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ﭼﮑیده
افزایﺶ ﻏلﻈت فلزات سنگین نﻈیر سرب ،کروم ،کادمیوم در آب ،خاک و هوا میتواند به دلیﻞ تأثیر منفی بر کﻞ بومنﻈام بروز اثرات
زیانﺒاری برای سﻼمت موﺟودات زنده را به دنﺒال داشته باشد .مﻬﻢترین منﺒﻊ این آلودگیها مصرف کودها و آفتکﺶهای شیمیایی
میباشند .این آزمایﺶ به منﻈور بررسی آلودگی به فلزات سنگین شامﻞ سرب ،کروم و کادمیوم در خاک و اندامهای هوایی گیاه زعفران،
در مزارع شﻬر فردوس در قالب طرح کامﻼً تصادفی در پائیز سال  1391انجام شد .خاک و گیاه از ﭼﻬار ایستگاه مختلف (نزدیک مناطق
مسﮑونی ،داخﻞ مناطق مسﮑونی ،نزدیک ﺟاده و بدون کاربری خاص) با سه تﮑرار نمونهبرداری انجام شد .الزم به ذکر است از هر ایستگاه
پنج نمونه برداشت و با هﻢ مخلوط گردید تا نمونه شاخص ایستگاه حاصﻞ شود .نمونهبرداری از خاک در دو عمق  2-32و  32-12سانتی-
متری و نمونهبرداری از اندامهای هوایی گیاه از سه اندام گلﺒرگ ،پرﭼﻢ و سﺒزه پیاز به صورت تصادفی انجام شد .در مجموع 22 ،نمونه
خاک و  31نمونه از اندامهای مختلف گیاه تﻬیه و به آزمایشگاه منتقﻞ شد .پس از آمادهسازی نمونهها ،هضﻢ اسیدی با دستگاه ﺟذب
اتمی صورت گرفت .نتایج نشان داد که بیشترین میانگین ﻏلﻈت فلزات سنگین در خاک به ترتیب برای کروم ( 82/12±8/23میلیگرم بر
کیلوگرم) ،سرب ( 22/31±3/19میلیگرم بر کیلوگرم) و کادمیوم ( 2/92±2/12میلیگرم بر کیلوگرم) بدست آمد .بین اندامهای هوایی
گیاه زعفران برای کروم و سرب تفاوت معنیداری وﺟود نداشت ( .)P≤0.05در حالیکه برای کادمیوم تفاوت معنیداری در سطح احتمال
پنج درصد وﺟود داشت که بیشترین مربوط به پرﭼﻢ  1/28میلیگرم بر کیلوگرم بود .بیشترین میزان کروم ،سرب و کادمیوم در مناطق
خارج مسﮑونی و کمترین مقدار کروم ،سرب و کادمیوم در مناطق نزدیک ﺟاده بود .آزمون همﺒستگی نشان داد که همﺒستگی معنیداری
در سطح احتمال یک درصد بین ﻏلﻈت کروم در عمق  2-32سانتیمتری با کروم 32-12سانتیمتری ( )2/522وﺟود دارد؛ در حالیکه
رابطه بین کروم در خاک به عمق  2-32سانتیمتر و سرب در عمق  32-12سانتیمتر معنیدار منفی در سطح احتمال پنج درصد بود
( .)-2/2371در کﻞ ،میتوان نتیجه گرفت که فعالیتهای انسانی از ﺟمله مصرف نﻬادههای شیمیایی در مزارع زعفران سﺒب افزایﺶ
ﻏلﻈت فلزات سنگین در خاک و اندام هوایی گیاه شده است.
واژههای کلیدی :ﺟذب اتمی ،هضﻢ اسیدی ،نﻬاده شیمیایی
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مقدمه
زعفران گیاه چندسالهای است که به خانواده زنبق تعلق
دارد .این گیاه به عنوان یکی از گونههای گران قیمت ادویه-
ای مطرح بوده و در صنایع دارویی کاربردهای فراوانی دارد
( .)Behdani, 2005زعفران به عنوان یکی از کارآمدترین
گیاهان زراعی از لحاظ مصرف آب در جهان شناخته شده
است و از نظر عناصر غذایی ،گیاهی کمتوقع میباشد ( Kafi
 .)et al., 2001این گیاه در یونان ،ایتالیا ،اسپانیا ،هند،
مراکش و آذربایجان نیز کشت میشود .این محصول در
مناطقی از ایران که زمستانها سرد و تابستانهای گرم
دارند ،رشد میکند (.)Koocheki et al., 2006
در بسـیاری از منـاطق ،ورودی عناصر سنگین با دخالت
انسان به خاك ،بسیار بیشتر از ورودی آنها به طور طبیعی
است ( .)Liu et al., 2005فعالیتهای کشاورزی مانند
استفاده از کمپوست زبالهشهری ،لجن فاﺿﻼب و فعالیتهای
شهری ،کودهای صنعتی و شیمیایی از مهمترین منابع
غیرطبیعی ورود فلزات سنگین به خاك به شمار میروند
( .)Doelsch et al., 2006عوامﻞ متفاوت زیادی میتوانند
صفات فیزیولوژیﮏ و عملکـرد گیاهـان را تحت تﺄﺛیر قرار
دهند که ازجملـه آنهـا مـیتـوان بـه ﺣﻀـور فلزات
سنگین در خـاك مزرعـه اشـاره کـرد (Behdani et al.,
) .2015فلـزات سـنگین از آﻻیندههای زیست محیطی
هستند که بـه مقـدار کـم در طبیعـت وجود دارند و در
غلظتهای متفاوت برای انسـان و سـایر موجـودات زنده
سمی میباشند .این فلزات ماندگاری باﻻیی در خـاك
دارنـد) .(Gallego et al., 1996فلزات سنگین ﺿروری و
غیرﺿروری ،هر دو ،در سطﺢ باﻻی سمیت میتوانند باعﺚ
آسیﺐ رسـاندن بـه غشا سلولی ،تﻐییر ویﮋگی آنزیم ،مﺨتﻞ
کـردن وﻇـایﻒ سـلول و آسیﺐ رساندن به ساختمان DNA
شوند ( .)Bruins et al., 2000از معروفترین فلـزات
سـنگین مـیتـوان بـه کـادمیوم ،کروم ،کبالت ،سـرب،
مﺲ ،آهن ،جیوه ،منگنز ،مولیبـدن ،نیکـﻞ و نقره اشاره کرد.
ﺣﻀور فلزات سنگین در منطقه ریزوسفر و ورود آنهـا بـه
گیـاه باعﺚ کاهش رشد شده و متابولیسم سلولی را بـر هـم
مـیزند بنابراین بر فرآیندهای مهمـی ماننـد انتقـال آب،
فسفریﻼسـیون اکسیداتیو میتوکندری ،فتوسنتز و مقدار
کلروفیـﻞ اﺛـر منفـی مـیگذارد (.)Vitorio et al., 2006
آلـودگی فلـزات سـنگین در خـاكهای کشاورزی ممکن
است منجر به ایجاد بینظمی در ساختار خاك ،آسیﺐ به

