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چکیذُ
هطالؼِ حاضز تا ّذف تؼییي شکلّای شیویایی کثالت ٍ هظ در خاک ّای سیز کشت دین ٍ آتی ٍ ارسیاتی خطزات سیغتی آًْا در اعتاى سًجاى
اًجام گزفت .تزای ایي هٌظَر تؼذاد ً 120وًَِ خاک (ً 96وًَِ خاکّای سیز کشت دین ٍ ً 24وًَِ خاکّای سیز کشت آتی) تزداشت گزدیذ
ٍ تؼذ اس تؼییي غلظت کل ػٌاصز ،تؼذاد ً 36وًَِ تا تیشتزیي تٌَع تزای تجشیِ ّای آسهایشگاّی اًتخاب گزدیذ .تا تَجِ تِ ًتایج ،غلظت کل ٍ
قاتل اعتخزاج تا  DTPAکثالت در کارتزی دین ٍ آتی تِ تزتیة  ٍ 0/39 ٍ 24/3 ٍ 0/35 ،25/6هظ تِ تزتیة  5/2 ،62/3 ٍ 2/1 ،29/8هیلیگزم
تز کیلَگزم تذعت آهذ .تَسیغ هظ در خاکّای سیز کشت دین شاهل جشء تاقیواًذُ ( ،)%74/2اکغیذی ( ،)%10/5آلی ( ،)%8/4کزتٌاتی ()%4/6
ٍ هحلَل+تثادلی ( ٍ )%2/4در خاکّای سیز کشت آتی تِ تزتیة جشء تاقیواًذُ ( ،)%70/0آلی ( ،)%13/1اکغیذی ( ،)%10/1کزتٌاتی (ٍ )%4/4
هحلَل+تثادلی ( )%2/3هی تاشذ .تَسیغ شیویایی کثالت در دٍ خاک تفاٍتی ًشاى ًذاد ٍ فقط در عْن ّز یک اس اجشاء تفاٍت هالحظِ شذ ٍ تِ
تزتیة جشء تاقیواًذُ>اکغیذی>کزتٌاتی>هحلَل+تثادلی>آلی تذعت آهذ .تاالتزیي ضزیة ّوثغتگی تیي جشء هتصل تِ هَاد آلی هظ تا هادُ آلی
( )r;0/731تذعت آهذ .فاکتَر آلَدگی اختصاصی ( )ICFتزای هظ ٍ کثالت در کشت دین تِ تزتیة  ٍ 1/11 ٍ 0/35در کشت آتی ٍ 0/50
 1/28تذعت آهذ .فاکتَر آلَدگی جْاًی ( )GCFتِ تزتیة در خاکّای سیز کشت دین  ٍ 1/46آتی  1/78تذعت آهذ .هیاًگیي ػذد ارسیاتی
خطزپذیزی ( )RACتزای هظ ٍ کثالت تِ تزتیة  27/24 ٍ 6/9درصذ هشاّذُ شذ.

ٍاصگاى کلیذی :ػصارُگیزی هتَالی ،خاکّای سیز کشت دین ،خاکّای سیز کشت آتی ،هظ ،کثالت ،سًجاى

هقذهِ
ٍقتی ػٌاكش ػٌگیي تِ خاک اضافِ هیؿَد ػَاهل

اخضاء هختلف فلضات دس خاک تشای اسصیاتی سفتاس آًْا

هختلفی تاػث خزب ٍ ًگْذاؿت آى ًوَدُ یا تاػث

دس هحیظ ٍ ظشفیت تحشکؿاى ( Mobilization

سػَب آى هیؿًَذ ٍ یا اص هحلَلیتؿاى هیکاٌّذ،

 )capacityهیتَاًذ حائض اّویت تاؿذ ( Olajire et al,

کِ دسخِ خزب ػٌاكش ػٌگیي تؼتگی تِ فاکتَسّای

 .)2002اػتفادُ اص تکٌیک ػلاسُگیش هتَالی تشخی

هحیغی ،خلَكیات ٍ هَلفِّای خاک داسد ( Jalali

اعالػات ضشٍسی تشای فْویذى سفتاس ػٌاكش ػٌگیي

 .)and Khanlari, 2008تؼییي غلظت کل ػٌاكش

دس خاکّا اص قثیل پتاًؼیل تحشک ،صیؼتفشاّوی ٍ

ػٌگیي تِ تٌْایی تشای تـخیق کاهل تأثیشات

خزب آًْا تَػظ گیاّاى سا اسائِ هیدّذ ( Achiba et

ّ .)al, 2009وچٌیي ایي تکٌیک هیتَاًذ تشای عثقِ-

هحیغی آلَدگی خاک کافی ًیؼت ( Olajire et al,

تٌذی هؤثش فلضات دس خضءّای طئَؿیویایی هتفاٍت ٍ

 .)2002 and Ashiba et al, 2009تِ ایي دلیل ،تؼییي
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تؼییي تأثیشات اًؼاًی تش خاکّا ،هفیذ تاؿذ ( Bretzel

تٌفغ اهکاى تشٍص ػشعاى دػتگاُ تٌفؼی اًؼاى سا

 .)et al, 2006 and Sundaray et al, 2001گًَِتٌذی

افضایؾ هیدّذ (.)Pais and Jones, 1997

فلضات تا اًتخاب ػاهلّای ػلاسُگیش ( Extracting

هغالؼات هختلفی دس هَسد تؼییي ؿکلّای ؿیویایی

 ،)agentsاعالػات اضافی دس هَسد ٍاکٌؾّای

ػٌاكش اص خولِ هغ ٍ کثالت اًدام گشفتِ اػت.

تٌیادی کِ سفتاس فلضات دس خاک سا کٌتشل هیکٌٌذ،

 Olajire et al, 2002تا تشسػی ؿکلّای ؿیویایی

ًـاى هیدّذ ( .)Olajire et al, 2002تشتیة

هغ دس خاکّای خٌَب ًیدشیِ ،تؼذ اص خضء

هحلَلیت فاصّای هختلف فلضات تِ سٍؽ Tessier et

تاقیواًذُ ،خضء هتلل تِ هَاد آلی سا داسای تیـتشیي

 ،al, 1979تِ كَست؛ هحلَل+تثادلی > هتلل تِ

ػْن گضاسؽ کشدًذ .ایي هحققیي ،تَصیغ ػٌاكشی

کشتٌاتّا > هتلل تِ اکؼیذّای آّي ٍ هٌگٌض >

هثل کادهینً ،یکل ٍ ػشب سا هتأثش اص غلظت کل آًْا

هتلل تِ هَاد آلی > تاقیواًذُ هیتاؿذ ( Olajire et

دس خاک هیداًٌذ،

.)al, 2002

دس حالیکِ تَصیغ هغ دس خضءّای هختلف ،هؼتقل

ّش یک اص ػٌاكش ػٌگیي تا تَخِ تِ ٍیظگیّای

اص غلظت کل تَد ٍ تیـتشیي ّوثؼتگی سا تا دسكذ

ػاختاسی خَد دس هحیظّای هختلف دس کاسّای تِ

هَاد آلی ًـاى هیداد .کَچی ٍ ّوکاساى ( )1383تا

خلَف ؿشکت داسًذ .دس ایي هغالؼِ ،تغییشات

تشسػی ؿکلّای ؿیویایی تشخی ػٌاكش ػٌگیي اص

ؿیویایی هغ ٍ کثالت هَسد اسصیاتی قشاس گشفتِ اػت.

