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замърсени с тежки метали почви 
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Uptake of Pb, Cu, Zn and Cd from safflower grown in industrially polluted soils: There has been 

carried out a comparative research, which to allow us to determine the quantities and the centers of 

accumulation of Pb, Cd, Zn and Cd in the vegetative and reproductive organs of safflower. The depots for 

accumulation follows the order: leaves > roots> stems > seeds. It can be concluded, that safflower is tolerant 

towards the heavy metals and could be successfully grown in regions of moderate level of contamination 

with heavy metals, without lowering of the quantity and quality of the safflower seed and oil.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Сафлорът (Carthamus tinctorius L., Asteraceae) е маслодайна култура, известна 

още от древността. Родина на сафлора са Етиопия и Афганистан, а в Европа и 

Русия става известен през 18 век [1,2,3,4]. В зависимост от вида на плодната 

обвивка, съдържанието на масло в семената варира от 20 % до 45 %. Маслото се 

отличава с високо съдържание на линолова киселина и ниско съдържание на 

наситени мастни киселини, което е предпоставка за понижаване на холестерола в 

кръвта. Сафлоровото масло може да се използува за хранителни цели [5]. Освен в 

хранителната индустрия – за получаване на маргарин, като добавка към различни 

дресинги и като изходна суровина за хидрогениране, маслото се използва за 

технически цели, в медицината и козметиката [1,2]. Поради лесната му съхливост 

сафлоровото масло е търсено и в бояджийската промишленост [6].  

Изследванията свързани с отглеждането на сафлор върху замърсени почви са 

твърде ограничени. Не е достатъчно изяснен и въпросът за влиянието на тежките 

метали върху развитието на растенията и върху глицеридното масло. По доброто 

разбиране и евентуално контролиране на това влияние изисква изясняването и на 

редица въпроси, свързани с начина на постъпване и депата на локализиране на 

тежките метали в растенията. 

Целта на настоящото изследване е да се проведе сравнително изследване, 

което да ни позволи да определим количествата и депата на натрупването на Pb, 

Cu, Zn и Cd във вегетативните и репродуктивните органи на сафлора, продуктите 

получени при преработката му, както и да установим възможностите за 

отглеждането му върху замърсени с тежки метали почви. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

В изследването е включен сафлор (Carthamus tinctorius L.), отглеждан в района 

на КЦМ – Пловдив. Полските опити са заложени по блоковия метод в 4 повторения с 

големина на опитната парцела 25 м
2

. Сеитбата на сафлора е извършена през 

първата половина на месец март на редове с разстояние между тях 60 см, а вътре в 

реда на 20 см. Дълбочината на сеитба е 5–6 cm. 

За изясняване на въпросите за усвояването, разпределението и натрупването 

на тежките метали във вегетативните и репродуктивните органи на сафлора са 

взети за анализ почви и растения във фаза технологична зрялост. В лабораторни 

условия е получено масло от семената на сафлор чрез екстракция с апарат на 

Соксле. Мастнокиселинният състав на рапичното масло е определен чрез газова 

хроматография (ISO 5508). Съдържанието на Pb, Cu, Zn и Cd в различните части на 

сафлора (корени, стъбла, листа и семена), в маслото и шрота е определено по 

метода на сухата минерализация. Общото съдържание на тежките метали е 

определено в съответствие на изискванията на ISO 11466. Мобилните форми на 
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тежките метали са екстрахирани с разтвор на AB-DTPA (1 M NH4HCO3 и 0.005 M 

DTPA, pH 7.8) (Soultanpour и Schwab,1977). При определяне съдържанието на 

тежките метали в пробите е използуван атомно-емисионен спектрометър ”Jobin Yvon 

Emission - JY 38 S”.  

Почвените проби, взети от района на КЦМ се характеризират с кисела реакция 

(pH 5.8) и средно съдържание на органично вещество (2.2%). В таблица 1 са 

представени получените резултати за общото съдържание и подвижните форми на 

Pb, Cu, Zn и Cd. 

