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 چکیده 

اند. آلودگی های اخیر، مناطق گسترده ای از دنیا تحت تأثیر آلودگی عناصر سنگین قرار گرفتهدر سال

خاک به دلیل تأثیر مستقیم در تولید محصوالت کشاورزی و تغذیه موجودات، بسیار حائز اهمیت است. 

گیری با کادمیوم قابل عصارهلذا این تحقیق با هدف بررسی اثر سرباره و ورمی کمپوست بر مقدار 

DTPA های کامل تصادفی صورت گرفت. تیمارهای به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک

-( کود ورمی 2V) 00(، و  1V) 5(،  0V)  0مورد آزمایش در این تحقیق عبارتست از کاربرد مقادیر 

( درصد وزنی خاک و خاک آلوده به  1S)  5/0( و  0S) 0کمپوست، سرباره شرکت فوالد مبارکه به مقدار 

گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک بود. بعد از ( میلی15Cd)5 (5Cd ،)00(10Cd ،)05(، 0Cd) 0مقادیر 

گیری با روز از آلوده کردن خاک و اضافه کردن سرباره آهن، مقدار کادمیوم قابل عصاره 00گذشت 

DTPA 01/03و 0/55کتار کود به ترتیب باعث افزایش تن در ه 00و  05گیری شد.اضافه کردن اندازه 

درصد سرباره آهن شرکت فوالد مبارکه نسبت به خاک  5/0درصدی کربن آلی شد. همچنین خاک دارای 

بوده است  DTPAدرصد باعث کاهش میزان کادمیوم قابل عصاره گیری با  01/01فاقد سرباره به میزان 

میلی گرم  05بین کادمیوم و سرباره می باشد. تیماری که دارای که این احتماالً به علت اثر آنتاگونیستی 

بیشترین مقدار  15Cd0(V(کادمیوم در کیلوگرم خاک نیترات کادمیوم و فاقد کود ورمی کمپوست بوده 

درصد  01/03حدود 10Cd0Vرا داشت که نسبت به تیمار   DTPAکادمیوم قابل عصاره گیری با 

ین تحقیق حاکی از آن است که کاربرد سرباره آهن در خاک به عنوان افزایش داشته است. نتایج کلی ا

تواند، باعث کاهش مقدار کادمیوم قابل دسترس گیاه در کمپوست میسازی ورمیکود مکملی جهت غنی

 خاک آلوده به فلز سنگین از جمله کادمیوم شود.
  

 

 سرباره. ورمی کمپوست، کادمیوم، آلودگی خاک، فلزات سنگین،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

آلودگی خاک به عنوان یک مشکل محیطی مهم در دهه های اخیر توجه بسیاری از عموم را به خود جلب کرده است. گسترش 

آلودگی باعث می شود که بسیاری از مناطق غیرقابل کشت شده و برای حیات وحش و زندگی انسان خطرناک 

. آلودگی خاک توسط فلزات سنگین با آلودگی آب و هوا متفاوت می (Ramadass et al., 2015; Lu et al., 2015)شود

باشد زیرا هنگامی که عناصر سنگین وارد خاک می شوند به راحتی آبشوئی  نمی شود و در خاک انباشته می شوند بنابراین 

  .((Lasat ,  2000پایداری فلزات سنگین در خاک از قسمت های دیگر زیست کره بیشتر است

نتیجه ی افزایش فعالیت های صنعتی تولید وپراکنش فلزات سنگین و شبه فلزات در آبها و خاک ها به میزان قابل توجهی در 

افزایش یافته است.فلزاتی نظیر سرب،روی،کادمیوم،آرسنیک ،مس،نیکل وجیوه از طرق فعالیت های کشاورزی از جمله کاربرد 

مواد شیمیایی کشاورزی و همچنین فعالیت های صنعتی وارد خاک شده و فاضالب های شهری در خاک های کشاورزی و نیز 

از طرق انتقال از خاک به گیاه وارد زنجیره غذایی انسانها میشوندو سالمت انسانها و به طور کلی مصرف کنندگان را به خطر 

 (.Khan, 2006می اندازد)

تغذیه موجودات، بسیار حائز اهمیت است. بیشترین  آلودگی خاک به دلیل تأثیر مستقیم در تولید محصوالت کشاورزی و

ها در مناطق صنعتی، اطراف شهرهای بزرگ و معادن وجود دارد. یکی از مشکالت اصلی کشاورزی در این مناطق، آلودگی

 گردندآلودگی خاک به عناصر سنگین است، زیرا فلزات سنگین ابتدا به گیاهان منتقل شده و سپس وارد زنجیره غذایی می