رشد گیاه و ﺣتی آسیﺐ به سﻼمت انسان از طریق ورود بـه
زنجیـره غـذاییگردد ( .)Lee et al., 2006عوامﻞ زیادی
مانند اقلیم ،بافت خاك ،زمان ،تراکم و عمق کاشت ،آبیاری
و نوع تﻐذیه در دستیابی به کمیت و کیفیت بهینه بنه و
عملکرد اقتصادی زعفران نقش بسزایی دارند ( Shahroodi,
 .)2007خصوصیات فیزیکی خاك ،به دلیﻞ نقش مهمی که
در ﺣمایت از رشد گیاه دارد ،ﺣائز اهمیت میباشد .این
خصوصیات ،تعیینکننده چگونگی اﺛر متقابﻞ گیاه با خاك،
جذب آب و مواد غذایی ،نفوذ ریشهها ،دمای خاك و فعالیت
میکروارگانیسمهای خاکزی میباشد .از میان خصوصیات
فیزیکی ،بافت خاك بر ویﮋگیهای مهمی نظیر رشد گیاه،
توسعه اندامهای زیرزمینی به ویﮋه در گیاهان پیازی و نفوذ و
نگهداری آب در خاك تﺄﺛیر بسزایی دارد .خاكهای با
ساختمان متوسط و کم و بیش نفوذپذیر ،به عنوان بهترین
خاك برای کاشت زعفران توصیه شدهاند ( Gresta et al.,
 .)2008بررسی تﺄﺛیر کودها و آفتکشهای شیمیایی بر
زعفران ،نشان داد که با کاربرد آنها عملکرد کمی و کیفی
زعفران افزایش مییابد ( )Omidi et al., 2009و این در
ﺣالی است که مقادیر زیادی فلزات سنگین به خاك منطقه
اﺿافه میکنند .اگر چه فلزات به طور طبیعی در سنگها و
خاكها وجود دارند ،اما نسبت ورود فلزات به سیستم خاك
به طور مداوم از طریق فعالیتهای انسانی در طول دهه
گذشته افزایش یافته است .تعیین فلزات سنگین نمونههای
خاك و گیاه در کنترل آلودگی محیطی بسیار اهمیت دارد.
تجمع فلزات سنگین در خاك میتواند باعﺚ کاهش عملکرد
خاك و بهرهوری آن شود .آلودگی خاك میتواند پیامدهایی
همچون سمیت گیاهان در غلظت باﻻ و در نتیجه انتقال
فلزات سنگین به رژیم غذایی انسان از طریق جذب توسط
محصول داشته باشد .تحقیقات در رابطه با تعیین غلظت
عناصر سنگین کبالت ،کادمیم و کروم در خاك مزارع
زعفران خراسان جنوبی ،نشان داد که با افزایش سن مزرعه
زعفران ،غلظت عناصر فوق افزایش معنیداری داشته است
).(Behdani et al., 2015

