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 چکیذٌ

 خطك ٍ ًیوِ خطكضَسی ٍ آلَدگی خاک با فلضات سٌگیي، دٍ هطکل اساسی دس بسیاسی اص هٌاطق 

سالهت ، آلَدگی خاک بِ فلضات سٌگیي ضوي كاّص ػولکشد ٍ كیفیت هحصَل. هحسَب هی گشدًذ جْاى

س كِ د فلضات سٌگیي ِبا ٍجَد هطکل ضَسی ٍ آلَدگی خاک ب .با خطش هَاجِ هی كٌذًیض  افشاد جاهؼِ سا

تؼذادی اص خاک ّای ها هوکي است ٍجَد داضتِ باضذ خطشافضايص جزب ػٌاصش سٌگیي دس گیاُ هحتول 

هطالؼِ تأثیش سطَح هختلف ضَسی بش قابلیت جزب بشخی اص فلضات ايي تحقیق  اص اًجام ّذف . خَاّذ بَد

پژٍ ّص دس يك  ايي .سٌگیي ضاهل سشب، ًیکل ٍ كادهین دس خاک ٍ اًذاهْای گیاُ سَداى گشاس هی باضذ

 3دس( سشب، كادهین ٍ ًیکل)طشح بلَكْای كاهال ً تصادفی بِ صَست فاكتَسيل با دٍ ػاهل، ػاهل فلض سٌگیي 

( 3×3×3=27)تکشاس، جوؼا ًدس  3سطح، دس  3دس( دسی صيوٌس بشهتش 7ٍ22، 2)سطح ٍ ػاهل ضَسی         

ًتايج ًطاى داد كِ با افضايص ضَسی، . گشفت هَسد بشسسی قشاس( سقن هحلی)گلذاى، دس گیاُ سَداى گشاس  27

فلض سشب با تَجِ هقذاس دس خاک افضايص يافت كِ  3ضکل قابل جزب فلضات كادهیَم، سشب ٍ ًیکل ّش 

بِ خاطش تحشک ًسبتا صياد فلض كاهیَم دس گیاُ، . جزب كن آى دس گیاُ، بِ هقذاس صياد دس خاک ٍجَد داضت

فلض  .هطاّذُ ضذ داسی هؼٌ تفاٍتضَسی دس بشگ  سطح 3ّش يیب بَد ٍگیاُ  بشگ دسبیطتشيي جزب ايي فلض 

ٍ لی دس سيطِ با افضايص ضَسی هقذاس جزب سشب . سشب با تحشک كن آى، جزبص دس ساقِ ٍ بشگ صفش بَد

 اُیگ طِيساًذام  دس کلیً هقذاس جزب. داضت ٍجَدضَسی  22 با 2ٍ7 سطَح يیب داسی هؼٌ تفاٍتافضايص ٍ 

 هطاّذُ ضَسی 22ٍ 2 سطَح يیب داسی هؼٌ تفاٍت ٍ. بَدٍ كادهیَم  سشب هقذاس بشابش 5 باًيشتق ٍ اديصی لیخ

 بشگ ٍ ساقِ دس یداسی هؼٌ تفاٍت ٍ بَد يافتِ كاّص ًسبتاًهقذاسش  بشگ ٍ ساقِی اًذاهْا دسی ٍل. ضذ
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يی ٍ كَدّای ضیویا)هسیشّای هختلفطشيق  اص فلضات سٌگیي ِآلَدگی خاک ب (.2)گیاّاى صساػی است

 ٍ خاک ٍاسد هی ضًَذ بِ (آفت كص ّا ٍ پساب فاضالب ّای خاًگی، كطاٍسصی، صٌؼتی ،كوپَست ،حیَاًی

با ٍجَد هطکل  .با خطش هَاجِ هی كٌذًیض  سالهت افشاد جاهؼِ سا ،ضوي كاّص ػولکشد ٍ كیفیت هحصَل

كِ دس تؼذادی اص خاک ّای ها هوکي است ٍجَد داضتِ باضذ،  فلضات سٌگیي ِضَسی ٍ آلَدگی خاک ب

قابلیت  تحول بِ گشها،گیاّی ه آفتابگشداى. (3)خطشافضايص جزب ػٌاصش سٌگیي دس گیاُ هحتول خَاّذ بَد

سبتاً ً اىضء گیاّآى سا ج Maasٍ ّوچٌیي  است تَلیذ بیَهاس صياد داسای تَلیذ دس ضشايط خطکی ٍ

هطالؼِ تأثیش سطَح هختلف ضَسی ايي تحقیق  اص اًجام ّذف .(2)استذی كشدُ هتحول بِ ضَسی طبقِ بٌ

