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 چکیده

یقاجلهگرییاازااآلهدگ ارفعگرییاطیایایکاطیطقالادراجهتاتصتتمر غلظتافلزایاستتینر ادستتسیستت اطالاات دقیادمرباطیطه اطالا

سینر ا ستآلهدگ افلزایا شدهادراهدفاازاانجقماای اتحقرباا.ضیوریاا س اآلهدگ افلزاکقدطرهمادراخقکاواگرقهاگیدماکشتا طیر

ا30نمهنالاخقکاازادمباصفیاتقاا100تعدادااطیایاای اطیظهرا.اراض اآطیفس ارودخقنالادجلالادراطزارعاالصهییهادیاق،اجیهباطغداداطهد

طسییاطالاروشاطرل ا2زاالکاهقیاخقکاطعداازاههااخشتتکاشتتدعاواداهراانمهنالطسییاتهرالاشتتد.اا1000خقک،اطقافقصتتلالامسییستتقنسر

سلطقن ادصقره شداواترزابا شتا شدهاطهد،ایکانمهنالاازاانداماههای اگرقهاگیدماطیدا شتا شدند.اازانققت اکالانمهنالاخقکاطیدا گرییا

دلاططالاوسرلالادسسنقهاجذبااتم ایادصقرگرییاشدند.اطقداراکقدطرهمادراخقکاواگرقهاازاخشکاکیدعادراآوعاطالاروشاهض اتاطعد

AAS990شد.اندازهاا شالاپیاکیشاگرییا سسفقدهاازانیماافزارااکقدطرهماخقکاواگرقهدرانهقیتانق سخالاااGISطقاا شد.اطقاا2.10ن سر ا تی

شدهادراطیطقالاطالاتیترباتهجالاطالانسقیجاطد شتا گیماطیاطرل ا11/1واا38/0ستاآطدهاطرقننر اغلظتاکقدطرهمادراخقکاواگرقهاگیدماک

شالا،گیدمکرلهگیماطهد.اطقداراکقدطرهمادراگرقها شسیاازاحداطجقزاطهداواطقاتهجالاطالانق شسیی اطقداراکقدطرهمادرانطر قحرالاهقیاپیاکیشاطر

سسیدهجیهبا شقورزیاگ شرمرقی اطالاویژهاکهدهقیاشیم اطیطقالاطهرداططقلعالاکالادارایاک صیفاکهدهقیا شد.اط شقهدها تییاطهداط

اارقهاگیدماشدهاطهد.فسفقت ادراای اطیطقالاطقدثاافزایشاکقدطرهمادراخقکاواطالاتاعاآعادراگ

اآطقر،ازطر کهدهقیاشرمرقی طیداریاخقک،انقشالکلمات کلیدی: 

 مقدمه

یخهردارنداایاطهقیاشتترمرقی ،افلزایاستتینر اطالالحقثاتقاریهقیااکهله،یب ،اطرهله،یب اواطهداشتتس اازااهمرتاویژهدراطرقعاآالییده

طشتتتیااستتتتادرانسرجالاآلهدگ اآعاه اتقاریایاجدیاواخطینقک اطیاتیی اطیاعاتقطر اطهاداغذای ا(.اخقکاطالادلرلاای اکالااصتتتل 5)
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سینر اازاجملالاطه  شت.افلزایا ستاخهاهدادا سقعاواطحرطازی شمقراط تیی اآالییدهس طتاان ستاطالا آییداکالادراهقیاطحرطازی

شدیاطهرداتهجالامیارگیفسال صی7اندا)چیدادهالااخریاطالا شقورزی،ااطییاتدریج اهقیاکدراخقکاطهیژهادرازطر اسینر ا(.اتجمعادیق

طالاسطح اطیسداکالااطیرتاغذای اطشیارااتهدیدانمقید.اسقالنالاهزاراعات اازاای ادیقصیاکالانقش اازااتهاندط ااستاطالاتهریبالاغلظت

دهد،اکالاتشتتدیداطخسلفانشتتقعاط اگیاعپژوهششتتهد.اططقلعالاهقیاشتتهیی،اصتتیعس اواکشتتقورزیااستتت،اوارداخقکاط فعقلرت

