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  1چکیده
ها و ضایعات صنعتی و رهاسازي ضایعات در مزارع باعث  کش استفاده از کودهاي شیمیایی، آفت

هاي  منظور بررسی میزان تجمع عناصر سنگین در خاك به. هاي کشاورزي گردیده است آلودگی زمین
، غیرزراعی و آب )قه منط9(هاي مناطق مختلف زراعی   نمونه از خاك131زراعی منطقه مغان، تعداد 

ها میزان عناصر سرب، کادمیم و نیکل با استفاده از  گیري از نمونه پس از عصاره. آبیاري تهیه گردید
 گیري  از اندازهدست آمده بههاي  تجزیه آماري داده. گیري قرار گرفتند ل مورد اندازهوروش لیندسی و نور

داري در  اصر نشان داد، اختالف آماري معنیهاي زراعی و غیرزراعی از نظر این عن عناصر در خاك
که در  طوري هب.  مناطق وجود داردهمههاي زراعی و غیرزراعی در  بین خاك درصد 1سطح احتمال 

هاي   برابر نسبت به خاك5  برابر و نیکل20 برابر، کادمیم 3هاي زراعی میزان تجمع سرب  خاك
هاي زراعی و استفاده از  م و کود در زمینسرویه  غیرزراعی بود که علت آن ممکن است مصرف بی

  .آب آبیاري آلوده باشد
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  مقدمه
آلودگی خاك و آب با فلزات سنگین یکی از مشکالت محیطی عمده در جوامع بشري است که 

ورزي و سالمتی افراد جامعه را ت کشابر کاهش عملکرد و کیفیت محصول، پایداري تولیدا عالوه
وسیله  راحتی به اي است زیرا به در میان فلزات سنگین، کادمیم داراي اهمیت ویژه. اندازد خطر می به

کوپرمن ( باشد  برابر سایر فلزات سنگین می20شوند و سمیت آن براي گیاه تا  ریشه گیاهان جذب می
 صورت دیگر مهم مسایل به توجهی بی با نباید راعیز محصوالت تولید افزایش). 1997و همکاران، 

 حاضر حال در شیمیایی سموم و کود مانند کشاورزي هاي نهاده حد از بیش مصرف حال این با. پذیرد
 چون هم پیشرفته کشورهاي در). 2002 همکاران، و الووي (است کرده وارد فراوانی هاي زیان نیز

 مواد در موجود سمی آلی ترکیبات و کادمیم جمله از سمی رعناص مقدار بار یک سال دو هر استرالیا
 05/0 از بیش زمینی سیب در کادمیم مقدار چه چنان مثال عنوان هب. گیرد می قرار ارزیابی مورد غذایی

 جذب که دادند نشان پژوهشگران از بعضی داشت نخواهد فروش اجازه باشد کیلوگرم در گرم میلی
  ).2000 اسمیت، (باشد می خاك جذب قابل کادمیم مقدار تابع گیاه وسیله هب کادمیم

 و استراتژیک متنوع، محصوالت و بوده ایران کشاورزي اصلی هاي قطب از یکی مغان منطقه
 لیمسا به توجه بدون کشاورزي برداران بهره اخیر هاي سال در متأسفانه. شود می کشت آن در صنعتی
 مصرف به اقدام کوتاه زمان در تر بیش سود کسب براي تنها کشاورزي پایدار توسعه و محیطی زیست

 مزارع در مضر و سنگین فلزات تجمع وضعیت بررسی منظور به. نمایند می کشاورزي هاي نهاده رویه بی
 در )نیکل و کادمیم سرب، (سنگین عناصر تجمع میزان بررسی اهداف با بررسی این مغان، دشت
 با زراعی هاي خاك در باال عناصر مقایسه و مغان قهمنط غیرزراعی هاي خاك و زراعی هاي خاك
  .گرفت انجام غیرزراعی هاي خاك

  
  ها مواد و روش

 مختلف هاي قسمت در مدرن زراعت عمر و تناوب نوع بودن متفاوت منطقه، زیاد وسعت دلیل به
 هادج خدمات هاي حوزه نظر از کشاورزي جهاد سازمان بندي تقسیم در نظر گرفتن همچنین و منطقه

 .شد تقسیم منطقه 9 به مطالعه مورد محل کشاورزي،
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  .)زراعیبی، مناطق زرد رنگ کشت دیم و غیرمناطق سبز رنگ کشت آ(برداري  نقشه منطقه نمونه -1 شکل
  

 و زراعی خاك نمونه 117 تعداد ( نمونه 127 تعداد سنگین فلزات تجمع وضعیت بررسی براي
 متري سانتی 0-30 عمق از برداري نمونه متداول هاي روش از استفاده با) غیرزراعی خاك نمونه 9 تعداد
 عناصر گیري اندازه براي. شدند گذرانده متري میلی 2 الک از سپس و خشک ها خاك نمونه. گردید تهیه