(Puschenreter et al., 2005فلزات سنگین پایدار و غیر قابل تجزیه می .) باشند. اگر چه بسیاری از آنها به مقدار کم برای

 (.Albollino et al., 2003باشند )چرخه های بیولوژیک الزم هستند، اما اکثراً در غلظت زیاد، سمی می

گرم بر  5551)اً باالیی داشته باشد و وزن اتمی آن از وزن اتمی آهن شود که وزن اتمی نسبتفلز سنگین به عنصری گفته می

منبع فلزات سنگین در خاک ها عبارتند از: استخراج معادن فلزی، صنایع ذوب فلز،  (.0015)عابدی و هنرجو،  مول( باالتر باشد

اله های شهری و صنایع الکترونیک فاضالب ها، خروج گاز از لوله اگزوزها، کود های کشاورزی، حشره کشها و آفت کشها، زب

(Kabata-pendias and pendias, 2000از فلزات سنگین مهم، می .) توان به سرب و کادمیوم اشاره کرد. این عناصر در

های حیاتی مانند مغز و کلیه نقش داشته و بر هوش افراد اثز سوء های کبد، ریه، استخوان، جریان خون، قلب، اندامنارسایی

های آنزیمی و تخریب ساختمان (. فلزات سنگین باعث کاهش فعالیتGupta and Bhattacharyya, 2008ند )گذارمی

های اخیر توجه ویژه ای به آلودگی (. در سالVig et al., 2003 گردند )پروتئینی و در نتیجه باعث کاهش رشد گیاهان می

متوسط غلظت جهانی کادمیوم و سرب کل در خاک، به زیست محیطی فلزات سنگین به ویژه کادمیوم و سرب شده است. 

(. Kabata-pendias and pendias, 2000گرم در کیلوگرم خاک گزارش شده است )میلی 03تا  00و  050و  0500ترتیب 

باورود فلزات سنگین به خاک چرخه سالمتی انسان و گیاه به شدت در معرض خطر قرار میگیرد بنابر این در دهه اخیر به 

یریت و کنترل فلزات سنگین در خاک به منظور جلوگیری از ورود آنها به زنجیره غذایی و آب های زیرزمینی توجه زیادی مد

 (.0011شده است)زائری و همکاران، 

داخلی ریشه، کاهش هدایت  ای شدن و صدمه به ساختمان خارجی وکاهش و توقف رشد ریشه، چوب پنبه فلز کادمیوم باعث

 رغذایی، کاهش میزان کلروفیل، کلروز برگ و اختالل د در ریشه، تداخل با جذب و انتقال طبیعی عناصرهیدرولیکی آب 

دار باعث کادمیوم هروی در مصرف کودهای فسفات. زیادهشودمی های دخیل در فتوسنتز ویژه آنزیمه های آنزیمی ب فعالیت

 (.Rusanov et al., 2015)گردد انواع سبزیها می یت پایینهای سیب زمینی و پیاز و در نهایت کیفتجمع کادمیوم در غده

 Iqbal et)شوند کودهای آلی عالوه بر بهبود فیزیکی خاک با تأمین اغلب عناصر ضروری، باعث افزایش عملکرد گیاهان می

al., 2015ظ نمود، مواد آلی یکی توان زمین زراعی را به صورت پایدار حف(. از آنجایی که با افزایش عملکرد، از واحد سطح می

ترین و مهمترین ترکیباتی هستند که با توجه به اثرات مفید و مؤثر آنها در تغذیه گیاهی و بهبود خواص فیزیکی و از شاخص

 Sharifi and)ها استفاده کرد توان از آنها برای افزایش پایدار محصول و اصالح خصوصیات نامطلوب خاکشیمیایی می

Renella, 2015.) 
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های آلوده متفاوت است، لذا در این تحقیق با هدف بررسی استفاده از سرباره به عنوان یریت تغذیه عناصر غذایی در خاکمد

محصول فرعی فوالد مبارکه برای اولین بار در استان مرکزی با هدف بررسی اثر سرباره به عنوان کودی در جهت غنی سازی 

  مورد بررسی قرار گرفت. DTPA  گیری باقابل عصاره کمپوست و تأثیر آن بر مقدار کادمیومورمی

 
 روش تحقیق 

خاک آلوده  یک در DTPAگیری با اثر ورمی کمپوست و سرباره آهن بر مقدار کادمیوم قابل عصاره بررسی هدف با تحقیق این

 تیمارهای گرفت. قرار بررسی مورد تکرار سه با تصادفی کامل بلوک طرح قالب در فاکتوریل آزمایش یک صورت به به کادمیوم