زایکاسهاواددماردقیتاطسقئلاوااسسقنداردهقیازیستاطحرط اتهسطاطعض اازاصقحاقعاصیقیعاازسهیادینیاهقیاصیعس اافعقلرت

روداکالااگیاطالاطرزاعاطرشاتیی افلزایاسینر اطالاشمقراط فلزاکقدطرهمایب اازاخطینقک(.ا4طهجباآلهدگ اطحرطازیستاشدهااستا)

سقعاگیدداطقدثاطرمقریاگیفسن ارااز سیتقعاریالاط یالحداطجقزاآعاوارداطدعاان شدهاوایب اازادهاطلاطه اطیوزا شد،اهمچیر اهقا طق

سقعاواحرهاعاط  سسخهاعانرزاازادهارضادینیاای افلزادراان شدپهک اا سطح اواکقدطرهماطعمهالًاطالاتهراتارع ادراآبا(.6)اطق هقیا

صهریایهعاهردراتالایقاتیکراقیاپرچردهاطعدن  ستاطالا صیاطمب اا سرد،اکلیازییزطری اوجهدادارد.اای ادی ید،اطقنیداکیطیقی،اهردروک

سرد سهلفقیاواهمچیر اتیکراقیاآل اهمیاهاطقاا سهطقیارهایقا سسی،ار سیگاط سقیشاخقکاوا شهد.اکقدطرهماازاتییبافی هطرکایقفتا

سسفقدهاازالج اواکهدادراکشقورزیاواردااکهسرسس  هقیاآط اآلهدهااتمسفییانقش اازاکقرخقنجقیاصیعس ،اپسقباطیقتباآلهدها،اواا

طرل ا3تقاا2واطیایاطصتیفاحرهانتقیاگیماطیاکرلهگیماطرل ا5/0اطقداراطجقزاکقدطرهمادراگرتقهاطتیایاطصیفاانسقعاحدودا. شهدط 

رایاضیوریاسابسیادصنقش اازارمقطتاآنهتتتقاطقادیقطیاگرقهاکقدطرهماااایاسمرتادیقصییاطثل(.ا3)گزارشاشدهااستااکرلهگیمگیمادرا

دیهاعاطثقل،اگریند.اطالرمرقی اط شالاجقیاآنهقاراادراوظتتتقیفاطرهجوستتترلالاگرتتتقهااستتتت،اکتتتالادرانسرارفسقراطرهشرمرقی اواجذباطال

شدکتتتتقدطرهماط  شسالاطق شارالارویادا سم ا س اا.تهانداجذباواوظقیفاطسقطهلر شدهادراخصهصااهمرتاطیر طقاتهجالاطالاطهارداطرقعا

هدگ افلزاکقدطرهمادراخقکاواگرقهاگیدماکشتتاشتدهادرااراضت اای اتحقربانرزاطقاهدفاطیرست اآلاغلظتاکقدطرهمادراخقکاواگرقه،

اآطیفس ارودخقنالادجلالادراطزارعاالصهییهادیاق،اجیهباطغداداانجقماگیفت.

 مواد و روشها

 برداریمنطقه مورد مطالعه و نمونه

ایاطالاوستعتادارد.اطحدودهطیطقالاطهرداططقلعالادراجیهباشتهیاطغداداوادراطیطقالاالصتهییهادرااراضت احقشترالارودخقنالادجلالامیارا

ا"0.67'51°32واا"33.76'41°32شتتیم اوادیضاجغیافرقی اا"55.41'2°45تقاا"43.44'53°44هبسقرادراطر اتهلاجغیافرقی اا10000

هقیاطقاکشتاطسیاک اواهمچیر اوجهدااراض افقمداکشتادراطجقوریاآنهقا(.اای اطحدودهاشقطل،ازطر 1شمقل اانسخقباشدا)شبلا

ست.اتعدادا شابالاطیظ اواطقافقصلالاا100ا سقنسرمسییاسطحاخقکاازااراض اا30اطسیاازادمباصفیاتقا1000نمهنالاسطح اطالاصهریا

اکشتاشدهاوافقمداکشتانمهنالاطیداریاشد.ا
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ا