. شد استفاده) 1996 احیایی، علی از نقل به لنورو و لیندسی (DTPA روش از آزمایشگاه در ریزمغذي
. طرفه استفاده گردید هاي زراعی مناطق از تجزیه واریانس یک بین خاكالف آماري براي آزمون اخت

 براي SPSSبرنامه آماري . هاي مختلف با آزمون دانکن انجام گرفت مقایسه میانگین عناصر مکان
  .ها استفاده گردید تجزیه و تحلیل داده

  
  بحث و نتایج

 آزمایش تحت مختلف مناطق از نیکل و کادمیم سرب، صرعنا گیري اندازه از دست آمده به هاي داده آنالیز
 1 احتمال سطح در داري معنی آماري اختالف سنگین فلزات نظر از مختلف هاي مکان بین داد نشان

 462/4 و 791/1 ،598/3 با ترتیب به نیکل و کادمیم سرب، میزان باالترین). 2 جدول (دارد وجوددرصد 
 مزارع شامل (8 ،)گوشلو و آغدام آباد، پارس اجیرلو، روستاهاي شامل ( 7 مناطق از کیلوگرم در گرم میلی
. آمدند دست هب) آموزش مرکز هاي زمین و مغان صنعت و کشت شرکت مغان، کشاورزي تحقیقات مرکز

 مناطق از کیلوگرم در گرم میلی 629/3 و 857/0 ،452/1 ترتیب به نیکل و کادمیم سرب، میانگین ترین کم
  ).3 جدول( آمدند دست هب) تکله و آباد عباس جدید، و قدیم کند تازه روستاهاي شامل (2 ،)تکچی (5
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 .برداري گانه نمونه مشخصات مناطق نه -1 جدول

 مناطق پوشش تحت روستاهایی محصوالت عمده مصرفی کود

 1 فیروزآباد کلزا و ذرت گندم، مخلوط مایع کود و فسفات اوره،

 2 تکله آباد، عباس جدید، و قدیم کند تازه کلزا و ذرت گندم، وطمخل مایع کود و فسفات اوره،

 3 دشت خدمات مرکز قویی، اوزون کلزا و ذرت گندم، مخلوط مایع کود و فسفات اوره،

 4 آباد حمداله آباد، بهرام قوشاقشالق، کلزا و ذرت گندم، مخلوط مایع کود و فسفات اوره،

 5 تکچی کلزا و ذرت گندم، مخلوط مایع کود و فسفات اوره،

 کلزا و ذرت گندم، مخلوط مایع کود و فسفات اوره،
  آباد جدید فردوس، اسالم اولتان، پیرایواتلو، شرکت

 محمدرضالو آیازکندي، صنعتی، شهرك قدیم، و
6 

 7 گوشلو و آغدام آباد، پارس اجیرلو، کلزا و ذرت گندم، مخلوط مایع کود و فسفات اوره،

  مایع، کود و فسفات اوره،
 میکرو عناصر و گوگرد

 ،اکلز و ذرت گندم،
 جات صیفی

  مغان، کشاورزي تحقیقات مرکز مزارع
 مغان صنعت و کشت شرکت

8 

 9 جعفرآباد کلزا و ذرت گندم، مایع کود و فسفات اوره،

  
 میزان ترین بیش و 329/0 میانگین با 1 منطقه به مربوط نیکل میزان ترین کم غیرزراعی هاي خاك در

 3 منطقه به مربوط 011/0 میانگین با میزان ترین کم کادمیم مورد در ،7 منطقه به متعلق 07/1 میانگین با
 به مربوط میزان ترین بیش سرب مورد در و 9 منطقه به مربوط 084/0 میانگین با میزان ترین بیش و

). 3 جدول (باشد می 065/0 میانگین با 9 منطقه به متعلق میزان ترین کم و 967/0 میانگین با 8 منطقه
 زراعی هاي خاك در) نیکل و کادمیم سرب،( عناصر گیري اندازه از دست آمده به هاي داده آماري تجزیه

 و زراعی هاي خاك بین  درصد1 احتمال سطح در داري معنی آماري اختالف که داد نشان غیرزراعی و
 در گرم میلی 9686/0 از 7 منطقه در سرب میزان که طوري هب. دارد وجود مناطق ههم در غیرزراعی
 یافته افزایش زراعی هاي خاك در کیلوگرم در گرم میلی 598/3 به غیرزراعی هاي خاك در کیلوگرم