خولِ هغ ٍ کثالت دس خاکّای آتیاسی ؿذُ تا

دػتشػی صیؼتی هغ ػالٍُ تش خلَكیات فیضیکی ٍ

فاضالب ،تَصیغ کثالت سا دس تیواس تذٍى فاضالب تِ

ؿیویایی خاک ،تحت تأثیش فاکتَسّای صیؼت هحیغی

كَست تاقیواًذُ > کشتٌاتی > تثادلی > آلی ٍ دس

هثل اقلین ،خوؼیت تیَلَطیکیًَ ،ع ٍ هٌثغ آالیٌذُ

خاکّای آتیاسی ؿذُ تا فاضالب تِ كَست تاقیواًذُ

هیتاؿذ ( .)Pais and Jones, 1997ایي فلض دس

> کشتٌاتی > آلی > تثادلی گضاسؽ کشدًذ .دس ّش دٍ

تواعّای هؼتوش تِ کثذ ،کلیِ ٍ عحال كذهِ صدُ ٍ

خاک ،حذٍد  25دسكذ اص کثالت تِ كَست تثادلی

کنخًَی ایداد هیًوایذ .تواع پَػت تا اهالح هغ

تذػت آهذ.

ًیض ایداد اگضٍها ٍ تاٍل داًِای هیکٌذ .لشصؽ

تَصیغ هغ سا ًیض دس خاکّای هَسد هغالؼِ تِ

ػضالًی ،ضؼف ،خًَشیضی هؼذُ ٍ تَْع دس اثش ٍسٍد

كَست صیش گضاسؽ کشدًذ :تاقیواًذُ > آلی >

هغ اضافی تِ تذى ایداد هیگشدد .خزب ٍسیذی

کشتٌاتی > تثادلی .تاتٌذُ ٍ ّوکاساى ( )1391تا

اهالح هغ تؼیاس خغشًاک ٍ ػوی اػت ( Pais and

تشسػی ساتغِ تیي ؿکلّای ؿیویایی هغ ٍ خزب آى

 .)Jones, 1997هقادیش کن کثالت تشای تؼیاسی اص

تَػظ گیاُ ػَیا دس خاکّای آّکی اػتاى فاسع،

هَخَدات صًذُ اص خولِ اًؼاى حیاتی اػتٍ .خَد

فشاٍاًی ؿکلّای ؿیویایی هغ سا تِ تشتیة صیش

 0/13تا  0/30هیلیگشم کثالت دس خاک تشای ػالهتی

گضاسؽ کشدًذ :ؿکل تتوِ ( > )%48اکؼیذّای آّي

حیَاًات ػلفخَاس هفیذ گضاسؽ ؿذُ اػت .ایي

کشیؼتالی ( > )%28هتلل تِ هَاد آلی (> )%13

ػٌلش ،خضء اكلی ٍیتاهیي کثاالهیي یا ٍیتاهیي B12

اکؼیذّای آّي تیؿکل ( )%6هتلل تِ کشتٌاتّا

هیتاؿذ (.)Kabata-Pendias & Mukherjee, 2007

( > )%5اکؼیذّای هٌگٌض ٍ تثادلی (ًاچیض).

ایي فلض دس كَست تواع هذاٍم تِ خلَف اص ساُ
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ًتایح هغالؼِ ػلَی ٍ ّوکاساى ( )1391دس تشسػی

( ٍ )Lindsay and Norvell, 1978ػلاسُگیشی

ؿکلّای ؿیویایی هغ ٍ استثاط آًْا تا پاػخّای

هتَالی ( )Tessier et al, 1979ػٌاكش هَسد هغالؼِ،

گیاُ ٍ ٍیظگیّای خاک دس خاکّای اػتاى گلؼتاى،

اًتخاب گشدیذ .ػلاسُگیشی هتَالی تا سٍؽ Tessier

ًـاى داد کِ هغ هحلَل+تثادلی ( ،)0/3کشتٌاتی

 et al, 1979تِ ؿشح صیش اًدام ؿذ :خضء

( ،)0/4پیًَذ یافتِ تا هَاد آلی ( ،)4/5هتلل تِ

هحلَل+تثادلی تا کلشیذ هٌیضین یک هَالس دس ،pH;7

اکؼیذّای هٌگٌض ( ،)1/3هتلل تِ اکؼیذّای آّي

خضء هتلل تِ کشتٌاتّا تا اػتات ػذین یک هَالس

تیؿکل ( ،)26هتلل تِ اکؼیذّای آّي هتثلَس

تا  ،pH;8خضء پیًَذ ؿذُ تا اکؼیذّای آّي ٍ هٌگٌض

( ٍ )30/3تاقیواًذُ ( )37/2دسكذ اص هغ کل خاکّا

تا ّیذسٍکؼیل آهیي ّیذسٍکلشیذ  0/04هَالس دس اػیذ

سا تـکیل هیدٌّذ .هغالؼِ دیگشی تَػظ Jalali and

اػتیک  25دسكذ حدوی ،خضء هتلل تِ هَاد آلی تا

 Khanlari, 2008دس خاکّای آّکی اػتاى ّوذاى

اػیذ اػتیک  0/02هَالس ٍ آب اکؼیظًِ  30دسكذ دس

اًدام گشفت ،ایي هحققیي هغ سا تیـتش دس خضء

 ٍ pH;2اػتات ػذین  3/2هَالس اػیذ ًیتشیک 20

تاقیواًذُ ٍ آلی گضاسؽ کشدًذ.

دسكذ حدوی ٍ خضء تاقیواًذُ تا هخلَط  3تِ  1اػیذ

ایي هغالؼِ تا ّذف تؼییي ؿکلّای ؿیویایی هغ ٍ

کلشیذسیک ٍ اػیذ ًیتشیک اًذاصُگیشی ؿذ.

کثالت دس خاکّای صیش کـت دین ٍ آتی ٍ استثاط

دس ًوًَِ خاکّای اًتخاب ؿذُ Hp ٍ CE ،دس

آًْا تا خلَكیات فیضیکی ٍ ؿیویایی خاک ٍ

ػلاسُ  1:2خاک تِ آب ،تافت (پیپت) ،هَاد آلی

اسصیاتی خغشات صیؼتی آًْا دس خاکّای آّکی

(ٍالکی-تالک) ،کشتٌات کلؼین هؼادل (تیتشاػیَى) ٍ

اػتاى صًداى اًدام گشفتِ اػت.