بشخی اص فلضات سٌگیي ضاهل سشب، ًیکل ٍ كادهین دس خاک ٍ اًذاهْای گیاُ آفتابگشداى   بش قابلیت جزب

 .هی باضذ

 مًاد يريشُب

ٌاطق كطاٍسصی دٍس ابتذا يك ًوًَِ خاک غیش آلَدُ ٍ ػاسی اص فلضات سٌگیي كادهین، سشب ٍ ًیکل اص ه

اص صٌايغ ٍ هٌابغ آاليٌذُ اًتخاب گشديذ ٍ پس اص آى خاک سا با كَد ٍ هاسِ بِ ًسبت هساٍی هخلَط كشدُ ٍ 

 322ٍ  322ٍ  22كیلَيی سيختِ ضذ ٍ با تَجِ بِ سویت فلضات سٌگیي دس خاک هقاديش  5دس گلذاًْای 

(ppm ) پس اص . آًْا سا دس خاک گلذاًْا پخص كشدينبشای فلضات كادهیَم ٍ سشب ٍ ًیکل اًتخاب ٍ سپس

هَسد ًظش ثابت  ECآى گلذاًْا سا با آب با ضَسيْای هختلف، قبل ٍ بؼذ اص كاضت آبیاسی كشدين تا خاک سا دس

دس ًظش گشفتِ ضذ  3/2دس طَل كطت  ECدس ايي آصهايص بشخِ آبطَيی جْت ثابت ًگِ داضتي . ًگِ داسين

 3با تَجِ بِ تشاكن بزس دس ّکتاس دس ّش گلذاى . اًجام هی ضذ  FC  52/2ٍ آبیاسی گلذاًْا دس طَل كطت

بش اساس ًَع گیاُ ٍ تَصیِ هَسسِ خاک ٍ آب ػٌاصش اصت، فسفش، . گیاُ آفتابگشداى سضذ ٍ ًگْذاسی ضذ

سپس دس يك طشح آهاسی بلَكْای . پتاسین ٍ ػٌاصش كن هصشف بِ خاک گلذاى ّا بِ طَس يکساى اضافِ ضذ

سطح ٍ ػاهل  3دس( سشب، كادهین ٍ ًیکل)صادفی بِ صَست فاكتَسيل با دٍ ػاهل، ػاهل فلض سٌگیي كاهال ً ت

گلذاى دس گیاُ  27( 3×3×3=27)تکشاس، جوؼاً دس  3سطح، دس  3دس( دسی صيوٌس بشهتش 22ٍ 7، 2)ضَسی 

هَسد  آًالیض SAS سپس ًتايج تَسط ًشم افضاس . اًجام ضذ Helianthus annuus))آفتابگشداى سقن آرسگل 

 .آهاسی قشاس گشفت

 

 

 

 دس خاک هَسد آصهايص( ppm)بشخی اص هطخصات ٍ فلضات سٌگیي قابل جزب : 1جذٍل

 

 

 

 

 
   

  PH    EC(ds/m)      ببفت خبک   OM%    Cd       
Pb       Ni     

sandy loam     2    0.05   0.08    0.08          10          
  7.5 



 (اصفهان)واحد خىراسگان  یالمدانشگاه آزاد اس یدر کشاورز یپژوهش و نىآور یشهما
 

 

 وتبیج ي بحث

 :فلشات سىگیه قببل جذة در خبک

هطاّذُ هی ضَد با افضايص ضَسی، ضکل قابل جزب كادهیَم، سشب ٍ  2ّواًطَس كِ دس ًوَداس ضکل 

ٍ ّوچٌیي كوپلکس هَاد آلی با فلضات  NaClًیکل ّش سِ دس خاک افضايص هی يابذ كِ ايي هی تَاًذ بش اثش 

ی هؼٌ تفاٍت یاُ، بِ هقذاس صياد دس خاک ٍجَد داضت ٍفلض سشب با تَجِ هقذاس جزب كن  آى دس گ (.5)باضذ

دٍ فلض كادهیَم ٍ ًیکل با تَجِ بِ تحشک آى دس گیاُ ٍ جزب . ضَسی هطاّذُ ضذ 22 با 2 سطَح يیب داس

تفبيت  دس خاک سطح شًري 3در َز ًیکل . صياد آى تَسط گیاُ بِ هقذاس كوی دس خاک ٍجَد داضتٌذ

 .معىي داري داشت

 

 1شکل 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                   . ٍجَد ًذاسد%5ستًَْای با حشٍف يکساى اص  لحاظ آهاسی اختالف هؼٌی داسی دس سطح 

 تاثیش سطَح ضَسی بش هقذاس قابل جزب كادهیَم،سشب ٍ ًیکل دس خاکسا بطِ (2ضکل 

ّواًطَسكِ دس ًوَداس . يافت صيافضاگیاُ  اًذام 3ّش تَسطی ضَس افضايص با َمیكاده فلض جزب :ًمیکبدم