هدف از این تحقیق بررسی آلودگی به فلزات سنگین
سرب ،کروم و کادمیوم تحت تﺄﺛیر نوع کاربری در خاك و
گیاه زعفران در مزارع فردوس بود.

صادق و همکاران :بررسی آلودگی به فلزات سنگین سرب ،کروم و کادمیوم تحت تاثیر نوع کاربری در9...
مواد و روشها
استانهای خراسان رﺿوی و جنوبی ،بیشترین سهم تولید
زعفران در کشور را دارند ( .)Ahmadi et al., 2018سطﺢ
زیر کشت این گیاه در ایران در سال 1316بالغ بر  16هزار
هکتار بوده است که  11011هکتار آن به استان خراسان
جنوبی اختصاص داشت ( Razavi Khorasan
 .)Agricultural Organization, 2017شهرستان فردوس،

یکی از قطﺐهای تولید زعفران در خراسان جنوبی است.
میزان تولید زعفران خشﮏ این شهرستان در سال ،1316
 11تن بوده است .سطﺢ زیر کشت زعفران در شهرستان
فردوس 3110 ،هکتار است ( Razavi Khorasan
 .)Agricultural Organization, 2017شکﻞ  1موقعیت
جﻐرافیایی شهرستان فردوس را نشان میدهد.

شﮑﻞ  .1موقعیت ﺟغرافیایی شﻬرستان فردوس
Fig. 1. Geographical location of the city of Ferdows

نمونه برداری از خاك و گیاه زعفران از چهار ایستگاه
مﺨتلﻒ شامﻞ مزارع نزدیﮏ جاده ،مزارع نزدیﮏ مناطق
مسکونی ،مزارع داخﻞ مناطق مسکونی و مزارع بدون کاربری
خاص که بر اساس نوع کاربری بر آلودگی مزارع انتﺨاب
شده تﺄﺛیرگذارند ،انجام شد .نمونهبرداری از خاك در نقاط
متفاوت هر ایستگاه به صورت سطحی و عمقی در دو عمق
 0-30و  30-60سانتیمتر و نمونهبرداری از اندامهای هوایی
گیاه مورد نظر از گلبرگ ،پرچم و سبزه به صورت تصادفی
با سه تکرار انجام شد .نمونهبرداری در پاییز سال 1316
صورت گرفت و از هر ایستگاه برای هر قسمت پنج نمونه از
محﻞهای مﺨتلﻒ در همان کاربری برداشت و با هم مﺨلوط
گردید .برای تعیین غلظت کﻞ فلزات سنگین در خاك
(هﻀم اسیدی) نمونههای خاك هوا خشﮏ شده بعد در آون
با دمای  00درجه سانتیگراد به مدت  14ساعت قرار داده