( ECEاػتات ػذین) ( )Burt, 2004اًذاصُگیشی ؿذ.
غلظت فلضات تا اػتفادُ اص دػتگاُ خزب اتوی هذل

رٍػ تحقیق

 Perkin-Elmer: AA 200قشائت گشدیذ .هحاػثات

هٌطقِ هطالؼاتیً ،وًَِتزداری ٍ آًالیشّای

آهاسی (اص خولِ تؼییي ّوثؼتگیّا ٍ سگشػیَى
چٌذهتغیشُ گام تِ گام) تا کوک ًشمافضاس SPSS 16.0

آسهایشگاّی

كَست گشفت.

تِ كَست کلی تؼذاد ً 120وًَِ خاک اص ػوق  0تا
 10ػاًتیهتشی اص اساضی کـاٍسصی هشکضی اػتاى

ارسیاتی خطزات سیغتی هظ ٍ کثالت در

صًداى کِ داسای کـاٍسصی دین (ً 96وًَِ) ٍ آتی
(ً 24وًَِ) تَد ،تشداؿت گشدیذ .غلظت کل ػٌاكش

خاکّای هَرد هطالؼِ

هغ ٍ کثالت تا اػتفادُ اص اػیذ ًیتشیک ً 5شهال

ػذد اسصیاتی خغشپزیشی ( = Risk assessment code

( )Sposito et al, 1982دس توام ًوًَِّا تؼییي ؿذ.

 )RACکِ تش اػاع هدوَع خضءّای تثادلی ٍ هتلل

دس هشحلِ تؼذ ،تا تَخِ تِ تٌَع ًوًَِّا دس غلظت کل

تِ کشتٌاتّا تذػت هیآیذ (هؼادلِ  ،)1داسای 5

فلضات ٍ پشاکٌؾ ًوًَِّا دس خاکّای کـت دین ٍ

کالع هیتاؿذ؛ کوتش اص ( 1تذٍى خغش)( 1-10 ،خغش

آتی ،تؼذاد ً 36وًَِ خاک تشای تدضیِّای فیضیکی ٍ

پاییي)( 11-30 ،خغش هتَػظ)( 31-50 ،خغش تاال) ٍ

ؿیویایی ٍ تؼییي هقذاس قاتل اػتخشاج تا DTPA
3
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تیـتش اص ( 50خغش خیلی تاال)Delgado et al, ( .

هغالؼاتی تِ كَست ًقغِ هحل ،هیتَاًذ ًـاىدٌّذُ

.)2011

ٍضؼیت تَصیغ فلضات تاؿذ .تٌاتشایي ًویتَاى اص آى

RAC   (F 1  F 2)*100

تِ كَست ٍػیغ تشای تشسػی تأثیشات آلَدگی فلضات

Individual

دس هحیظ اػتفادُ کشد .دس ػیي حال ،ایي پاساهتشّا

 )contamination factors = ICFتشای یک فلض ،تشاتش

هیتَاًٌذ دس کٌاس ػایش هکاًیؼنّای ػٌدؾ آلَدگی

هدوَع خضءّای ًاپایذاس (کِ تشاتش تا خضءّای ،F1

ػٌاكش ،حالت تکویلکٌٌذُ داؿتِ تاؿٌذ ( Ikem et al,

 )F4 ٍ F3 ،F2تقؼین تش خضء پایذاس (تشاتش تا خضء

.)2003 and Naji et al, 2010

معادله 1
آلَدگی

فاکتَس

(

اختلاكی

 )F5اػت ،تذػت هیآیذ (هؼادلِ  .)2فاکتَس آلَدگی
خْاًی ( ،)Global contamination factor = GCFتش

تحث ٍ ًتایج

اػاع هدوَع فاکتَس آلَدگی اختلاكی ()ICF

خصَصیات فیشیکی ٍ شیویایی خاک

فلضات هحاػثِ هیؿَد (هؼادلِ Ikem et al, ( .)3

خذٍل  1خلَكیات فیضیکی ٍ ؿیویایی خاک دس دٍ

.)2003 and Naji et al, 2010
C nonresis tan t
C resis tan t

معادله 2

خاک هختلف سا ًـاى هیدّذ .تا تَخِ تِ خذٍل،

ICFmetal 

خاکّا دس هحذٍدُ خاکّای قلیایی قشاس هیگیشًذ ٍ

GCF   ICFi

کشتٌات کلؼین هؼادل  22/1 ٍ 20/8دسكذ ٍ 7/5 pH

n

معادله 3

ٍ  7/3تِ تشتیة دس خاکّای صیش کـت دین ٍ آتی

i 1

دس ایي هغالؼِ :F1 ،خضء هحلَل+تثادلی :F2 ،خضء

هؤیذ ایي هغلة هیتاؿذ .هقذاس هادُ آلی ٍ  ECدس

هتلل تِ کشتٌاتّا :F3 ،خضء هتلل تِ اکؼیذّای

خاکّای صیش کـت دین ٍ آتی تِ تشتیة 2/5 ٍ 1/0

آّي ٍ هٌگٌض :F4 ،خضء هتلل تِ هَاد آلی ٍ  :F5خضء

دسكذ ٍ  0/57 ٍ 0/25دػیصیوٌغ تش هتش هیتاؿذ.

تاقیواًذُ هیتاؿذ.

هقذاس سع دس خاکّای صیش کـت دین  ٍ %22/9دس

فاکتَس آلَدگی اختلاكی ( ٍ )ICFفاکتَس آلَدگی

خاکّای صیش کـت آتی  %19/7تذػت آهذ.

خْاًی ( )GCFحالت هقایؼِای تا ّیچ خظ ساٌّوا یا
اػتاًذاسدی ًذاسًذ .ایي پاساهتشّا ،دس یک هٌغقِ
جذٍل  -1خصَصیات فیشیکی ٍ شیویایی خاک در خاکّای سیز

آتی

کشت دین ٍ آتی
C
CE

EC

p
H

CEC

SO
M

Sil
t

Sa
nd

Cl
ay

%

dS/
m

-

Cmol(+
)/kg

%

%

%

%

دین
/19

/1

حذا

0

7

حذا

/6

/82

/7

کثش

41

0

7

هیاً

/8

/25

/5

گیي

20

0

7

قل

4/2

10/3

0/6

26/5

1/7

20/6

1/0

/5

9/3

3/4

/7

/7

/0

73

54

37

/2

/9

/9

47

29

22

26

حذا

/5

/22

/1

قل

15

0

7

حذا

/1

/02

/5

کثش

27

1

7

هیاً

/1

/57

/3

گیي

22

0

7

16/2

0/8

24/3

4/6

20/8

2/5

/4

/2

29

11

/0

/2

/7

74

50

31

/0

/3

/7

49

31

19

7/1

 :CCEکشتٌات کلؼین هؼادلّ :EC ،ذایت الکتشیکی خاک :CEC ،ظشفیت
تثادل کاتیًَی :SOM ،هادُ آلی
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غلظت کل ،قاتل اعتخزاج تا