 محدوده منطقه مورد مطالعه در حاشیه رودخانه دجله -1شکل 

 آنالیز آزمایشگاهی

گیماازاا2ازاروشاترزاباستلطقن ااستسفقدهاشتد،اطیایاای اطیظهرااطسدااطالااکقدطرهماگرییافلزرییاازاخقکاجهتااندازهگطیایادصتقره

اHNO3لرسیاطرل ا5غلرظاطالاصهریاآراماوامطیهامطیهااضقفالاشد.اسپسااHCLطرلرلرسیاا15طرلرمسیی،اا2خقکاداهرادادهاشدهاازاالکا

داغااهقایکاسقدتارویاصفحالسقدتادراآزطقیشنقهامیارادادهاشدند.ادراطیحلالاطعدی،انمهنالا24هقاطالاطدیاوانمهنالغلرظااضقفالاشدا

هقاطقااسسفقدهاازاکقغذاصقف ادرایکامهنالنر انیطقلاطالاآنهقااضقفالاشد.اناHNO3لرسیاطرل ا10ازاسیداشدعا،احیاریادادهاشدنداواپسا

الرسییاصقفاواطقاآباطقطیاطالاحج ارسقندهاشدند.طرل ا50طقل ا

صقره شد،اطیایاای اطیظهراطالااگرییافلزاکقدطرهمگرقهاجهتااندازهگرییاازاطیایاد سسفقدها ض اتیاا شکاا5/0ازاروشاه گیمانمهنالاخ

لرسیاطرل ا2غلرظاواهمچیر ااHNO3 لرسیاطرل ا5سییاداهرادادهاشدهاطهداطقداراططرل ا5/0گرقه اکالاکقط اآسرقباشدهاطهداواازاالکا

HCL2لرسیاطرل ا2غلرظاواطالاهمیاهااO2Hشد.انمهنالا ضقفالا سپساا24هقاطالاطدیاغلرظاا شدند،اوا سقدتادرادطقیاطحرطامیارادادها

رنگاخقرجاگیدیداواطحلهلاطالارنگازردااایحیاریادادهاشتتتدنداتقاطخقرایامهههادرجالا120ستتتقدتادرادطقیاا2هقاطالاطدیانمهنال

صقف اواتم اشفقفادرآید،ادرانهقیتانمهنال شدنداواطقاآبادیهنرزهاطالاحج اا41هقاازاکقغذا شدندطرل ا50داهرادادها سقندها .الرسیار

ااسسفقدهاشد.اAAS990ازادسسنقهاجذبااتم اطدلااگرییاکقدطرهماخقکاواگرقهایااندازهطی

 هاتجزیه و تحلیل داده

 Arcنیطقلاسقزیاشدند.ادرانهقیتاطقااسسفقدهاازانیماافزاراا16نسخالااSPSSهقاطقااسسفقدهاازانیماافزاراهقااطسداادادهجهتادرونرقط اداده

GISطیطقالاتیسر اشدگیدمااگرقهاواخقکاکقدطرهمغلظتاافلزطیدیانقشالاپهیالا2/10نسخالااا. 
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 نتایج و بحث

  گیاه گندمغلظت فلز کادمیوم در خاک و نتایج تجزیه 

 .ارائالاشدهااستا1انسقیجاتجزیالاآطقریاآعادراجدولوافلزاکقدطرهمادراخقکاواگرقهاگیدمانسقیجاطیطه اطالاطرزاعاغلظتا

 (mg/kg)ا. تجزیه آماری غلظت فلز کادمیوم در خاک و گیاه گندم1جدول 

 فلز سنگین حداقل حداکثر میانگین چولگی کشیدگی واریانس ضریب تغییرات

28/0  02/0  - 57/0  805/0  38/0  63/0  2/0  Soil Cd 

93/0  06/1  011/0  914/0  11/1  4 0 Plant Cd 

 

(،اکالااطقدارا1گیماطیاکرلهگیماطهدا)جدولاطرل ا2/0واا63/0،ا38/0طرقننر ،احداکثیاواحداملاغلظتاکقدطرهماخقکاطالاتیترباطیاطیا

طیاکرلهگیم(امیاراداشتتتاواطقداراطرقننر اآعاکمسیاازاحداطجقزاگیماطرل ا01/0-7/0طرقننر اکقدطرهمادراطحدودهاتغرریایاکقدطرهما)