شد .برای تعیین میزان غلظت فلزات سنگین یﮏ گرم از
خاك کوبیده و الﮏ شده برداشته و در ارلن ریﺨته سپﺲ
 16سیسی اسید (ترکیﺐ چهار سیسی اسید نیتریﮏ 61
درصد و  12سیسی اسید کلریدریﮏ  30درصد) به هر یﮏ
از ارلنها اﺿافه شد ،ارلنها به مدت  6-0ساعت بر روی
ﺣمام شن با دمای  100درجه سانتی گراد قرار داده شد تا
هﻀم اسیدی صورت گیرد .بعد از زمان ﻻزم ،به هر یﮏ از از
ارلنها چهار سیسی اسید پرکلریﮏ  00-02درصد اﺿافه
شد بعد از تبﺨیر سه سیسی اسید ،نمونهها را از روی ﺣمام
شن برداشته شد و با آب مقطر به ﺣجم  10سیسی رسانده
شد و با استفاده از قیﻒ پﻼستیکی و کاغذ صافی ،نمونهها
صاف گردید .سپﺲ نمونهها برای قرائت دستگاه جذب اتمی
آماده شد .برای تعیین غلظت فلزات سنگین در اندامهای
مﺨتلﻒ هوایی گیاه ،نمونهها برای خشﮏ شدن به مدت 14
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ساعت در آون با دمای 00درجه سانتیگراد قرارگرفتند
سپﺲ نمونهها به وسیله آون چینی کوبیده و آسیاب شدند
تا بهتر بتوانند در اسید ﺣﻞ شوند برای هﻀم نمونه 1 ،گرم
از نمونه در ارلن مایر قرار داده شد به منظور هﻀم شیمیایی
نمونهها از اسیدنیتریﮏ ( 61)HNO3درصد و اسیدپرکلریﮏ
 00-02درصد به نسبت  1به  1/1استفاده شد ،نمونهها روی
ﺣمام شن با دمای  100درجه سانتیگراد قرارگرفتند و
ﺣرارت دادن ،تا زمانی که رنگ نمونه شفاف شد ادامه پیدا
کرد پﺲ از هﻀم نمونهها در هوای محیط قرار گرفتند تا
سرد شوند سپﺲ نمونهها ،با آب دوبار تقطیر به ﺣجم 10
سیسی رسیدند و با استفاده از کاغذ صافی ،صاف شدند و
در نهایت نمونهها برای قرائت دستگاه جذب اتمی مدل
 ConterAA700آماده شدند (.)Method7000, 1983
دادههای ﺣاصﻞ در نرمافزار اکسﻞ ذخیره شد و برای تجزیه
آماری دادهها ،از نرمافزار  SPSSنسﺨه  23استفاده شد.
نتایج و بحث
جدول  1آمار توصیفی برای میزان غلظت فلزات سنگین در
خاك را نشان میدهد .بطوریکه بیشترین میزان میانگین
غلظت کروم در خاك ( 40/61±4/03میلیگرم در
کیلوگرم) ،سرب ( 12/36±3/11میلیگرم در کیلوگرم) و

سپﺲ در کادمیوم ( 0/10±0/11میلیگرم در کیلوگرم) بوده
است .غلظت سرب ،مـﺲ و کـادمیوم خـاك عمـدتاً بـه
وسـیله فعالیتهای بشری کنترل میشود و ارتباط کمتری
بین غلظت آنها با سایر خصوصیات خاك وجود داشت
( .)Mico et al., 2006سرب معموﻻً از فعالیتهای معدن
کاری ،ذوب فلزات ،سیستم فاﺿﻼب ،و دود خودروها ناشی از
سوختن بنزین به محیط زیست اﺿافه میشوند .استفاده از
کود وسموم کشاورزی نیز سبﺐ افزایش سرب به خاك
میشوند ) .(Patel et al., 2006منابع عمده کروم توسط
انسان کارخانجات نساجی ،دباغی ،داروها و فلزات میباشد.
رنگدانههای ﺣاوی کروم ،ترکیبات نفتی ،روغن ،گریﺲ نیز
ﺣاوی مقداری کروم هستند که در صورت استفاده وارد
محیط زیست میشود ) .(Kumar et al., 2006خاك
اطراف مناطق مسکونی ،جاده ﺣاوی مقدار قابﻞ توجهی
عنصر کروم است که این نتایج توسط محققین دیگری نیز به
دست آمده است ( .)Sayadi et al., 2009کادمیوم از
کاخانجات تولید باطری ،رنگدانه ،پﻼستیﮏ ،سرامیﮏ ،شیشه
و مواد آبکاری وارد محیط زیست میشود .همچنین استفاده
از کودهای شیمیایی به خصوص کودهای فسفره منبع اصلی
ورود کادمیوم به محیط زیست محسوب میشود ( Gowd et
.)al., 2008

ﺟدول  .1آمار توصیفی کلی برای میزان ﻏلطت فلزات سنگین در خاک (میلیگرم بر کیلوگرم)
)Table 1. General descriptive statistics for the amount metals in the soil (mg.kg-1
انحراف معیار

میانگین

حداکثر

حداقﻞ

فلزات سنگین

Std. deviation

Mean

Maximum

Minimum

Heavy metals

8.03

80.64

93.30

62.25

کروم

3.19

42.36

47.48

35.50

0.14

0.90

1.30

0.68

طبق جدول  2بیشترین میزان کروم به ترتیﺐ در خاك
مناطق خارج مسکونی ( >)46/62±3/11داخﻞ مناطق
مسکونی ( >)42/00 ± 1/60مناطق بدون کاربری خاص
( )41/11±3/61مناطق نزدیﮏ جاده ()01/40 ± 1/16
است .همچنین بیشترین میزان سرب در مناطق خارج
مسکونی ( >)11/14 ±2/10مناطق نزدیﮏ جاده

Cr

سرب
Pb

کادمیوم
Cd

( >)13/42±1/31مناطق داخﻞ مسکونی (>)11/12±1/11
مناطق بدون کاربری خاص ( )31/10±2/06است .بیشترین
میزان کادمیوم در مناطق داخﻞ مسکونی (>)0/11±0/12
خارج مناطق مسکونی ( >)0/13±0/14مناطق بدون
کاربری خاص ( >)0/41±0/11از مناطق نزدیﮏ جاده
( )0/43 ±0/10مشاهده میشود.