DTPA

ٍ شکل-

تاالػت .خضء فلض اػتخشاج ؿذُ تا  DTPAتیـتش
ٍاتؼتِ تِ هقذاس غلظت کل فلض هیتاؿذ ( Bretzel et

ّای شیویایی ػٌاصز در خاکّای هختلف

 .)al, 2006دس کٌاس آى ،اًذاصُ رسات ،غلظت هَاد آلی

تا تَخِ تِ خذٍل  2غلظت هغ کل ٍ قاتل اػتخشاج

ٍ اکؼیذّای آّي ٍ هٌگٌض هیتَاًٌذ تش صیؼتفشاّوی

تا  DTPAدس کاستشی دین ٍ آتی تِ تشتیة 2/1 ،29/8

فلضات تأثیش تگزاسًذ ( .)Yu et al, 2011ػلَی ٍ

ٍ  5/2 ،62/3هیلیگشم تش کیلَگشم هیتاؿذ .غلظت

ّوکاساى ( )1391دس خاکّای اػتاى گلؼتاى ،هغ

کثالت کل ٍ قاتل اػتخشاج تا  DTPAدس کاستشی دین

ػلاسُگیشی ؿذُ تا  DTPAسا تیي  1/05تا 3/06

ٍ آتی تِ تشتیة  0/39 ،24/3 ٍ 0/35 ،25/6هیلیگشم

هیلیگشم تش کیلَگشم گضاسؽ کشدًذ.

تش کیلَگشم هـاّذُ ؿذ .هقذاس قاتل اػتخشاج تا
 DTPAتشای ّش دٍ فلض ،دس خاکّای صیش کـت آتی

جذٍل  -2غلظت کل ٍ قاتل اعتخزاج تا  DTPAػٌاصز هَرد هطالؼِ در خاکّای سیز کشت دین ٍ آتی
هغ کل

دین

آتی

هغ قاتل اػتخشاج تا
DTPA

کثالت کل

کثالت قاتل اػتخشاج تا
DTPA

حذاقل

17/5

0/8

18/3

0/26

حذاکثش

57/5

4/0

33/3

0/62

هیاًگیي

29/8

2/1

25/6

0/35

حذاقل

38/0

1/5

17/0

0/27

حذاکثش

185/5

21/2

28/3

0/49

هیاًگیي

62/3

5/2

24/3

0/39

ؿکل  1تا  4تَصیغ ؿکلّای ؿیویایی هغ ٍ کثالت

گضاسؽ کشدًذ .دسكذ تاالی فلضات اص خولِ هغ دس

دس خاکّای صیش کـت دین ٍ آتی سا ًـاى هیدّذ.

خضء آلی هیتَاًذ هشتَط تِ گشایؾ آػاى تِ خزب

تَصیغ هغ دس خاکّای صیش کـت دین تِ تشتیة

ػغحی تَػظ هَلکَلّای آلی تاؿذ ( Olajire et al,

ؿاهل خضء تاقیواًذُ ( ،)%74/2هتلل تِ اکؼیذّای

 Fitamo et al, 2007 .)2002دس خاکّای آتیاسی

آّي ٍ هٌگٌض ( ،)%10/5هتلل تِ هَاد آلی (،)%8/4

ؿذُ تا آب فاضالب دس اتیَپی (،)Akaki, Ethiopia

هتلل تِ کشتٌاتّا ( ٍ )%4/6خضء هحلَل+تثادلی

تیـتشیي دسكذ هغ سا دس خضء ػادُ ؿذًی

( )%2/4هیتاؿذ (ؿکل  ٍ )1دس خاکّای صیش کـت

( ٍ )Reducibleکشتٌاتِ گضاسؽ کشدًذ .اص عشف دیگش

آتی تِ تشتیة ؿاهل خضء تاقیواًذُ ( ،)%70/0هتلل

خضء اکؼیذی ( ،)Oxidizableخضء هْوی تَد ()%14

تِ هَاد آلی ( ،)%13/1هتلل تِ اکؼیذّای آّي ٍ

ٍ تشتیة کلی آى سا تِ كَست ػادُ ؿذًی > کشتٌاتِ

هٌگٌض ( ،)%10/1هتلل تِ کشتٌاتّا ( ٍ )%4/4خضء

> تاقیواًذُ >> تثادلی گضاسؽ کشدًذWong et al, .

هحلَل+تثادلی ( )%2/3هیتاؿذ (ؿکل Jain et al, .)2

 2002دس خاکّای کـاٍسصی چیي ،هغ سا تِ عَس

 2008دس تشسػی خضءتٌذی هغ دس سػَتات سٍدخاًِ

هؼٌیداسی ٍاتؼتِ تِ فاص آلی-ػَلفیذی ٍ دس هشتثِ

ًاهاسدا (ٌّ( )Narmadaذ) ،تیـتشیي دسكذ هغ سا دس

تؼذی فاص تاقیواًذُ گضاسؽ کشدًذ .ػلَی ٍ ّوکاساى

خضء تاقیواًذُ ٍ دس هشحلِ تؼذ ،هتلل تِ هَاد آلی
5
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( )1391ؿکل کشتٌاتی هغ سا تؼذ اص ؿکل تثادلی،

(ؿکل  Fitamo et al, 2007 .)4دس خاکّای آتیاسی

کوتشیي دسكذ گضاسؽ کشدًذ.

ؿذُ تا آب فاضالب دس اتیَپی ،کثالت سا تِ عَس

تَصیغ فشمّای ؿیویایی کثالت دس دٍ خاک تفاٍتی

ػوذُ ٍاتؼتِ تِ خضءّای کشتٌاتِ گضاسؽ کشدًذ .ایي

ًـاى ًذاد ٍ فقظ دس ػْن ّش یک اص اخضاء تفاٍت

دس حالی اػت کِ ػْن خضء تثادلی تؼیاس اًذک تَد.

هالحظِ ؿذ ٍ تِ تشتیة ؿاهل خضء تاقیواًذُ>خضء

تا ایي ٍخَد دس ایي هغالؼِ ،کثالت دس خضءّای

هتلل تِ اکؼیذّای آّي ٍ هٌگٌض>خضء هتلل تِ

غیشتاقیواًذُ (( )Nonresidualخضء کشتٌاتِ ٍ ػادُ

کشتٌاتّا>خضء هحلَل+تثادلی>خضء هتلل تِ هَاد

ؿذًی) ( )Carbonate + Reducibleتیـتشیي دسكذ

آلی تذػت آهذ کِ ػْن ّش یک اص اخضاء تِ تشتیة دس

سا تـکیل هیداد Wong et al, 2002 .دس خاکّای

تشاتش

کـاٍسصی چیي ،تیـتشیي دسكذ کثالت سا دس خضء

 5/5>11/9>14/6>18/7>49/3دسكذ (ؿکل ٍ )3

تاقیواًذُ ٍ هتلل تِ اکؼیذّای آّي ٍ هٌگٌض گضاسؽ

خاکّای
دس

صیش

خاکّای

کـت
صیش

کـت

دین،
آتی،

کشدًذ.