 1S)  055( و  0S) 0کمپوست، سرباره شرکت فوالد مبارکه به مقدار ( کود ورمی 2V) 00(، و  1V)05(،  0V)  0 :شامل آزمایشی

میلی گرم کادمیوم در کیلوگرم  Cd)15(05و Cd)5(Cd ،00 )10(Cd ،5)0(0و نمونه خاک غنی شده با مقادیر ( درصد وزنی خاک

خاک . سرباره در مقادیر فوق الذکر به کود اضافه شده و به مدت دو هفته اجازه داده شد تا به تعادل برسد. سپس ورمی 

کمپوست در مقادیر فوق الذکر به خاک آلوده اضافه شده و به مدت دو هفته اجازه داده شده تا خاک و کود به تعادل برسد و 

 .اندازه گیری شد DTPAروز مقدار کادمیوم قابل عصاره گیری با  00ذشت بعد از گ

میلی لیترعصاره  50به هر نمونه مقدار های پالستیکی ریخته شده وگرم ازهر نمونه خاک درون ظرف 55براین اساس مقدار

DTPA-TEA  نکته قابل توجه درتهیه این ترکیب لزوم تثبیت  .شداضافهPH به کمک اسید هیدرولیک  باشد کهمی 0/3آن در

مواد  به هم زده شده وسپس به کمک دستگاه سانتریفوژساعت به وسیله دستگاه همزن  5ها به مدت غلیظ انجام گرفت. نمونه

آب مقطربه  ها باوکلیه عصارهم انجا  15ها به کمک کاغذ صافی واتمنصاف کردن نمونه جامد موجود درآن ته نشین گردید.

-در عصاره های استخراج شده به کمک دستگاه جذب اتمی پرکین المر تعیین  آهنغلظت  سانده شد.ر میلی متر 50حجم

(. Rhoades, 1982گیری شد ) ظرفیت تبادل کاتیونی به وسیله روش کلرید باریم اندازه (. Linda and Norvell،1978 د)یگرد

ها با آزمون دانکن در سطح ( و مقایسه میانگینSAS, 2002انجام گرفت )  SASافزار ها به کمک نرمتجزیه و تحلیل آماری داده

 رسم شد. Excelافزار درصد انجام و شکلها با استفاده از نرم 5احتمال 

 

 

  يافته ها

خاکی با درصد کربن آلی کم، آهک  DTPAکمپوست بر مقدار کادمیوم قابل عصاره گیری با به منظور بررسی اثر سرباره و ورمی

کمپوست و سرباره های کود ورمیشور با بافت متوسط انتخاب گردید. جدول خصوصیات خاک، ویژگیپایین و خاک نسبتاً غیر

 آمده است. 0و  5و  0آهن شرکت فوالد مبارکه اصفهان مورد استفاده و سرباره آهن به ترتیب در جدول شماره 

     
 مورد آزمايشهای فیزيکی و شیمیايی خاک برخی ويژگی -1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مقدار واحد ویژگی

 هاش -پ

 قابلیت هدایت الکتریکی

 کربن آلی

 بافت خاک

 آهک

 سرب کل

 کادمیوم کل

 آهن

 ظرفیت تبادل کاتیونی

- 

 دسی زیمنس بر متر

 درصد

- 

 درصد

 میلی گرم بر کیلو گرم

 میلی گرم بر کیلو گرم

 میلی گرم بر کیلو گرم

 سانتی مول بار مثبت بر کیلو گرم

5/3 

00/0 

01/0 

 لومی

01 

0 

5 

0 

3/00 
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 برخی از ويژگی های فیزيکی و شیمیايی ورمی کمپوست مورد استفاده -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ويژگی های شیمیايی سرباره فوالد مبارکه مورد استفاده -3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های شیمیايی خاک:اثر باقیمانده کاربرد تیمارهای مورد استفاده بر ويژگی

کمپوست و کادمیوم بر مقدار دار بودن اثر سرباره آهن، کود ورمی( حاکی از معنی 1جدول نتایج تجزیه واریانس ) جدول 

