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چکیده
دستتسیس ت اطالاات دقیادمرباطیطه اطالاغلظتافلزایاستتینر ایکاطیطقالادراجهتاتصتتمر گرییاطیایارفعاآلهدگ ایقاجلهگرییاازا
آلهدگ افلزایا سینر ا ضیوریاا ست.اهدفاازاانجقماای اتحقرباطیر س اآلهدگ افلزاکقدطرهمادراخقکاواگرقهاگیدماک شتا شدهادرا
اراض اآطیفس ارودخقنالادجلالادراطزارعاالصهییهادیاق،اجیهباطغداداطهد.اطیایاای اطیظهراتعدادا100انمهنالاخقکاازادمباصفیاتقا30ا
ستتقنسرمسییخقک،اطقافقصتتلالا1000اطسییاتهرالاشتتد.انمهنالهقیاخقکاطعداازاههااخشتتکاشتتدعاواداهراازاالکا2اطرل طسییاطالاروشا
ترزابا سلطقن ادصقره گرییا شدند.اازانققت اکالانمهنالاخقکاطیدا شتا شدهاطهد،ایکانمهنالاازاانداماههای اگرقهاگیدماطیدا شتا شداوا
طعداازاخشکاکیدعادراآوعاطالاروشاهض ات یادصقرگرییاشدند.اطقداراکقدطرهمادراخقکاواگرقهاطالاوسرلالادسسنقهاجذبااتم اطدلا
AAS990ااندازهگرییا شد.ادرانهقیتانق شالاپیاکیشاکقدطرهماخقکاواگرقهاطقاا سسفقدهاازانیماافزاراGISاان سخالا10.2اتی سر ا شد.اطقا
تهجالاطالانسقیجاطد ستاآطدهاطرقننر اغلظتاکقدطرهمادراخقکاواگرقهاگیدماک شتا شدهادراطیطقالاطالاتیتربا0/38اوا1/11اطرل گیماطیا
کرلهگیماطهد.اطقداراکقدطرهمادراگرقهاگیدم ،اطر شسیاازاحداطجقزاطهداواطقاتهجالاطالانق شالهقیاپیاکیشاطر شسیی اطقداراکقدطرهمادرانقحرالا
جیهبا شیم اطیطقالاطهرداططقلعالاکالادارایاک شقورزیاگ سسیدهتییاطهداط شقهدها شد.اط صیفاکهدهقیا شرمرقی اطالاویژهاکهدهقیا
فسفقت ادراای اطیطقالاطقدثاافزایشاکقدطرهمادراخقکاواطالاتاعاآعادراگرقهاگیدماشدهاطهد.ا ا
کلمات کلیدی :نقشالطیداریاخقک،اکهدهقیاشرمرقی ،ازطر آطقر ا
مقدمه
دراطرقعاآالییده هقیاشتترمرقی ،افلزایاستتینر اطالالحقثاتقاریهقیااکهله،یب ،اطرهله،یب اواطهداشتتس اازااهمرتاویژهایاطیخهردارندا
(.)5اخقکاطالادلرلاای اکالااصتتتل تیی اطیاعاتقطر اطهاداغذای ا طشتتتیااستتتتادرانسرجالاآلهدگ اآعاه اتقاریایاجدیاواخطینقک اطیا
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س طتاان سقعاواطحرطازی ستاخهاهدادا شت.افلزایا سینر اازاجملالاطه تیی اآالییدههقیاطحرطازی ستاطالا شمقراط آییداکالادرا
چیدادهالااخریاطالا شدیاطهرداتهجالامیارگیفسالاندا(.)7اتجمعادیق صیا سینر ادراخقکاطهیژهادرازطر هقیاک شقورزی،ااطییاتدریج ا
استاطالاتهریبالاغلظتاط تهاندا طالاسطح اطیسداکالااطیرتاغذای اطشیارااتهدیدانمقید.اسقالنالاهزاراعات اازاای ادیقصیاکالانقش اازا
فعقلرتهقیاشتتهیی،اصتتیعس اواکشتتقورزیااستتت،اوارداخقکاط شتتهد.اططقلعالاپژوهشگیاعاطخسلفانشتتقعاط دهد،اکالاتشتتدیدا