تشاتش

 5/6>11/7>18/5>18/8>45/3دسكذ تذػت آهذ

شکل  -2تَسیغ فزمّای شیویایی هظ در خاکّای سیز کشت آتی

شکل  -1تَسیغ فزمّای شیویایی هظ در خاکّای سیز کشت دین

شکل  -3تَسیغ فزمّای شیویایی کثالت در خاکّای سیز کشت

شکل  -4تَسیغ فزمّای شیویایی کثالت در خاکّای سیز کشت آتی

دین
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ارتثاط تیي شکلّای هختلف فلشات ٍ

تِ خاعش کن تَدى دسكذ هَاد آلی خاکّا ،افضایؾ

خصَصیات خاک

هقذاس هَاد آلی تأثیش تِ ػضایی تش سفتاس ػٌاكش دس
خاک خَاّذ گزاؿت (.)Jalali and Khanlari, 2008

سفتاس فلضات هتأثش اص خلَكیات فیضیکی ٍ ؿیویایی

هَاد آلی رسُای ،داسای  CECتاال ٍ یَىّای فلضی

خاک اػت ( .)Bretzel et al, 2006خذٍل  3ضشایة

خذا ؿذُ قَی ()Strongly sequester metal ions

ّوثؼتگی تیي ؿکلّای هختلف هغ ٍ کثالت تا

ّؼتٌذ ( .)Naji et al, 2010خلَكیاتی هاًٌذ ،pH

تشخی خلَكیات خاک سا ًـاى هیدّذ .تا تَخِ تِ

ٍاکٌؾّای اکؼیذ ٍ احیا ٍ فشمّای ؿیویایی فلضات

خذٍل ،تاالتشیي ضشیة ّوثؼتگی تیي خضء هتلل تِ

دس ظشفیت پیًَذ ( )Binding capacityتیي خضء

هَاد آلی هغ تا دسكذ هادُ آلی ( )r;0/731تذػت

هتلل تِ هَاد آلی تا کشتي آلی هْن ّؼتٌذ ( Naji et

آهذ .هغالؼات هختلفی گضاسؽ کشدًذ کِ ػٌاكش

.)al, 2010

ػٌگیي تَػظ هَاد آلی تِ ؿذت خزب هیؿًَذ
( .)Naji et al, 2010دس هٌاعق خـک ٍ ًیوِ خـک،

جذٍل  -3ضزایة ّوثغتگی تیي شکل ّای شیویایی ػٌاصز هَرد هطالؼِ ٍ تزخی خصَصیات فیشیکی ٍ شیویایی خاک
سع

ؿي

ػیلت

SOM

CEC

0/272

-0/067

-0/117

-0/053

0/228

0/165

-0/098

-0/011

-0/207

-0/281

0/113

0/246

*

-0/335

-0/008

-0/06

0/159

-0/125

**
*

0/731

-0/03

-0/151

-0/038

*

-0/185

-0/169

0/421

0/054
*

0/056

-0/085

-0/182

0/249

-0/062

0/26

-0/229

0/634

0/129

-0/209

*0/388

-0/262

-0/071

-0/24

-0/054

0/172

-0/103

-0/011

0/214

-0/035

0/271

*

0/313

-0/537

0/09

-0/412

**

**

-0/386

pH

EC

CCE

0/127

0/107
**
*

0/637

-0/378

*

0/088
0/072

-0/362

**

0/665

**

0/628

0/063
0/026
-0/193

F1
F2
F3
F4
F5

-0/097

DTPA

0/107

F1

**

0/538

0/346

0/099

-0/153

-0/03

-0/208

0/289

0/07

-0/215

0/177

0/08

0/316

-0/088

-0/044

0/018

F4

-0/214

0/253

-0/117

-0/19

0/086

-0/128

0/032

0/171

-0/241

0/134

*

0/142

0/378

-0/266

0/088

-0/538

-0/025

کثالت

F2
F3

**

هظ

F5
DTPA

خضء هتلل تِ کشتٌات هغ تا کشتٌات کلؼین هؼادل

هؼٌیداس ًـاى ًذادُ اػت .دس حالیکِ تا ؿکلّای

( )r;0/421( pH ٍ )r;0/628استثاط هثثت ٍ هؼٌی-

آلی ،کشتٌاتی ٍ تتوِ هغ ساتغِ هثثت ٍ هؼٌیداس

داسی سا ًـاى داد .هغ قاتل اػتخشاج تا  DTPAتا

داؿت .ػلَی ٍ ّوکاساى ( )1391دس هغالؼِ خاک-

 ٍ ECدسكذ هادُ آلی استثاط هثثت ٍ هؼٌیداس ًـاى

ّای اػتاى گلؼتاى ،تیي  ٍ pHؿکلّای اکؼیذی

داد .تاتٌذُ ٍ ّوکاساى ( )1391هیاًگیي هغ ػلاسُ-

هٌگٌض ٍ آّي تیؿکل ساتغِ هثثت ٍ هؼٌیداس گضاسؽ

گیشی ؿذُ تا  DTPAسا دس خاکّای آّکی اػتاى

کشدًذ .دس حالیکِ تیي هغ پیًَذ یافتِ تا هَاد آلی تا

فاسع  1/93هیلیگشم تش کیلَگشم گضاسؽ کشدًذ کِ

ّیچ یک اص ٍیظگیّای خاک ّوثؼتگی هؼٌیداس

تا ّیچ یک اص ٍیظگیّای خاک ّوثؼتگی هثثت ٍ

گضاسؽ ًکشدًذ .تاتٌذُ ٍ ّوکاساى ( )1391تیي هغ
7
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هتلل تِ هَاد آلی تا ّیچ یک اص خلَكیات خاک