صادق و همکاران :بررسی آلودگی به فلزات سنگین سرب ،کروم و کادمیوم تحت تاثیر نوع کاربری در5...
ﺟدول  .2آنالیز آماری ﻏلﻈت کﻞ فلزات سنگین (میلیگرم بر کیلوگرم) در خاک در بین کاربریهای
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Table 2. Statistical analysis of the concentration of heavy metals (mg.kg ) in the soil
among different land use
انحراف معیار

میانگین

حداکثر

حداقﻞ

فلزات سنگین

کاربریهای زمین

Std. deviation

Mean

Maximum

Minimum

Heavy metals

Land uses

3.69

81.45

85.65

76.35

کروم

2.76

39.90

43.39

35.50

0.11

0.84

0.98

0.73

9.69

71.80

84.35

62.25

1.31

43.82

44.70

41.60

0.10

0.83

0.98

0.68

5.60

82.70

86.70

75.10

4.15

41.52

47.48

35.80

0.12

0.99

1.20

0.82

3.91

86.62

93.30

81.35

2.40

44.18

47.00

41.80

0.18

0.93

1.30

0.80

طبق جدول  3بیشترین میانگین غلظت فلزات در عمق
 0-30سانتیمتر ابتدا برای کروم ( )00/01 ±1/13سپﺲ در
سرب ( )12/11 ±3/36و سپﺲ در کادمیوم ()0/40 ±0/10
میباشد و همچنین میانگین غلظت در عمق  30-60در
کروم ( >)43/11 ±1/04از سرب ( >)11/41 ±3/06از
کادمیوم ( )0/12± 0/10میباشد .تحقیقی نشان داد که در
بین کاربریهای مﺨتلﻒ زمین کاربری مسکونی -جاده
بیشترین نرخ انباشت سرب ،کادمیوم ،کروم و مﺲ را بﺨود
اختصاص داده است و کاربری دامپروری بیشترین نرخ
انباشت روی و نیکﻞ را دارد ،اگر چه کاربری مسکونی -جاده
نیز میزان قابﻞ توجهی از انباشت این عناصر را دارند.

Cr

سرب

بدون کاربری

Pb

No user

کادمیوم
Cd

کروم
Cr

سرب

جاده

Pb

Road

کادمیوم
Cd

کروم
Cr

سرب

داخﻞ مناطق مسکونی

Pb

Inside residential areas

کادمیوم
Cd

کروم
Cr

سرب

خارج مناطق مسکونی

Pb

Out of residential areas

کادمیوم
Cd

مهمترین راههای ورود عناصر سنگین در خاك از
فعالیتهای انسانی در اﺛر پدیده مدرنیزه شدن و شهرنشینی
ناشی میشود .با توجه به اینکه متوسط غلظت عنصر
کادمیوم و همچنین غلظت این عنصر در اکثر ایستگاهها
بیشتر از ﺣد آستانه است به راﺣتی وارد زنجیره غذایی
انسان میشود خصوصاً آنکه منطقه مورد مطالعه بیشتر
کاربری کشاورزی و دامپروری دارد که با انتقال محصوﻻت و
تولیدات این ناﺣیه به سایر نقاط نیز سبﺐ ایجاد انواع
بیماریها و ﺣتی بیماریهای مرگبار میشود ( Sayadi et
.)al., 2015
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ﺟدول  .3آنالیز آماری ﻏلﻈت فلزات سنگین (میلیگرم بر کیلوگرم) در دو عمق  2-32و  32-12سانتیمتر
Table 3. Statistical analysis of the total concentration of heavy metals (mg.kg-1) in the soil at
depths of 0-30and30-60
انحراف معیار

میانگین

حداکثر

حداقﻞ

فلزات سنگین

عمق خاک

Std. deviation

Mean

Maximum

Minimum

Heavy metals

)Soil depth (cm

9.53

77.74

86.85

62.25

کروم

3.36

42.91

47.48

35.80

0.10

0.87

1.04

0.68

5.08

83.55

93.30

75.10

3.06

41.81

47.00

35.50

0.17

0.92

1.30

0.73

با توجه به جدول  ،1رابطه بین کروم در خاك با عمق
 0-30سانتیمتر و سرب در عمق  30-60سانتیمتر یﮏ
رابطه معنیدار منفی در سطﺢ  0/01وجود دارد (.)-0/0306
همچنین یﮏ رابطه معنیداری در سطﺢ  0/01برای کروم به
عمق  30-60سانتیمتر با کادمیوم در خاك به عمق 0-30
سانتیمتر وجود دارد ( .)0/342در بین سرب در خاك به