 

Таблица 1. Общо съдържание и мобилни форми на Pb, Cu, Zn и Cd (mg/kg) в 

почвите от района на изследване 

Показател Pb Cu Zn Cd 

Общо 

количество 

876.5 125.8 1430.7 31.4 

Мобилни 

форми 

512.2 45.4 243.0 17.4 

Мобилни 

форми/ общо 

количество, % 

58.4 36.1 17.0 55.3 

ПДК (pH < 6) 60 80 200 1.5 

 

В таблицата е дадено и процентното съдържание на подвижните форми 

отнесено към общото количество на елементите в почвата. Общото съдържание на 

Zn, Pb и Cd е високо (1430.7 mg/kg Zn, 876.5 mg/kg Pb и 31.4 mg/kg Cd) и значително 

превишават пределно допустимите концентрации (200 mg/kg Zn, 60 mg/kg Pb, 1.5 

mg/kg Cd). Резултатите за подвижните форми на металите, определени с АВ-DTPA, 

показват, че подвижните форми на Pb и Cd в замърсените почви са най-голяма част 

от общото им съдържание и достигат съответно до 58.4% и 55.3 %, следвани от Cu  

(36.1%) и Zn (17.0 %). 

В таблица 2 са представени получените резултати за съдържание на тежките 

метали в сафлора. Установени бяха съществени различия в разпределението на 

елементите в отделните му части. Незначителна част от тежките метали се натрупва 

в корените на сафлора. Съдържанието на Pb в тях достига до 142.8 mg/kg, Cu – 28.9 

mg/kg, Zn – 436.0 mg/kg и Cd - 52.4 mg/kg. Сафлорът се отличава с добре развита 

коренова система, и главен корен, който прониква на дълбочина до 2 – 3 метра, и 

странични разклонения достигащи на 60- 80 см встрани и до 20-30 см дълбочина.  

Придвижването и натрупването на тежките метали във вегетативните органи на 

сафлора се различава съществено. Съдържанието на Pb, Cu, Zn и Cd в стъблата на 

сафлора е по-малко в сравнение с кореновата система, което показва, че 

придвижването им по проводящата система е силно ограничено [7]. Съдържанието 

на Pb в стъблата достига до 86.3 mg/kg, Zn – 207.5 mg/kg, Cu – 19.9 mg/kg и Cd – 

29.4 mg/kg. Съотношението между тежките метали в стъблото и корените при 

сафлора, отглеждан на замърсени с тежки метали почви при полски условия, е по- 

ниско от 1. Получените от нас резултати са в съответствие с Sayyad [7] според които 

сафлора акумулира умерено количество тежки метали в стъблата.  

Съдържанието на Pb в листата на сафлора достига до 580.5 mg/kg, Zn – 651.9 

mg/kg, Cu – 34.9 mg/kg и Cd - 148.1 mg/kg. По-голямото им акумулиране в листата на 

сафлора вероятно се дължи на факта, че листата са покрити с восъчен налеп, което 

способствува за закрепването на аерозолните замърсители и натрупването им там.  

Акумулирането на тежките метали в семената на сафлора е вероятно по 

проводящата система. Съдържанието на Pb в семената достига до 3.57 mg/kg, Zn – 

109.6 mg/kg, Cu – 14.67 mg/kg и Cd – 2.0 mg/kg. Съдържанието на Pb, Cu и Zn в 

семената не достига до критичните стойности от 30 mg/kg Pb, 25 mg/kg Cu и 300 
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mg/kg Zn препоръчвани за фураж. Cd обаче се акумулира в количества значително 

превишаващи максималните стойности препоръчвани за фураж (0.5 mg/kg Cd) [8]. 

Определено беше и съдържанието на тежки метали в сафлоровото масло. 

Получените резултати показват, че основната част от тежките метали съдържащи се 

в семената при преработката им не преминават в маслото, поради което 

съдържанието им в маслото е значително по-ниско. Pb в сафлоровото масло 

достига до 0.21 mg/kg, Cu до 0.64 mg/kg, Zn до 14.18 mg/kg, докато съдържанието на 

Cd е под границите на откриване на използувания метод. Въпреки че, съдържанието 

на тежките метали в маслото е по-ниско в сравнение със семената, количествата на 

Pb, Cu, и Zn в сафлоровото масло са по-високи от приетите пределно допустими 

концентрации (0.1 mg/kg Pb, 0.4 mg/kg Cu и 10.0 mg/kg Zn).  