هغ قاتل اػتخشاج تا  DTPAتا هغ هتلل تِ هَاد آلی

ّوثؼتگی هؼٌیداس گضاسؽ ًکشدًذ .دس هغالؼِ آًْا،

ساتغِ هٌفی ٍ هؼٌیداس ( )P<0/05 ،r;0/752گضاسؽ

ؿکل کشتٌاتی هغ فقظ تا هقذاس ػیلت خاک ٍ هغ

کشدًذ ،کِ تأثیش هٌفی هَاد آلی تش قاتلیت اػتفادُ هغ

تتوِ تا کشتٌات کلؼین هؼادل ٍ دسكذ ؿيّ ،وثؼتگی

دس خاکّا سا ًـاى هیدّذ .دس هکاىّای آلَدُ هغ

هثثت ٍ هؼٌیداس ًـاى داد .دس کثالت ،خضء هتلل تِ

تیـتش دس خضءّای غیشلیتَطًیکی ()Non-lithogeous

کشتٌات تا کشتٌات کلؼین هؼادل استثاط هثثت ٍ هؼٌی-

حثغ هیؿَد ٍ هَاد آلی اكلیتشیي خارب دس هیاى

داس (ً )r;0/538ـاى داد .خضء هتلل تِ اکؼیذّای

خضء غیشلیتَطًیک هیتاؿذ (.)Sundaray et al, 2001

آّي ٍ هٌگٌض تا دسكذ ػیلت ( )r;0/346استثاط هثثت

دس کثالت ،تیي خضء تاقیواًذُ تا خضء هحلَل+تثادلی،

ٍ هؼٌیداس ًـاى داد .کثالت قاتل اػتخشاج تا  DTPAتا

هتلل تِ کشتٌاتّا ٍ هتلل تِ اکؼیذّای آّي ٍ هٌگٌض

دسكذ هادُ آلی ( )r;0/378استثاط هثثت ٍ هؼٌیداس

استثاط هٌفی ٍ هؼٌیداس هـاّذُ ؿذ .تیي کثالت قاتل

ًـاى داد .دس ایي هغالؼِ ،تیي ظشفیت تثادل کاتیًَی

اػتخشاج تا  ٍ DTPAخضء هتلل تِ هَاد آلی استثاط

( )CECتا ّیچ یک اص فشمّای ؿیویایی هغ ٍ کثالت

هثثت ٍ هؼٌیداس هالحظِ ؿذ .رسیاتی پتاًغیل خطز

ساتغِ هؼٌیداسی هـاّذُ ًـذ .ػلَی ٍ ّوکاساى

سیغتی فلشات در خاکّای هَرد هطالؼِ

( )1391هـاّذُ ًـذى استثاط هؼٌیداس تیي ٍ CEC

داًؾ دس هَسد تحشک هحیغی گًَِّای ؿیویایی

ؿکلّای هختلف هغ دس خاکّای هَسد هغالؼِ سا

فلضات هختلف تشای ًضدیک ؿذى تِ اسصیاتی خغشات

چٌیي گضاسؽ کشدًذ کِ ،خزب هغ تِ كَست تثادلی

آًْا تشای هَخَدات صًذُای کِ دس آى هٌاعق صًذگی

ٍ فیضیکی اًدام ًـذُ تلکِ هغ دس ایي خاکّا تِ

هیکٌٌذ ،هفیذ اػت ( .)Bretzel et al, 2006دسخِ

ٍػیلِ کاًیّا ،اکؼیذّای هختلف ٍ کشتٌاتّا تِ

آلَدگی خاکّا دس دٍ کـت دین ٍ آتی تا اػتفادُ اص

كَست ٍیظُ خزب ؿذُ اػتً .تایح هشتَعِ تِ

فاکتَس آلَدگی اختلاكی ( ٍ )ICFفاکتَس آلَدگی

هؼادالت سگشػیًَی ًیضً ،تایح هـاتْی اسائِ دادُ اػت

خْاًی ( )GCFهحاػثِ ؿذ .هقادیش تاالی GCF ٍ ICF

(خذٍل  .)4خذٍل  5استثاط تیي ؿکلّای ؿیویایی

داسای پتاًؼیل خغشپزیشی تاال تشای خاهؼِ حیَاًی ٍ

ػٌاكش هَسد هغالؼِ تا ّن ٍ غلظت کل ٍ قاتل

گیاّی هیتاؿذ .فاکتَس آلَدگی اختلاكی ( )ICFتا

اػتخشاج تا  DTPAسا ًـاى هیدّذ .تا تَخِ تِ

تَخِ تِ ًتایح خضءتٌذی ؿیویایی فلضات هحاػثِ هی-

خذٍل ،تیي ؿکلّای ؿیویایی هغ ،خضء تاقیواًذُ تا

ؿَد (.)Naji et al, 2010دس خذٍل  6خلَكیات

خضء هتلل تِ کشتٌاتّا ،هتلل تِ اکؼیذّای آّي ٍ

آهاسی فاکتَس آلَدگی اختلاكی ( ٍ )ICFفاکتَس

هٌگٌض ٍ هتلل تِ هَاد آلی استثاط هٌفی ٍ هؼٌیداس

آلَدگی خْاًی ( )GCFآٍسدُ ؿذُ اػت .هیاًگیي

هـاّذُ ؿذ .خضء هتلل تِ هَاد آلی تا خضء هتلل تِ

فاکتَس آلَدگی اختلاكی ( )ICFتشای هغ ٍ کثالت

اکؼیذّای آّي ٍ هٌگٌض استثاط هثثت ٍ هؼٌیداس ًـاى

دس کـت دین تِ تشتیة  ٍ 1/11 ٍ 0/35دس کـت آتی

داد .تیي هغ قاتل اػتخشاج تا  ٍ DTPAخضء هتلل

 1/28 ٍ 0/50تذػت آهذ .فاکتَس آلَدگی اختلاكی

تِ اکؼیذّای آّي ٍ هٌگٌض ٍ هتلل تِ هَاد آلی استثاط

( )ICFتاصتاتی اص خغش آلَدگی تالقَُ خاک هیتاؿذ

هثثت ٍ هؼٌیداس ٍ تا خضء تاقیواًذُ استثاط هٌفی ٍ

(،)Ikem et al, 2003 and Naji et al, 2010

هؼٌیداس هـاّذُ ؿذ .ػلَی ٍ ّوکاساى ( )1391تیي
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جذٍل  -4هؼادالت رگزعیًَی عادُ تیي اجشاء شیویایی هظ ٍ کثالت
R2;0/499

Cu-EX ; -0/370 + 0/618 RAC

R2;0/674

Co-EX ; 0/327 + 0/647 RAC

R2;0/898

Cu-CAR ; -0/806 + 1/191 RAC

R2;0/851

Co-CAR ; -1/841 + 1/373 RAC

R2;0/658

Cu-Oxid ; 10/094 – 1/818 Cu-Re

R2;0/575

Co-Oxid ; 5/308 – 0/621 Co-Re

R2;0/850

Cu-OM ; 11/235 – 2/112 Cu-Re
-

2

R ;0/85

Cu-Re ; 05/035 – 0/342 Cu-OM

R2;0/764

Co-Re ; 5/629 – 0/540 RAC

R2;0/592

Cu-Total ; 3/146 + 0/228 SOM

R2;0/46

Co-Total ; 3/694 – 0/197 Co-EX

 :EXخضء تثادلی :CAR ،خضء هتلل تِ کشتٌاتّا :Oxid ،خضء هتلل تِ اکؼیذّای آّي ٍ هٌگٌض:OM ،
خضء هتلل تِ هَاد آلی :Re ،خضء تاقیواًذُ :SOM ،دسكذ هَاد آلی :Total ،غلظت ػلاسُگیشی ؿذُ تا
اػیذ ًیتشیک ً 5شهال

