چون ). ۲۰۰۰ليسته و الكساندر (آوردن آفت كش به داخل منطقه ي ريشه، حجم زيادي از خاك را خشك مي كنند

). ۲۰۰۱تراپ (درختان داراي عمر طوالني هستند تركيبات جذب شده براي مدت زمان طوالني در آنها ذخيره مي ماند

به آبگريزي آنها، برخي از آفت كش ها مي توانند در ساختارهاي چربي بسته

 

رگ هاي بافت چوبي جذب دوست -

طي تجزيه و تحليل پوست درختان با ) ۱۹۹۷(سيمونيك و هايتز. سطحي شوند و در تنه و شاخه ي درخت انباشته گردند

گونه هاي گوناگون، آفت كش هاي كلر

 

ي درمان ناتواني گياه با كبوده در حال آزمون ها. آلي بيشماري را يافتند-

اين درخت در برابر علف كش ها مقاوم است زيرا به . كلرواستانيليد در جريان هستندحاضر در يك مكان آلوده به 

برگ هاي درخت تبريزي در . گلوتاتيون دگرگون مي كند) هم يوغ(سرعت آنها را از طريق متابوليزم به مزدوج هاي 

آفت كش هاي متابوليز شده به رسوبات بسته به درشت ). ۲۰۰۵گولنر (فرازهاي گلوتاتيون غني هستندگلوتاتيون و ترانس

رسوبات وابسته مي توانند متعاقبا توسط قارچ هاي . مولكول هاي ديواره سلولي اغلب به لحاظ بيولوژيكي باثبات هستند

دراز مدت و زيست توده ي بزرگ درختان در نتيجه در معرض گذاري ). ۱۹۹۴فري (خاك به ماده چوب تجزيه شوند

. به اين معناست كه  مي توان انتظار حذف آالينده از خاك و ذخيره سازي قابل توجه را داشت

 

  