Cr

سرب

0-30

Pb

کادمیوم
Cd

کروم
Cr

سرب

30-60

Pb

کادمیوم
Cd

عمق  0-30سانتیمتر تنها با کادمیوم با عمق 30-60
سانتیمتر رابطه معنیداری در سطﺢ  0/01وجود دارد
( .)0/113برای سرب در خاك  30-60سانتیمتر رابطه
منفی معنیداری در سطﺢ  0/01با کادمیوم در عمق 0-30
سانتیمتر وجود دارد (.)-0/101

ﺟدول  .2ضریب همﺒستگی ﻏلﻈت فلزات سنگین در مزرعه زعفران در دو عمق خاک ( 2-32و  32-12سانتی متر)
Table 4. Correlation coefficient of heavy metals concentration in saffron field under two soil depths (0)30 and 30-60 cm
کادمیوم

سرب

کروم

Cd

Pb

Cr

30-60

کادمیوم +خاک
عمقی

0-30

کادمیوم+
خاک سطحی

Cd+ surface
Cd+ depth soil
soil

30-60

سرب+خاک
عمقی
Pb+ depth soil

30-60

0-30

سرب+خاک
سطحی
Pb+ surface
soil

0-30

عمق خاک
)Soil depth (cm

کروم+خاک
کروم+خاک عمقی
Cr+ depth soil

سطحی
Cr+ surface
soil
1

کروم+خاک سطحی
Cr+ surface soil

1

**0.520

1

**0.441

0.034

-0.023

0.128

*-0.376

کروم+خاک عمقی
Cr+ depth soil

سرب+خاک سطحی
Pb+ surface soil

1

سرب+خاک عمقی
Pb+ depth soil

صادق و همکاران :بررسی آلودگی به فلزات سنگین سرب ،کروم و کادمیوم تحت تاثیر نوع کاربری در7...
جدول  .1ادامه
Table 4. Continued

کادمیوم +خاک
1

**-0.501

-0.093

*0.382

**0.741

-0.041

0.067

**0.453

**0.427

0.211

سطحی
Cd+ surface soil

1

کادمیوم +خاک عمقی
Cd+ depth soil

نتایج آنالیز آماری غلظت کﻞ فلزات سنگین در اندام
هوایی گیاه در جدول  1ارایه شده است.
نتایج نشان میدهد که بین اندامهای مﺨتلﻒ گیاه
زعفران برای کروم وسرب تفاوت معنیداری وجود ندارد
( .)P<0.05در ﺣالیکه برای کادمیوم تفاوت معنیداری

وجود دارد ) .(P≤0.05در اندامهای مﺨتلﻒ گیاه زعفران
بین پرچم و سبزه برای کادمیوم تفاوت معنیداری در سطﺢ
 0/01وجود دارد ) (P≤0.05و بقیه اندام گیاه زعفران هیچ
تفاوت معنیداری در غلظت فلزات سنگین وجود ندارد
).(P>0.05

ﺟدول  .5آنالیز آماری ﻏلﻈت کﻞ فلزات سنگین (میلیگرم بر کیلوگرم) در بین اندامهای مختلف گیاه زعفران
Table 5. Statistical analysis of heavy metal concentration (mg.kg-1) in different part of saffron
plant
سطح معنیداری

شاخص فیشر

Significant level

Fisher
index

میانگین مربعات

درﺟه آزادی

فلزات سنگین

Mean of square

df

Heavy metals

0.692

0.372

38.418

2

103.266

33

0.617

0.490

9.582

2

19.541

33

0.006

5.968

0.102

2

0.017

33

طبق جدول  6مقدار کروم در پرچم ()62/10± 4/36
(میلیگرم برکیلوگرم) بیش از سایر اندامهای گلبرگ
(( )61/41±12/16میلیگرم بر کیلوگرم) و سبزه
(( )11/01±1/14میلیگرم برکیلوگرم) بوده است و مقدار
سرب در گلبرگ (( )20/20±1/01میلیگرم برکیلوگرم)
دارای بییشترین مقدار نسبت به پرچم ()26/21±2/42
(میلیگرم برکیلوگرم) و سبزه (( )21/11 ± 1/21میلیگرم
برکیلوگرم) میباشد و همچنین مقدار کادمیوم در پرچم
(( )0/46±0/12میلیگرم برکیلوگرم) بیشتر از اندامهای
گلبرگ (( )0/04±0/11میلیگرم برکیلوگرم) و سبزه
(( )0/64±0/1میلیگرم برکیلوگرم) میباشد .در بررسی
غلظت فلزات سنگین در ده نوع سبزی که با مﺨلوطی از