جذٍل  -5ضزایة ّوثغتگی (پیزعَى) تیي شکلّای هختلف هظ ٍ کثالت ًغثت تِ ّن
F5

F4

F3

F1

F2

0/056

F2

0/188

-0/188

F3

**0/525

0/041

-0/051

F4

**-0/862

**-0/819

*-0/361

0/001

F5

**-0/775

**0/868

**0/608

-0/08

-0/216

DTPA

-0/132

0/315

-0/082

-0/063

-0/061

کل

0/274

F2

0/196

-0/154

F3

0/130

-0/170

-0/114

F4

-0/184

**-0/583

**-0/809

*-0/406

F5

0/012

*0/368

0/081

-0/117

-0/224

DTPA

0/068

0/139

0/027

0/039

**

-0/448

هظ

کثالت

کل

 :F1خضء هحلَل+تثادلی :F2 ،خضء هتلل تِ کشتٌاتّا :F3 ،خضء هتلل تِ اکؼیذّای آّي ٍ هٌگٌض :F4 ،خضء هتلل تِ هَاد
آلی :F5 ،خضء تاقیواًذُ :DTPA ،خضء قاتل اػتخشاج تا  ،DTPAکل :غلظت کل ػلاسُگیشی ؿذُ تا اػیذ ًیتشیک ً 5شهال
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جذٍل  -6خصَصیات آهاری فاکتَر آلَدگی اختصاصی ( ٍ )ICFفاکتَر آلَدگی جْاًی ( )GCFػٌاصز هَرد هطالؼِ
آتی

دین
حذاقل

حذاکثش

هیاًگیي

حذاقل

حذاکثش

هیاًگیي

 ICFهغ

0/21

0/50

0/35

0/25

1/49

0/50

ICF
کثالت

0/57

2/32

1/11

0/84

2/51

1/28

 GCFکل

0/88

2/80

1/46

1/09

2/77

1/78

تٌاتشایي تاالتشیي خغشپزیشی هشتَط تِ هغ ٍ کثالت

ػٌاكشی کِ تیـتش دس خضء تاقیواًذُ ّؼتٌذ ٍ دسكذ

دس خاکّای صیش کـت آتی هـاّذُ هیؿَد.

پاییٌی دس خضءّای غیشپایذاس قشاس داسًذ ،دس صهاى

تشػکغ ،کوتشیي خغش هغ ٍ کثالت دس خاکّای

اًذک تِ ػٌَاى آالیٌذُ هحؼَب ًویؿًَذ ( Chopin

صیش کـت دین هـاّذُ ؿذ Naji et al, 2010 .هتَػظ

 .)and Alloway, 2007فاص غیشپایذاس تشای هَخَدات

فاکتَس آلَدگی اختلاكی ( )ICFسا دس سػَتات

صًذُ تِ ػٌَاى پتاًؼیل ػویت هیتاؿذ ،صیشا تِ آػاًی

ػغحی سٍدخاًِ کالًگ (( )Klangهالضی) تشای سٍی

تَػظ هَخَدات صًذُ قاتلیت تشداؿت داسد ( Naji et

( )Znتیـتش اص کادهین ( )Cdهحاػثِ کشدًذ .هیاًگیي

 .)al, 2010ػذد اسصیاتی خغشپزیشی ( )RACتش

فاکتَس آلَدگی خْاًی ( )GCFهحاػثِ ؿذُ اص فاکتَس

اػاع دسكذ فلض پیًَذ ؿذُ تا خضءّای

آلَدگی اختلاكی ( ،)ICFتِ تشتیة دس خاکّای

هحلَل+تثادلی ٍ هتلل تِ کشتٌاتّا هحاػثِ هیؿَد

صیش کـت دین  ٍ 1/46آتی  1/78تذػت آهذ.

( ٍ ،)Delgado et al, 2011ػْن خضءّای هزکَس دس

 Naji et al, 2010تاالتشیي هقادیش فاکتَس آلَدگی

کثالت تیـتش اص هغ هیتاؿذ .فشم هتلل تِ کشتٌاتّا

خْاًی ( )GCFسا دس ًقغِ هحلّایی گضاسؽ کشدًذ

دس فلضات ،تیـتش هتأثش اص کشتٌات کلؼین دس خاک

کِ دس تاالدػت ،سٍدخاًِ تِ گًَِای هتأثش اص فؼالیت-

اػت ٍ صهاًی کِ هقذاس هَاد آلی ٍ اکؼیذّای آّي ٍ

ّای اًؼاًی (کـاٍسصی ٍ كٌؼت) تَدًذ.

هٌگٌض دس خاک فشاٍاًی کوتشی داؿتِ تاؿٌذ ،کشتٌاتّا

هقذاس ػذد اسصیاتی خغشپزیشی ( )RACتشای هغ تا

تا خزب ػغحی فلضات ،هْوتشیي ًقؾ سا دس سػَب

حذاقل  ٍ 3/8حذاکثش  ٍ 10/9هیاًگیي  6/9دسكذ ٍ

ػٌاكش داسًذ .اص عشف دیگش ،فشم هتلل تِ کشتٌاتّا،

کثالت تِ تشتیة  27/2 ٍ 37/9 ،12/8دسكذ تذػت

داسای پیًَذّای ضؼیفی ّؼتٌذ کِ تِ ؿشایظ هحیغی

آهذ (خذٍل هشتَعِ ًیاهذُ اػت) .هغ دس توام

هثالً تغییشات  pHخاک ،حؼاع ّؼتٌذ ( Filgueiras

ًوًَِّا دس داهٌِ ( %1-10داهٌِ خغش پاییي) قشاس هی-

.)et al, 2002

گیشد .دس حالیکِ دس کثالت %64 ،اص ًوًَِّا دس داهٌِ

خذٍل  7ضشایة ّوثؼتگی تیي ػذد اسصیاتی

( %11-30داهٌِ خغش هتَػظ) ٍ  %36دس داهٌِ

خغشپزیشی ( ٍ )RACفاکتَس آلَدگی اختلاكی

( %31/50داهٌِ خغش تاال) قشاس هیگیشدً .تایح ًـاى

( )ICFتا تشخی خلَكیات فیضیکی ٍ ؿیویایی خاک

هیدّذ کِ هیضاى خغشپزیشی کثالت دس خاکّای

سا ًـاى هیدّذ .دس هغ ،تیي ػذد اسصیاتی

هٌغقِ هغالؼاتی تِ ًؼثت تیـتش اص هغ هیتاؿذ.