گیماطیالرسیاطهد،اکالاکمسیاازاحداکثیاطرل ا008/0گیماطیاکرلهگیم(ادراخقکاطهد.اطقداراکقدطرهمادراآبارودخقنالادجلالاطرل ا3کقدطرهما)

ستطرل ا01/0طقداراطجقزا) تهاعانسرجالاطهدعاغلظتاکقدطرهمادراآباآطرقریاط .اطقاتهجالاطالاک ا(8)اگیماطیاکرلهگیم(ادراآباآطرقریاا

شسالااست.ااحسمقالًاکقرطیداکهدهقیاشرمرقی اطثلاکهدهقیافسفقت ا گیفت،اکالارودخقنالادجلالاتقاریاچیدان ادراطقداراکقدطرهماخقکاندا

دطرهمادرا(ادراطیرستت اخهداطیارویاتجمعاکق2015طهجبااضتتقفالاشتتدعاکقدطرهماطالاخقکاطیطقالاشتتدهااستتت.ا،انگاواهمبقراعا)

طهد،اکالاای اطقدارااگیماطیاکرلهگیمطرل ا3/0خقکهقیاکشقورزیاچر اطالاای انسرجالارسردنداکالاطقداراطرقننر اکقدطرهمادرااراض اچر ا

(ا2017کقریاواکهدهقیاکشقورزیاطالاای ااراض ااضقفالاشدهااست.اتهفرباوامقض ا)ا،اطعدعهقیاانسقن اطثلاصیعتطالادلرلافعقلرت

س اآلهدگ ا شقورزیاجیهبادیاقازطر دراطیر ض اک سردند،اکالاطقداراکقدطرهمادراارا شقورزیاجیهبادیاقاطالاای انسرجالار هقیاک

اهقیاکشقورزی،اطصیفاکهدهقیاشرمرقی ااست.خرل اکمسیاازاطیقتباصیعس اطهداواای اطقداراک اطالادلرلافعقلرت

گیماطیاکرلهگیماطهد.اطقاطرل ا0واا4،ا11/1طالاتیترباطرقننر ،احداکثیاواحداملاغلظتاکقدطرهمادراگرقهاگیدماا1طقاتهجالاطالاجدول

تهجالاطالانسقیجاطقداراکقدطرهمادراگرقهاگیدماچیدی اطیاطیاطرشتتتسیاازاطقداراکقدطرهمادراخقکاطهد،اای اططلبانشتتتقعادهیدهاتمقیلاگرقها

پقالی اطیقسباقهاگیدماطیایاگرقهای اگرقهااست،اای اطهضهعاازاجهتااسسفقدهاازاگراهقیگیدمادراجذباکقدطرهماوااناقشتاآعادراانداط

سبانرستاواط  سقعاوادام،اطیق سسفقدهاگیدماطالاطیظهراطحصهل اطیایاتأطر اطهاداغذای اان ست،اول اازاجهتاا یایاتهانداخطیات اطا

نمهدند،ااگیماطیاکرلهگیماگزارشطرل ا29/2(اطقداراکقدطرهمادراگرقهاگیدماآط ا1393ئ ا)س طتاانسقعاداشسالاطقشد.الیسسقن اواهزاوه
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سسقنداردادراگرقهاگیدماطهده،اواط  شسیداکالاای اطقداراطرشسیاازاحداا سبیدریاواواطرقعادا شد.اا سقزاطق سقعاخطیا تهانداطیایاس طتاان

(ادراطققیسالاسالاگرقهاگیدم،اشادراواکلزاادراپقالیشاخقکاازافلزاکقدطرهماطالاای انسرجالارسردند،اکالاگرقهاگیدماطهسیی ا1395زادها)دقل 

شسیاای اکقرا ستاتهدهاطر شسیاکقدطرهماتهسطاگیدمارااطالادلرلازی ی اراادراجذباکقدطرهماازاخقکاآلهدهاراادارد.اای اطحقققعاجذباطر

اگرقهانساتاطالادواگرقهادینیاگزارشانمهدند.