فعقلرتهقیاصیعس اا زایکاسهاواددماردقیتاطسقئلاوااسسقنداردهقیازیستاطحرط اتهسطاطعض اازاصقحاقعاصیقیعاازسهیادینیا
طهجباآلهدگ اطحرطازیستاشدهااستا(.)4افلزاکقدطرهمایب اازاخطینقکتیی افلزایاسینر اطالاشمقراط روداکالااگیاطالاطرزاعاطرشا
ازا حداطجقزاآعاوارداطدعاان سقعاگیدداطقدثاطرمقریاگیفسن اریالهقا شدهاوایب اازادهاطلاطه اطیوزا سیتقعاریالاط طق شد،اهمچیر ا
پهک اا سسخهاعانرزاازادهارضادینیاای افلزادراان سقعاواحرهاعاط طق شدا(.)6اکقدطرهماطعمهالًاطالاتهراتارع ادراآبهقیا سطح اوا
زییزطری اوجهدادارد.اای ادی صیاطمب اا ستاطالا صهریایهعاهردراتالایقاتیکراقیاپرچردهاطعدن اطقنیداکیطیقی،اهردروک سرد،اکلیید،ا
یقا سهلفقیاواهمچیر اتیکراقیاآل اهمیاهاطقاا سرداهر هطرکایقفتا شهد.اکقدطرهماازاتییبافی سقیشاخقکاوا سیگاط سسی،ار سهطقیا
آلهدهااتمسفییانق ش اازاکقرخقنجقیا صیعس ،اپسقباطیقتباآلهدها،اواا سسفقدهاازالج اواکهدادراکشقورزیاواردااکه سرسس هقیاآط ا
ط شهد .اطقداراطجقزاکقدطرهمادراگرتقهاطتیایاطصیفاانسقعاحدودا0/5اطرل گیماطیاکرلهگیماواطیایاطصتیفاحرهانتقیا2اتقا3اطرل
گیمادراکرلهگیماگزارشاشدهااستا(.)3ااایاسمرتادیقصییاطثلاکقدطرهماطیاگرقهانقش اازارمقطتاآنهتتتقاطقادیقصیاضیوریاسابسیادرا
رفسقراطرهشرمرقی اواجذباطالاوستتترلالاگرتتتقهااستتتت،اکتتتالادرانسرجالاجقیاآنهقاراادراوظتتتقیفاطرهشرمرقی اط گریند.اطالدیهاعاطثقل،ا
کتتتتقدطرهماط تهانداجذباواوظقیفاطسقطهلر سم ا شارالارویادا شسالاطق شد.اطقاتهجالاطالاطهارداطرقعا شدهادراخ صهصااهمرتاطیر س ا
غلظتاکقدطرهمادراخقکاواگرقه،اای اتحقربانرزاطقاهدفاطیرست اآلهدگ افلزاکقدطرهمادراخقکاواگرقهاگیدماکشتتاشتدهادرااراضت ا
آطیفس ارودخقنالادجلالادراطزارعاالصهییهادیاق،اجیهباطغداداانجقماگیفت .ا
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه و نمونهبرداری
طیطقالاطهرداططقلعالادراجیهباشتهیاطغداداوادراطیطقالاالصتهییهادرااراضت احقشترالارودخقنالادجلالامیارادارد.اطحدودهایاطالاوستعتا
10000اهبسقرادراطر اتهلاجغیافرقی ا"44°53'43.44اتقا"45°2'55.41اشتتیم اوادیضاجغیافرقی ا"32°41'33.76اوا"32°51'0.67ا
شمقل اانسخقباشدا(شبلا.)1اای اطحدودهاشقطل،ازطر هقیاطقاکشتاطسیاک اواهمچیر اوجهدااراض افقمداکشتادراطجقوریاآنهقا
ا ست.اتعدادا100انمهنالا سطح اطالا صهریا شابالاطیظ اواطقافق صلالا1000اطسیاازادمبا صفیاتقا30ا سقنسرمسییا سطحاخقکاازاارا ض ا
کشتاشدهاوافقمداکشتانمهنالاطیداریاشد.ا ا
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ا
شکل  -1محدوده منطقه مورد مطالعه در حاشیه رودخانه دجله