خغشپزیشی ( )RACتا کشتٌات کلؼین هؼادل
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( )r;0/367( pH ٍ )r;0/550استثاط هثثت ٍ هؼٌیداس

هقذاس هادُ آلی ٍ  ECدس خاکّا هیؿَد ( Achiba et

هـاّذُ هیؿَد .تیي فاکتَس آلَدگی اختلاكی

( )al, 2009هتقیاى ٍ ّوکاساى .)1391 ،اص عشف دیگش

( )ICFتا  ٍ )r;0/500( ECدسكذ هادُ آلی

ایي افضٍدًیّا غلظتّای تاالیی اص ػٌاكش ػٌگیي اص

( )r;0/488استثاط هثثت ٍ هؼٌیداس دیذُ هیؿَد .ایي

خولِ هغ سا دس خَد داسًذ ( Jalali and Khanlari,

استثاط تأثیش ًَع هذیشیت سا دس خاکّای کـاٍسصی

 .)2008 and Acosta et al, 2011دس کثالت ،ػذد

دین ٍ آتی تِ خَتی ًـاى هیدّذ .اػتفادُ اص کَدّای

اسصیاتی خغشپزیشی ( ٍ )RACفاکتَس آلَدگی

حیَاًی ٍ لديفاضالب دس کـاٍسصی (تِ خلَف

اختلاكی ( )ICFتٌْا تا کشتٌات کلؼین هؼادل استثاط

کـاٍسصی آتی دس هٌاعق ًیوِخـک) تاػث افضایؾ

هثثت ٍ هؼٌیداس ًـاى داد.

جذٍل  -7ضزایة ّوثغتگی تیي فاکتَر آلَدگی اختصاصی ( ٍ )ICFػذد ارسیاتی خطزپذیزی ( )RACتا تزخی خصَصیات فیشیکی ٍ
شیویایی خاک
CCE
هظ
کثالت

ICF
RAC
ICF
RAC

0/104

EC
**

pH
-0/216

-0/036

0/550

-0/226

*

**0/538

-0/026

**

**

0/483

0/500

CEC

0/092

ػیلت

SOM
**

0/488

-0/254

ؿي
0/232

سع
0/017

0/367

-0/164

-0/207

-0/055

-0/115

0/255

0/092

-0/059

0/221

0/123

-0/267

0/226

-0/123

0/202

0/147

-0/112

0/068

0/06

ًتیجِگیزی

آّي ٍ هٌگٌض تیـتشیي خلَكیات هْن خاک ّؼتٌذ

تدوغ تیؾ اص اًذاصُ ػٌاكش ػٌگیي دس خاکّای

کِ تش صیؼتفشاّوی ٍ خزب تیَلَطیکی ػٌاكش

کـاٍسصی ؿایذ ًِ تٌْا ًتیدِاؽ آلَدگی هحیظ تاؿذ

ػٌگیي تأثیش هیگزاسًذ .ایي دالیل تاػث ؿذُ اػت

تلکِ تا افضایؾ خزب تَػظ هحلَالت کـت ؿذُ،

کِ هیضاى خغشات صیؼتی ػٌاكش هَسد هغالِ دس خاک

تش ایوٌی ٍ کیفیت غزا تأثیش هیگزاسدً .تایح ًـاى هی-

ّای صیش کـت آتی ًؼثت تِ دین ،تیـتش تاؿذ.

دّذ کِ ًَع اػتفادُ اص صهیي ػالٍُ تش ایٌکِ تش غلظت
کل ػٌاكش تأثیش هیگزاسد ،تلکِ قاتلیت صیؼت

هٌاتغ

فشاّوی ٍ تَصیغ طئَؿیویایی آًْا ًیض هتأثش اص ایي،

تاتٌذُ ،ل ،.تخشی ،م.ب ٍ ،.کزیویاى ،ى.ع.1391 .

خَاٌّذ تَد .اػتفادُ تیـتش اص افضٍدًیّای آلی هثل

تشسػی ساتغِ تیي ؿکلّای ؿیویایی هغ ٍ خزب آى

لديفاضالب ٍ کَدّای ؿیویایی ٍ حیَاًی ٍ آفت-

تَػظ گیاُ ػَیا دس چٌذ خاک آّکی اػتاى فاسع.

کؾّا دس کـت آتی ًؼثت تِ دین تاػث افضایؾ

هدلِ هذیشیت خاک ٍ تَلیذ پایذاس ،خلذ ػَم ،ؿواسُ

غلظت ػٌاكش ػٌگیي ٍ صیؼتفشاّوی آًْا هیؿَد.

اٍل ،كق .198-183

دس ایي هغالؼِ ،حتی تشخی اص خلَكیات فیضیکی ٍ

ػلَی ،ط ،.ُ.تاراًیهطلق ،م ٍ ،.دردیپَر ،ا.

ؿیویایی خاک هثل هَاد آلی CEC ٍ EC ،pH ،تا

 .1391تؼییي ؿکلّای ؿیویایی هغ ٍ استثاط آًْا

حذی هتأثش اص ایي قضیِ هیتاؿٌذ .اص عشف دیگش،

تا پاػخّای گیاُ ٍ ٍیظگیّای خاک دس تشخی خاک-

تافت خاک (غلظت سع) ،pH ،هَاد آلی ٍ اکؼیذّای
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Abstract
This study aimed to determine the chemical forms of cobalt and copper in soil under rain fed and irrigated
cultivation and their biological risk assessment in Zanjan province. For this purpose, 120 samples (96 rain fed
soil samples and 24 soil samples irrigated) were taken and after determination concentration of all the elements,
36 samples with maximum variation were selected for laboratory analysis. The results showed that the
concentrations of total and DTPA-extractable cobalt under rain fed and irrigated land uses for Co were 25.6, 0.35
and 24.3 and 0.39 and for Cu were 29.8, 2.1 and 62.3, 5.2 mg/kg respectively. Copper distribution in the rain fed
soil included residual fraction (74.2%), oxide fraction (10.5%), organic matter fraction (8.4%), carbonate
fraction (4.6%) and soluble+exchangeable fraction (4/2%) and in irrigated soil included residual fraction (70%),
organic matter (13.1%), oxide (10.1%), carbonate (4.4%) and soluble+exchangeable (2.3%). Chemical
distribution of cobalt in soils showed no significant difference in the proportion of each fraction in order of
residual fraction>oxidized>carbonate>soluble+exchangeable>organic fraction achieved. The highest correlation
coefficient was found between bound to organic matter fraction of Cu with organic matter (r=0.731). Individual
contamination factors (ICF) for copper and cobalt in rain fed and irrigated conditions were 0.35 and 1.11 and
0.50 and 1.28 respectively. Global contamination factor (GCF), under rain fed and irrigated were 1.46 and 1.78
respectively. Risk assessment code (RAC) for copper and cobalt was 6.9 and 27.24% respectively.
Keywords: sequential extraction, rain fed soils, irrigated soils, Cu, Co, Zanjan
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