 يیب داسی هؼٌ تفاٍت افضايص ٍ یضَسافضايص  بادس سيطِ  َمیكاده فلض جزبهطاّذُ هی ضَد،  2ضکل 

 2 سطَح يیبهقذاس كادهیَم كوتش اص سيطِ ٍ بشگ بَد ٍ  ساقِ اًذام دس .ضذ هطاّذُ ضَسی 22با  2 سطَح

بِ خاطش تحشک ًسبتا صياد فلض كاهیَم دس گیاُ، بیطتشيي . داضت ٍجَد داسی هؼٌ تفاٍت یضَس 7ٍ22 با

با تَجِ بِ هقذاس  .هطاّذُ ضذ داس یهؼٌ تفاٍتضَسی  سطح 3ّش يیب گیاُ بَد ٍ بشگ دسجزب ايي فلض 

 .سویت فلض كادهیَم دس گیاُ آفتابگشداى، بِ هقذاس سوی دس ّش سِ اًذام جزب ضذُ بَد

 كِ دس خاک ٍ گیاُ داسد یكو تحشک با تَجِ بِ سشبًطاى هی دّذ كِ فلض  3ًوَداس ضکل  :سزة

ّن هقذاس جزب ضذُ دس هقايسِ با هقذاس كل آى دس  طِيسٍ دس  بَد صفش بشگ ٍ ساقِی ّا اًذام دسآى  جزب

 22 با 2ٍ7 سطَح يیب داسی هؼٌ تفاٍت ٍ يافت صيافضا ػٌصش جزبی ضَس صيافضا با اها. خاک كن بَد

 .ًطذ هطاّذُی داسی هؼٌ تفاٍت 2ٍ7 سطَح يیب ٍ داضت ٍجَدضَسی 

كِ ايي . بَد سشب ٍ َمیكاده هقذاس بشابش 5 باًيتقش ٍ بَد اديصی لیخ اُیگ طِيس دس کلیً فلض هقذاس :کلیو

 يافت ٍكِ ّوچٌیي ايي هقذاس با افضايص ضَسی افضايص . هی تَاًذ دس اثش تحشک صياد ايي فلض دس خاک باضذ

 كاّص ًسبتاًهقذاسش  بشگ ٍ ساقِی اًذاهْا دسی ٍل. ضذ هطاّذُ ضَسی 22ٍ 2 سطَح يیب داسی هؼٌ تفاٍت

ٍلی با تَجِ بِ . ًذاضت ٍجَد بشگ ٍ ساقِ دس کلیً فلض ٍی ضَس سطَح يیبی داسی هؼٌ تفاٍت ٍ بَد يافتِ
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 جزب هاًغ 7ٍ22ی ضَسبا سطَح  کلیً يیّوچٌ. هقذاس سویت آى دس گیاُ، بِ هقذاس سوی جزب ضذُ بَد

 .ضذ اُیگ كلشٍص دس ٍ آّي

 

               4شکل     

                 3شکل 

 2شکل

 
 

 

 

 

 

 

 

سطح ضَسی جزب فلضات دس اًذاهْای سيطِ، ساقِ ٍ بشگ، ستًَْای با حشٍف يکساى اص لحاظ آهاسی  3دس 

 . ٍجَد ًذاسد % 5اختالف هؼٌی داسی دس سطح 

رابطٍ مقذار جذة فلش کبدمیًم در شًریُبي مختلف در ریشٍ ،سبقٍ ي بزگ گیبٌ ( 1شکل 

رابطٍ مقذار جذة فلش سزة در شًریُبي مختلف در ریشٍ ،سبقٍ ي بزگ گیبٌ ( 2آفتببگزدان  شکل

رابطٍ مقذار جذة فلش ویکل در شًریُبي مختلف در ریشٍ ،سبقٍ ي بزگ ( 3آفتببگزدان   شکل

 گیبٌ آفتببگزدان

 :گیزي وتیجٍ

فلضات سٌگیي اص طشيق كَدّای ضیویايی ٍ لجي فاضالب سٍص بِ سٍص دس خاكْای ها سٍ بِ افضايص است ٍ 

ّوچٌیي يَى كلشيذ باػث افضايص پَيايی ٍ قابلیت جزب فلضات سٌگیي دس خاک ٍ جزب آى بَسیلِ گیاُ 

هقاديش باالی ايي فلضات دس هجوَع هی تَاى گفت كِ طی سالْای هتوادی، احتوال اًباضتِ ضذى . هی ضَد

 .دس گیاُ ٍ ٍسٍد آًْا بِ صًجیشُ غزايی اًساى ٍ دام ٍجَد داسد
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