 باشد.می DTPAگیری خاک به وسیله کادمیوم قابل عصاره
 

 تجزيه واريانس اثر کود ورمی کمپوست بر صفات اندازه گیری شده-4جدول 

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

  میانگین مربعات

Soil-Cd-DTPA ظرفیت تبادل کاتیونی کربن آلی پی اچ 

  ns 00500 /0  ns 00500003 /0 ns 00000501/0 ns 0001100/0 0 بلوک

 5505013/15** 11035550/0** 10003555/0** 00055/5051** 0 کود ورمی کمپوست

 ns 03550000/0 ns 00033350/0 **0011500 /0 11500/15503** 5 سرباره

  ns 01105003 /0  ns 00000100/0 ns 0005000/0 00130/0515** 0 کادمیوم

  ns 03510003/0  ns 00001001/0 ** 0000500/0 00055/05** 5 کود ×سرباره 

  ns 03301301/0  ns 00000010/0 ns 0005330/0 11005/10** 0 کادمیوم ×کود 

  ns 00151503/0  ns 00053511/0 ns 0010050/0 50503/535** 0 کادمیوم ×سرباره 

  ns 03310310/0  ns 00051101/0 ns 0003100/0 50135/0** 0 کود ×کادمیوم  ×سرباره 

 0003003/0 00033030/0 01313035/0 00010/0 10 خطا

 .باشددار بودن در سطخ یک درصد و غیر معنی دار بودن میبه ترتیب معنی nsو ** 

 

 ورمی کمپوست واحد ویژگی

 قابلیت هدایت الکتریکی

 هاش -پ

 کربن آلی

 نیتروژن کل

 سرب کل

 آهن کل

 آهن قابل جذب

 دسی زیمنس بر متر

- 

 درصد

 درصد

 میلی گرم بر کیلو گرم

 میلی گرم بر کیلو گرم

 میلی گرم بر کیلو گرم

1/05 

0/3 

0/00 

5/0 

5 

5010 

33 

3O2Fe 
5155 

5O2P 
0505 

FeO 
55 

MnO 
5 

Cao 
00 

ZnO 
0505 

2SiO 
550 

5O2V 
055 

MgO 
050 

S 
055 

3O2Al 
055 

O2Na 
050 

5O2P 
0505 

O2K 
055 
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درصدی در کربن آلی نسبت به خاک  1/10و  0/01کمپوست به ترتیب باعث افزایش تن در هکتار کود ورمی 00و  05کاربرد 

ای گیاه تواند باعث بهبود شرایط تغذیهیالف (. افزایش کربن الی خاک در نتیجه اقزایش کودهای آلی م -0شاهد شد ) شکل 

و  05شود، هرچند که نقش کودهای آلی در تغییر قابلیت جذب فلزات سنگین نبایستی نادیده گرفته شود. همچنین کاربرد 

درصد نسبت به   00/50و  00/00کمپوست باعث شد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک به ترتیب گرم در هکتار کود ورمیمگا 00

تن در هکتار کود  00و  05ج حاکی از آن است که افزایش  -0ب (. نتایج شکل  -0ربرد کود افزایش یابد ) شکل عدم کا

 درصدی نسبت به خاک فاقد کود همراه بود. 50/5و  30/0خاک به ترتیب به میزان  PHکمپوست به خاک نیز با افزایش ورمی

 

 
 

 
به 0V 1V 2Vهاش خاک ) ج (.  -کمپوست بر درصد کربن آلی خاک ) الف (، ظرفیت تبادل کاتیونی خاک ) ب ( و پاثر کاربرد کود ورمی -0شکل 

ستونهایی که دارای حروف مشترک هستند بر اساس آزمون آماری دانکن در  باشد.کمپوست میمگاگرم در هکتار کود ورمی 00و  05، 0ترتیب کاربرد 

 درصد معنی دار نیستند. 5سطح 

 

 

درصد سرباره آهن به عنوان عاملی هر چند ناچیز به خاک نسبت به عدم  5/0الف نمایانگر آن است که افزودن  -5نتایج شکل 

درصد  5/0ب (. افزودن  -5درصد کاهش یافت) شکل  0550استفاده از سرباره باعث شدکه ظرفیت تبادل کاتیونی به میزان 

 ب(. – 5خاک نشان دهد. ) شکل  PHداری را در سرباره آهن نتواست افزایش معنی
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

A
b

s
tr

a
c

t 

 
 

درصد سرباره آهن  055و  0به ترتیب کاربرد  1Sو  0Sهاش خاک ) ب (.  –اثر کاربرد سرباره آهن بر ظرفیت تبادل کاتیونی خاک ) الف ( و پ  -5شکل 

 دار نیستند.درصد معنی 5اساس آزمون آماری دانکن در سطح هایی که دارای حروف مشترک هستند برباشد. ستونمی

 

 DTPAگیری با بر کادمیوم قابل عصارهکمپوست اثر کود ورمی

 DTPAکمپوست بر مقدار کادمیوم قابل عصاره گیری با بیانگر معنی دار بودن اثر کود ورمی 1نتایج جدول تجزیه واریانس 

-کمپوست از مقدار کادمیوم قابل عصارهنیز نشان داده شده است. با افزایش میزان کود ورمی 0باشد. همانطور که در شکل می

تن در  05و   00کاسته می شود، به نحوی که در خاک فاقد کود ورمی کمپوست نسبت به خاک دارای  DTPAگیری با 

مشاهده  DTPAدرصد افزایش در مقدار کادمیوم قابل عصاره گیری با  10/03و  03/15کمپوست به ترتیب هکتار کود ورمی

 شد.