آنالیز آزمایشگاهی
طیایادصتقرهگرییاازاخقکاجهتااندازهگرییافلزاکقدطرهماازاروشاترزاباستلطقن ااستسفقدهاشتد،اطیایاای اطیظهرااطسدااطالا2اگیماازا
خقکاداهرادادهاشدهاازاالکا2اطرلرمسیی،ا15اطرلرلرسیا HCLاغلرظاطالاصهریاآراماوامطیهامطیهااضقفالاشد.اسپسا5اطرل لرسیاHNO3ا
غلرظااضقفالاشداوانمهنالهقاطالاطدیا24ا سقدتادراآزطقیشنقهامیارادادهاشدند.ادراطیحلالاطعدی،انمهنالهقایکاسقدتارویاصفحالاداغا
حیاریادادهاشدنداواپساازاسیداشدعا،ا10اطرل لرسیاHNO3انر انیطقلاطالاآنهقااضقفالاشد.انمهنالهقاطقااسسفقدهاازاکقغذاصقف ادرایکا
طقل ا50اطرل لرسییاصقفاواطقاآباطقطیاطالاحج ارسقندهاشدند .ا
طیایاد صقرهگرییاازاگرقهاجهتااندازهگرییافلزاکقدطرهماازاروشاه ض اتیاا سسفقدها شد،اطیایاای اطیظهراطالا0/5اگیمانمهنالاخ شکا
گرقه اکالاکقط اآسرقباشدهاطهداواازاالکا0/5اطرل طسییاداهرادادهاشدهاطهداطقدارا5اطرل لرسیا HNO3اغلرظاواهمچیر ا2اطرل لرسیا
 HCLاغلرظاواطالاهمیاها2اطرل لرسیاH2O2اغلرظاا ضقفالا شد.انمهنالهقاطالاطدیا24ا سقدتادرادطقیاطحرطامیارادادها شدند،اوا سپسا
نمهنالهقاطالاطدیا2استتتقدتادرادطقیا120ادرجال احیاریادادهاشتتتدنداتقاطخقرایامهههایارنگاخقرجاگیدیداواطحلهلاطالارنگازردا
شفقفادرآید،ادرانهقیتانمهنالهقاازاکقغذا صقف اواتم ا41اداهرادادها شدنداواطقاآبادیهنرزهاطالاحج ا50اطرل لرسیار سقندها شدند.ا
طیایااندازهگرییاکقدطرهماخقکاواگرقهاازادسسنقهاجذبااتم اطدلاAAS990ااسسفقدهاشد .ا
تجزیه و تحلیل دادهها
جهتادرونرقط ادادههقااطسداادادههقاطقااسسفقدهاازانیماافزاراSPSSانسخالا16انیطقلاسقزیاشدند.ادرانهقیتاطقااسسفقدهاازانیماافزارا Arc