اکقدطرهمادراخقکاواگرقهاگیدمطیرس انحههاپیاکیشا

سقسا شالاپهیالاطیدیاکقدطرهماخقکا)طیاا شسیی اطقداراکقدطرهماخقکا)الف(-2شبلانق گیماطیاکرلهگیم(ادرانقحرالاجیهباطرل ا6/0طر

گیماطیاکرلهگیم(ادرانهاح اشتمقل اطیطقالاطشتقهدهاشتد.ازیقداطهدعاکقدطرهمادرانقحرالاجیهباطرل ا2/0شتیم اطهداواکمسیی اطقدارا)

ااهسسید.افسفقت اطقشد،اکالاحقویافلزاکقدطرهمطهدعاکشقورزیاواکقرطیداکهدهقیاشرمرقی اطثلاکهدهقیاسیارشطشیم ااحسمقالًاطالادلرلا

شسیی اطقداراکقدطرهماگرقها)اازاتیف  شتاواکمسیی اطقداراکقدطرهماطرل ا4طر گیماطیاکرلهگیم(ادرانقحرالاجیهباغیط اطیطقالاوجهدادا

شدطرل ا05/0گرقها) شقهدها شمقل اطیطقالاط شالاپیاکیشا.اب(-2شبلا)گیماطیاکرلهگیم(ادرانهاح ا پیاکیشاهاکقط ًاطقاکقدطرهماگرقانق

شت.ادراطیطقالاکقدطرهماخقکااطبقن  شقن ادا شیم ااحسمقالًاطالادلرلگرقهاگیدماکقدطرهماادرنسرجالاغلظتاطقالتیاهمپه ادرانقحرالاجیهبا

ااست.اای اطخشاازاطیطقالای افلزادراخقکااغلظتاطرشسی
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اگرقهاگیدم-باخقکاوا-الفکقدطرهمااغلظتاطیدی.انقشالاپهیال2شبلا

اگریینسرجال

 اطهدعاکواطقاتهجالاطالااطهدطیااستتقسانسقیجاطالادستتتاآطدهادراای اتحقرباغلظتاکقدطرهماگرقهاگیدماطرشتتسیاازاحداطجقزاطیایاانستتقعا

ست،اطلبالاطقاتهاعانسرجالاگیفتاکالارودخقنالادجلالاتقتاکقدطرهمادراآبارودخقنالادجلالاط غلظ شسالاا اریاچیدات ادراآلهدگ اطیطقالاندا

شالجهت شسیی اطقداراکقدطرهمادرانققت االاطالانق شد،هقیاپیاکیشاکقدطرهمادراطیطقال،اطر شقهدها شسییاطهدهکالااط شقورزیاطر ادارایاک

اطقشد.اشرمرقی هقیاکشقورزیاطثلاطصیفاکهدهقیاگ اطیطقالاطالاکقدطرهمافعقلرت،ادرانسرجالااحسمقالادقطلاآلهداست

ا

Investigation of cadmium contamination in soil and cultivated wheat in Tigris River 

alluvial plain (Case study: al-Suwaira fields, south of Baghdad, Iraq) 

Taher Salman1, Alireza Karimi1*, Ebrahim Mahmoudabadi1 
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Abstract 

Precise information about heavy metals concentration of soils is crucial for deciding about lands and their management 

for prevention of soil  contamination. The aim of this study was to investigate the contamination of cadmium in soil 

and cultivated wheat in al-Suwaira fields, southern of Baghdad, Iraq.. Therefore, 100 soil samples were taken from a 

depth of 0 to 30 cm, with a distance of 1000 meters. The soil samples were air-dried, sieved with 2-mm sieve and then 

digested with mixture of concentrated HNO 3 and HCl. The points where soil sampled, plant (shoot parts) were 

collected as well. For plant samples, the plants were cut to small pieces and dried in an oven and then they were digested 

with mixture of acids. Cadmium concentrations of soil and plant were measured by the AAS990 atomic absorption 

system. Finally, the cadmium distribution of soil and plant was mapped using GIS version 10.2. The mean values of 

cadmium concentration in the soil and plant were 0.38 and 1.1 mg / kg, respectively. Plant cadmium concentration 

exceeded standard threshold for human. Produced maps showed the highest cadmium value in the southeastern part of 

the study area which had extensively used for cultivation. The uses of chemical fertilizers (especially phosphate 

fertilizers) in the area lead to increase the cadmium concentration in the soil and cultivated plant. 

Keywords: Chemical fertilizers, Geostatistics, Soil pollution 
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