След екстрахиране на маслото от семената на сафлора се получава сивкаво 

кафяв на цвят шрот, богат на незаменими аминокиселини, който е ценна храна за 

животните. Представените резултати в табл.2 показват, че основната част от 

тежките метали съдържащи се в семената след екстрахиране на маслото се 

концентрират в шрота. Съдържанието на Pb в него достига до 3.86 mg/kg, Zn – 155.2 

mg/kg, Cu – 21.1 mg/kg и Cd – 2.58 mg/kg. Количествата на Pb, Cu и Zn в шрота не 

достигат критичните стойности от 30 mg/kg Pb, 25 mg/kg Cu и 300 mg/kg Zn за 

фуражи. Cd се акумулира в количества значително превишаващи максималните 

стойности препоръчвани за фуражи (0.5 mg/kg Cd) [8]. 

 

Таблица 2. Съдържание на Pb, Cu, Zn и Cd (mg/kg) в сафлор 

Елемент Корени Стъбла Листа Семена Масло Шрот 

Pb 142.8 84.3 580.5 3.57 0.21 3.86 

Cd 52.4 29.4 148.2 2.0 0 2.58 

Cu 28.9 19.9 34.9 14.7 0.64 21.1 

Zn 436.0 207.5 651.9 109.6 14.2 155.2 

 

Сафлоровото масло се отличава с високо съдържание на линолова киселина и 

ниско съдържание на наситени мастни киселини, което е предпоставка за 

понижаване на холестерола в кръвта [9, 10,11,12,13]. В табл. 3 са представени 

получените резултати за мастно–киселинния състав на сафлоровото масло. 

Съдържанието на стеаринова и палмитинова киселина достига съответно до 1.91 и 

6.04 %. Минимално е количеството на лауринова (0.09 %), арахинова (0.32 %), 

линоленова C18:3 (0.08%), гадолеинова C20:1 (0.13%) и ерукова C22:1 (0.20%) 

киселини. Количеството на наситените мастни киселини достига до 8.36 %. 

Сафлоровото масло се характеризира с високо съдържание на линолова киселина – 

76.22 %. Количеството на ненаситените мастни киселини достига до 91.64 %. 

 

Таблица 3. Мастно - киселинен състав на сафлоровото масло 

Показател % Референтни стойности 

 Съдържание на масло 27.15 23 – 40 

 Наситени киселини 8.36  

 Лауринова С 12:0 0.09 не се съдържа 

 Палмитинова С 16:0 6.04 5.3 - 8.0 

 Стеаринова С 18:0 1.91 1.9 – 2.9 

 Арахинова С 20:0 0.32 0.2 – 0.4 

 Ненаситени киселини 91.64  

 Палмитолеинова С16:1 0.07  <0.2 

 Олеинова С 18:1 14.93 8.4 – 21.3 

Гадолеинова С 20:1 0.15 0.1 – 0.3 

Ерукова С 22:1 0.20 <1.0 

 Линолова С 18:2 76.22 67.8 – 83.2 



НАУЧНИ  ТРУДОВЕ  НА  РУСЕНСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ -  2011, том 50, серия 1.2 

 - 100 -

Линоленова С 18:3 0.07 <0.1 

Наситени : ненаситени 8.36 : 91.64  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От получените резултати за съдържанието на тежките метали в сафлор, 

отглеждан в района на КЦМ - Пловдив, могат да се направят следните основни 

изводи: 

1. Сафлорът може да бъдат отнесен към толерантните култури и успешно да 

бъде отглеждан върху  замърсени с тежки метали почви (Pb – 876.5 mg/kg, 

Zn –1430.7 mg/kg, Cd – 31.4 mg/kg).   

2. Съществува ясно очертана особеност в натрупването на тежките метали във 

вегетативните и репродуктивните органи на сафлора. Разпределението на 

тежките матели в органите на сафлора има селективен характер, който 

намалява в следния ред: листа >корени >стъбла > семена. 

3. Основната част от тежките метали, съдържащи се в семената, при 

преработката им не преминава в маслото. 

4. Тежките метали не влияят върху развитието на сафлора, както и върху 

качеството и количеството на полученото масло. 
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