GISاانسخالا10/2انقشالاپهیالطیدیافلزاغلظتاکقدطرهماخقکاواگرقهاگیدماطیطقالاتیسر اشد.
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نتایج و بحث
نتایج تجزیه غلظت فلز کادمیوم در خاک و گیاه گندم

نسقیجاطیطه اطالاطرزاعاغلظتافلزاکقدطرهمادراخقکاواگرقهاگیدماوانسقیجاتجزیالاآطقریاآعادراجدولا1اارائالاشدهااست.
جدول  .1تجزیه آماری غلظت فلز کادمیوم در خاک و گیاه

گندما)(mg/kg

فلز سنگین

حداقل

حداکثر

میانگین

چولگی

کشیدگی

واریانس

ضریب تغییرات

Soil Cd

0/2

0/63

0/38

0/805

-0/57

0/02

0/28

Plant Cd

0

4

1/11

0/914

0/011

1/06

0/93

طرقننر ،احداکثیاواحداملاغلظتاکقدطرهماخقکاطالاتیترباطیاطیا،0/38ا0/63اوا0/2اطرل گیماطیاکرلهگیماطهدا(جدولا،)1اکالااطقدارا
طرقننر اکقدطرهمادراطحدودهاتغرریایاکقدطرهما(0/01-0/7اطرل گیماطیاکرلهگیم)امیاراداشتتتاواطقداراطرقننر اآعاکمسیاازاحداطجقزا
کقدطرهما(3اطرل گیماطیاکرلهگیم)ادراخقکاطهد.اطقداراکقدطرهمادراآبارودخقنالادجلالا0/008اطرل گیماطیالرسیاطهد،اکالاکمسیاازاحداکثیا
طقداراطجقزا(0/01اطرل گیماطیاکرلهگیم)ادراآباآطرقریاا ستا(.)8اطقاتهجالاطالاک اطهدعاغلظتاکقدطرهمادراآباآطرقریاط تهاعانسرجالا
گیفت،اکالارودخقنالادجلالاتقاریاچیدان ادراطقداراکقدطرهماخقکانداشسالااست.ااحسمقالًاکقرطیداکهدهقیاشرمرقی اطثلاکهدهقیافسفقت ا
طهجبااضتتقفالاشتتدعاکقدطرهماطالاخقکاطیطقالاشتتدهااستتت.ا،انگاواهمبقراعا()2015ادراطیرستت اخهداطیارویاتجمعاکقدطرهمادرا
خقکهقیاکشقورزیاچر اطالاای انسرجالارسردنداکالاطقداراطرقننر اکقدطرهمادرااراض اچر ا0/3اطرل گیماطیاکرلهگیماطهد،اکالاای اطقدارا
طالادلرلافعقلرتهقیاانسقن اطثلاصیعت،اطعدعا کقریاواکهدهقیاکشقورزیاطالاای ااراض ااضقفالاشدهااست.اتهفرباوامقض ا()2017ا
دراطیر س اآلهدگ ازطر هقیاک شقورزیاجیهبادیاقاطالاای انسرجالار سردند،اکالاطقداراکقدطرهمادراارا ض اک شقورزیاجیهبادیاقا
خرل اکمسیاازاطیقتباصیعس اطهداواای اطقداراک اطالادلرلافعقلرتهقیاکشقورزی،اطصیفاکهدهقیاشرمرقی ااست .ا
طقاتهجالاطالاجدول1اطرقننر ،احداکثیاواحداملاغلظتاکقدطرهمادراگرقهاگیدما طالاتیتربا،1/11ا4اوا0اطرل گیماطیاکرلهگیماطهد.اطقا
تهجالاطالانسقیجاطقداراکقدطرهمادراگرقهاگیدماچیدی اطیاطیاطرشتتتسیاازاطقداراکقدطرهمادراخقکاطهد،اای اططلبانشتتتقعادهیدهاتمقیلاگرقها
گیدمادراجذباکقدطرهماوااناقشتاآعادراانداطهقیاای اگرقهااست،اای اطهضهعاازاجهتااسسفقدهاازاگرقهاگیدماطیایاگرقهپقالی اطیقسبا
ا ست،اول اازاجهتاا سسفقدهاگیدماطالاطیظهراطح صهل اطیایاتأطر اطهاداغذای اان سقعاوادام،اطیق سبانر ستاواط تهانداخطیات اطیایا