 در سرب عنصر کل میانگین طورکلی هب. است یافته افزایش برابر 3 سرب میزان دیگر عبارت به. است
 537/0 غیرزراعی هاي زمین در که رتیصو در. بود کیلوگرم در گرم میلی 495/2 زراعی هاي زمین
 هاي خاك در کیلوگرم در گرم میلی 084/0 کادمیم میزان 8 منطقه در. است کیلوگرم در گرم میلی

 میزان تر ساده عبارت هب یافته، افزایش زراعی هاي خاك در کیلوگرم در گرم میلی 791/1 به غیرزراعی
 در کیلوگرم در گرم میلی 766/0) 8 (منطقه در نیکل میزان. است یافته افزایش برابر 20 کادمیم
 دیگر عبارت به یافته، افزایش زراعی هاي خاك در کیلوگرم در گرم میلی 462/4 به غیرزراعی هاي خاك
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توان گفت میزان عناصر  طورکلی می به). 3 جدول (است یافته افزایش برابر 5 به تقریباً نیکل میزان
باشد که این  هاي غیرزراعی می تر از خاك ي زراعی خیلی بیشها گیري شده در خاك سنگین اندازه
  برايبنابراین. و سموم شیمیایی استرویه کود  علت مصرف بی مالحظه در میزان عناصر به افزایش قابل

  .صورت کنترل شده انجام پذیرد هاي کشاورزي به  مصرف نهادهدوگیري از افزایش بیش از حد بایجل
  

  .هاي زراعی مناطق مختلف مغان عناصر مورد مطالعه در خاك) تجزیه واریانس (ت میانگین مربعا-2جدول 
 سرب کادمیم نیکل درجه آزادي منابع تغییرات

 068/3** 082/2** 068/1** 8 بین مناطق

 102/0 014/0 153/0 108 درون مناطق

 
گرم در  میلی( ناطق تحت بررسی تجزیه آماري میزان عناصر در خاك زراعی در مقابل خاك غیرزراعی در م-3 جدول

  .)کیلوگرم
 سرب کادمیم نیکل

  خاك مناطق
 غیرزراعی

  خاك
 زراعی

t  
  محاسبه
 شده

  خاك
 غیرزراعی

  خاك
 زراعی

t  
  محاسبه
 شده

  خاك
 غیرزراعی

  خاك
 زراعی

t  
  محاسبه
 شده

1 329/0 c772/3 **357/42 024/0 d862/0 **498/60 712/0 c409/2 **084/28 

2 664/0 c629/3 **972/27 069/0 d856/0 **147/47 884/0 c241/2 **930/23 

3 102/1 c713/3 **097/22 011/0 d853/0 **703/21 623/0 c309/2 **821/19 

4 875/0 c756/3 **292/49 035/0 c019/1 **255/89 379/0 c254/2 **978/33 

5 033/1 bc016/4 **883/10 029/0 c014/1 **936/15 379/0 d451/1 **407/9 

6 829/0 b229/4 **728/32 089/0 a739/1 **715/87 167/0 b173/3 **081/27 
7 074/1 ab271/4 **766/28 015/0 a690/1 **284/18 967/0 a597/3 **479/27 

8 766/0 a462/4 **177/26 084/0 a791/1 **924/64 0656/0 c335/2 **292/33 

9 041/1 bc902/3 **964/14 024/0 b352/1 **184/6 653/0 c330/2 **515/6 

 - 495/2 537/0 - 175/1 039/0 - 903/3 855/0 میانگین

بندي میزان  گروه درصد وجود دارد 1داري در سطح  مشترك اختالف معنیهاي با حروف غیر در هر ستون بین میانگین
جدول تجزیه واریانس اساس درجه آزادي و خطاي  براساس آزمون دانکن و برناصر مورد مطالعه در مناطق مختلفع

  . استفاده شده استهاي زراعی و غیرزراعی  آزمون اختالف بین خاكبراي محاسبه شده، tصورت گرفته 
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Abstract1 

Mining, manufacturing, and the use of synthetic products (e.g. fertilizer 
pesticides, industrial waste, and land application of industrial or domestic sludge) 
can result in heavy metal contamination of urban and agricultural soils. In order to 
study the heavy metals accumulation in soils, 131 soil and water samples were 
taken from farmland, non farmlands of 9 regions in Moghan. Soil samples were 
dried and sieved in lab temperature. Than, after extraction Pb, Cd and Ni were 
measured using atomozeaition instrument. The results of variance analysis showed 
that there was significant difference between farm soil and non farm soil sample. 
All of measured heavy metals in farm soils were more than non farm soils. The 
accumulation of Pb, Cd and Ni were 3, 20, 5 times as much in farm soils than non 
farm soils respectively. It is possible, using fertilizers, pesticides and contaminated 
water could be reasons for this accumulation. 
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