بین گروهها
Between groups

درون گروهها

کروم
Cr

Within Groups

بین گروهها
Between groups

سرب

درون گروهها

Pb

Within Groups

بین گروهها
Between groups

کادمیوم

درون گروهها

Cd

Within Groups

پسابهای صنعتی آبیاری میشدند به این نتیجه رسیدند که
گونه اسفناج از قابلیت باﻻیی در تجمع و جابجایی فلزات
کروم و کادمیوم در اندامهایهای هوایی برخوردار است
( .)Tiwari et al., 2011طی یﮏ تحقیق در اراﺿی
کشاورزی که به طور متوالی با لجن فاﺿﻼب تیمار شده
بودند ،به این نتیجه رسیدند که غلظت کادمیوم در اندام
هوایی کاهو با مصرف لجن فاﺿﻼب افزایش معنیدار داشته
است و بین غلظت کادمیوم در کاهو با غلظت این عنصر در
خاك همبستگی باﻻیی وجود دارد .نتایج این تحقیق نشان
داد  11سال پﺲ از مصرف لجن فاﺿﻼب ،دستیابی زیستی
نسبی کادمیوم اﺿافه شده به خاك در اﺛر مصرف لجن بیش
از سایر فلزات سنگین خاك است (.)Sloan et al., 1999
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ﺟدول  .1آنالیز آماری ﻏلﻈت فلزات سنگین (میلیگرم برکیلوگرم) در بین اندامهای مختلف گیاه زعفران
(گلﺒرگ ،پرﭼﻢ و سﺒزه)
-1

Table 6. Statistical analysis of heavy metal concentration (mg.kg ) in different part of saffron
)plant (such as petal, stamen and leaf
انحراف معیار

میانگین

حداکثر

حداقﻞ

Std. deviation

Mean

Maximum

Minimum

12.46

61.81

76.80

42.12

5.71

27.20

37.24

18.92

0.15

0.78

1.01

0.52

8.36

62.40

70.20

47.72

2.82

26.29

30.60

19.80

0.12

0.86

1.08

0.72

9.18

59.04

74.80

41.70

4.24

25.41

30.39

15.97

0.10

0.68

0.85

0.55

طبق جدول  0بیشترین مقدار میانگین کروم به ترتیﺐ
در کاربریهای خارج از مناطق مسکونی ( >)60/11± 0/31
داخﻞ مناطق مسکونی ( >)66/31 ±6/06مناطق بدون
کاربری خاص ( >)62/61±1/14مناطقنزدیﮏ جاده
( )10/40±1/16مشاهده شد و همچنین بیشترین میزان
میانگین سرب به ترتیﺐ مربوط به مناطق خارج مسکونی
مسکونی
مناطق
داخﻞ
(>)21/16/61±3/31
( >)26/64±2/61بدون کاربری خاص (>)20/41±2/01
جاده ( )20/01 ± 2/40است .برای عنصر کادمیوم بیشترین
مقدار میانگین به ترتیﺐ برای بدون کاربری خاص
( >)0/41±0/10مناطق داخﻞ مسکونی (>)0/41±0/04
مناطق خارج مسکونی ( >)0/04±0/11جاده ()0/61±0/01
ﺣاصﻞ شد .بررسی فلزات سنگین کادمیوم و سرب در
سبزیهای خوراکی کشت شده در اراﺿی مﺨتلﻒ جنوب