س طتاانسقعاداشسالاطقشد.الیسسقن اواهزاوهئ ا()1393اطقداراکقدطرهمادراگرقهاگیدماآط ا2/29اطرل گیماطیاکرلهگیماگزارشانمهدند،ا
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واطرقعادا شسیداکالاای اطقداراطرشسیاازاحداا سسقنداردادراگرقهاگیدماطهده،اواط تهانداطیایا س طتاانسقعاخطیا سقزاطق شد.اا سبیدریاوا
دقل زادها() 1395ادراطققیسالاسالاگرقهاگیدم،اشادراواکلزاادراپقالیشاخقکاازافلزاکقدطرهماطالاای انسرجالارسردند،اکالاگرقهاگیدماطهسیی ا
کقرا ی اراادراجذباکقدطرهماازاخقکاآلهدهاراادارد.اای اطحقققعاجذباطر شسیاکقدطرهماته سطاگیدمارااطالادلرلازی ستاتهدهاطر شسیاای ا
گرقهانساتاطالادواگرقهادینیاگزارشانمهدند .ا
طیرس انحههاپیاکیشاکقدطرهمادراخقکاواگرقهاگیدم ا
طیاا سقسانق شالاپهیالاطیدیاکقدطرهماخقکا( شبلا-2الف)طر شسیی اطقداراکقدطرهماخقکا(0/6اطرل گیماطیاکرلهگیم)ادرانقحرالاجیهبا
شتیم اطهداواکمسیی اطقدارا(0/2اطرل گیماطیاکرلهگیم)ادرانهاح اشتمقل اطیطقالاطشتقهدهاشتد.ازیقداطهدعاکقدطرهمادرانقحرالاجیهبا
شیم ااحسمقالًاطالادلرلاطرشسیاطهدعاکشقورزیاواکقرطیداکهدهقیاشرمرقی اطثلاکهدهقیافسفقت اطقشد،اکالاحقویافلزاکقدطرهماهسسید.ا ا
ازاتیف اطر شسیی اطقداراکقدطرهماگرقها(4اطرل گیماطیاکرلهگیم)ادرانقحرالاجیهباغیط اطیطقالاوجهدادا شتاواکمسیی اطقداراکقدطرهما
گرقها(0/05اطرل گیماطیاکرلهگیم)ادرانهاح ا شمقل اطیطقالاط شقهدها شد( شبلا-2ب).انق شالاپیاکیشااکقدطرهماگرقهاکقط ًاطقاپیاکیشا
طبقن اکقدطرهماخقکادراطیطقالاهمپه شقن ادا شت.ادرنسرجالاغلظتاطقالتیااکقدطرهماگرقهاگیدمادرانقحرالاجیهبا شیم ااحسمقالًاطالادلرلا
غلظتاطرشسیاای افلزادراخقکاای اطخشاازاطیطقالااست .ا
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شبلا.2انقشالاپهیالطیدیاغلظتاکقدطرهماالف-اخقکاواب-گرقهاگیدم ا

نسرجالگریی ا
طیااستتقسانسقیجاطالادستتتاآطدهادراای اتحقرباغلظتاکقدطرهماگرقهاگیدماطرشتتسیاازاحداطجقزاطیایاانستتقعاطهداواطقاتهجالاطالاک اطهدعا
غلظتاکقدطرهمادراآبارودخقنالادجلالاط تهاعانسرجالاگیفتاکالارودخقنالادجلالاتقاریاچیدات ادراآلهدگ اطیطقالاندا شسالاا ست،اطلبالاطقا
تهجالاطالانق شالهقیاپیاکیشاکقدطرهمادراطیطقال،اطر شسیی اطقداراکقدطرهمادرانققت اط شقهدها شد،اکالادارایاک شقورزیاطر شسییاطهدها
است،ادرانسرجالااحسمقالادقطلاآلهدگ اطیطقالاطالاکقدطرهمافعقلرتهقیاکشقورزیاطثلاطصیفاکهدهقیاشرمرقی اطقشد .ا
ا
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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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