فلزات سنگین

اندامهای گیاه

Heavy
metals

Plant tissues

کروم
Cr

سرب

گلبرگ

Pb

Petal

کادمیوم
Cd

کروم
Cr

سرب

پرچم

Pb

Stamen

کادمیوم
Cd

کروم
Cr

سرب

برگ

Pb

Leaf

کادمیوم
Cd

تهران به این نتیجه رسیدند که بیشترین مقدار سرب و
کادمیوم در سبزی تره دیده میشود .آنها وجود مقادیر
متفاوت و بیشتر از ﺣد مجاز این دو عنصر را در سبزیهای
مربوط به عوامﻞ محیطی مﺨتلﻒ از جمله آب آلوده در
کشاورزی بیان کردند ) .(Givianrad et al., 2011در
تحقیق دیگری بر روی اﺛر کاربری اراﺿی بر آلودگی خاك
نشان داد که بیشترین غلظت سرب مربوط به ایستگاه با
کاربری مسکونی -جاده است و بیشترین میزان غلظت روی
مربوط به ایستگاه با کاربری دامپروری است و بیشترین
میزان غلظت کادمیوم مربوط به ایستگاه با کاربری مسکونی-
جاده است ) .(Sayadi & Rezaei, 2014بیشترین میزان
کروم ،سرب و کادمیوم در مناطق خارج مسکونی و کمترین
مقدار کروم ،سرب و کادمیوم در مناطق نزدیﮏ جاده بوده
است.
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ﺟدول  .7آنالیز آماری ﻏلﻈت کﻞ فلزات سنگین (میلیگرم بر کیلوگرم) در اندامهای هوایی گیاه در بین کاربری-
های مختلف
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Table 7. Statistical analysis of the total concentration of heavy metals (mg.kg ) in areal part of
plant among different land use
انحراف معیار

میانگین

حداکثر

حداقﻞ

فلزات سنگین

کاربریهای زمین

Std. deviation

Mean

Maximum

Minimum

Heavy metals

Land uses

5.58

62.64

69.90

53.00

کروم

2.09

27.81

30.39

25.13

0.10

0.85

1.01

0.74

4.96

47.80

54.80

41.70

2.80

20.74

25.08

15.97

0.09

0.64

0.80

0.52

6.76

66.34

74.80

55.30

2.61

26.68

32.19

23.16

0.08

0.84

1.00

0.76

7.39

67.55

76.80

57.75

3.35

29.96

37.24

26.71

0.19

0.78

1.08

0.57

بررسی و تعیین مقدار عناصر کم مصرف (منگنز ،آهن و
روی) و عناصر سنگین (کبالت ،کادمیم و کروم) موجود در
خاك مزارع زعفران استان خراسان جنوبی نشان دادند که
با افزایش سن مزرعه زعفران غلظت روی در خاك کاهش و
غلظت عناصر سنگین شامﻞ کبالت ،کروم و کادمیوم افزایش
یافت ( .)Behdani et al., 2015میزان جذب فلزات سنگین
در غلظتهای مﺨتلﻒ در خاك تحت کشت زعفران متفاوت
بود ،به گونهای که با افزایش غلظت فلزات سنگین در خاك
میزان جذب آن افزایش نشان داد .بررسی تجمع کادمیوم در
اندامهای خوراکی شش سبزی (شامﻞ تره فرنگی چینی ،کلم
چینی ،هویج ،تربچه ،گوجهفرنگی و خیار) در شرایط گلدانی
و مزرعهای نشان داد که غلظت کادمیوم در گیاهان با
افزایش غلظت این عنصر در خاك افزایش نشان داد ( Yang
.)et al., 2008
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Abstract
Increasing the concentration of different heavy metals, such as lead, chromium and cadmium in water,
soil and air can pose negative effects on the entire ecosystem and cause harmful health consequences for
all forms of life. The major sources of the pollution are chemical fertilizers and pesticides. In order to
investigate the contamination of heavy metals such as lead (Pb), chromium (Cr) and cadmium (Cd) in soil
and areal tissues of saffron plant in Ferdows farms, a completely randomized design was used in autumn
2016. Firstly, the sampling of soil and plants from 4 different stations was done (nearby residential areas,
residential areas, near the road and without specific use) with three replications. It should be noted that
from each station 5 subsamples were taken and then mixed. Soil sampling was done at 0-30 and 30-60 cm
depths, and the sampling of the plant was randomly taken from three tissues of petals, stamens and leaves.
A total of 24 soil samples and 36 samples from different tissues of saffron plant were transferred to the
laboratory. After preparation of the samples, acid digestion was performed for measured by the atomic
absorption system. The results showed that the highest mean of the heavy metals concentrations in the soil
were for Cr (80.64 ± 8.03 mg.kg-1), Pb (42.36 ± 3.19 mg.kg-1) and then Cd (0.9±0.14 mg.kg-1). The
significant difference between the different tissues of the saffron plant for Cr and copper (Pvalue >0.05)
were not observed, however, there was a significant difference for Cd at 5% level that the highest
concentration was for stamens 1.08 mg.kg-1. The highest levels of Cr, Pb and the roads observed Cd in the
out of residential areas and the lowest amount of Cr, Pb and Cd were observed by the roads. The results
of correlation test showed that the significant correlation between the levels of Cr concentration at 0-30
depth with Cr 30-60 depth (0.520) while the relationship between Cr in the soil at the depth of 0-30 and Pb
in the depth of 30-60 cm has a negative significant correlation (-0.0376) at the level of 0.05. It can be
concluded that human activities such as consumption of chemical fertilizers and pesticides in saffron fields
cause increase the heavy metal concentrations in soil and aerial tissues of saffron plant.
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