 
تن در هکتار ورمی کمپوست در خاک  00، 05، 0به ترتیب  DTPA .2, V1, V0Vره گیری با کمپوست بر کادمیوم قابل عصااثر کود ورمی -0شکل 

 .است

 

 DTPAگیری با بر کادمیوم قابل عصارهاثر سرباره آهن 

 DTPAنیز نشان داده شده است اثر سرباره بر مقدارکادمیوم قابل عصاره گیری با  1همانطور که در جدول تجزیه واریانس 

درصد سرباره آهن شرکت فوالد مبارکه نسبت به خاک فاقد سرباره به میزان  5/0معنی دار می باشد به نحوی که خاک دارای 

(. که این احتماالً به علت اثر 1بوده است ) شکل  DTPAدرصد باعث کاهش میزان کادمیوم قابل عصاره گیری با  01/01

 آنتاگونیستی بین کادمیوم و سرباره می باشد.
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 درصد سرباره فوالد مبارکه است. 055و 0به ترتیب  DTPA .0, S1Sاثر سرباره آهن بر مقدار کادمیوم قابل عصاره گیری با  -1شکل 

 

 

 DTPAگیری با بر کادمیوم قابل عصاره اثر نیترات کادمیوم

اثر معنی   DTPAبیانگر این است که سطوح مختلف نیترات کادمیوم نیز بر میزان کادمیوم قابل اندازه گیری با  1نتایج جدول 

درصدی  05/11را دارا بوده است که افزایش    DTPAبیشترین مقدار کادمیوم قایل عصاره گیری با  15Cdداری دارد.  تیمار  

 ( نشان داده است.10Cdمیلی گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک ) 00نسبت به تیمار 

( در مقایسه 10Cdخاک )  میلی گرم کادمیوم در کیلوگرم 00در تیمار  DTPAهمچنین میزان کادمیوم قابل اندازه گیری با 

برابر شده است. الزم به ذکر است خاک غیر آلوده که فاقد نیترات  1/0( 5Cdکیلوگرم خاک )میلی گرم کادمیوم در  5با تیمار 

 (.5نشان نداد.)شکل DTPAکادمیوم بود هیچ تأثیری در میزان کادمیوم قابل عصاره گیری با 

 

 
میلی گرم کادمیوم در  DTPA . .(15) 15(10), Cd 10(5), Cd 5(0), Cd 0Cdاثر نیترات کادمیوم بر مقدار کادمیوم قابل عصاره گیری با -5شکل

 (.گیری نبود.با دستگاه قابل اندازه ND*کیلوگرم خاک است. )

 

 DTPAگیری با بر کادمیوم قابل عصارهاثر برهمکنش کود ورمی کمپوست و سرباره 

  DTPAبیانگر تاثیر معنی دار اثر متقابل کود ورمی کمپوست و سرباره برمقدار کادمیوم قابل عصاره گیری با  1نتایج جدول

  DTPAکمپوست می باشد بیشترین مقدار کادمیوم قابل عصاره گیری با که فاقد سرباره و کود ورمی 0S0Vمی باشد. تیمار 

 درصد افزایش یافته است. 51/50حدود  1S2Vرا دارد که نسبت به تیمار 
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( داشته است.این 0S1Vدرصدی نسبت به تیماری با مقدار کود مشابه اما بدون  سرباره ) 3/00کاهش   1S1Vهمچنین تیمار 

کمپوست باعث افزایش درصد نیز صادق می باشد.افزودن کود ورمی 50/51با کاهش  0S2Vو  1S2Vنتایج در مورد تیمار 

 قابل کادمیوم مقدار کاهش باعث خاک جذبی فازهای افزایش با احتماال خاک شده است که این امر ظرفیت تبادل کاتیونی

در تیماری که کود بیشتری داشته کاهش   DTPAچنانچه کادمیوم قابل عصاره گیری با  .است شده DTPA با گیری عصاره

 (0یافته است.)شکل 

 

 
گرم در مگا 00و  05،  0به ترتیب  DTPA .0, V1, V2Vاثر برهمکنش کود ورمی کمپوست و سرباره بر مقدار کادمیوم قابل عصاره گیری با -0شکل 

 باشد.درصد سرباره آهن می 05و  0به ترتیب کاربرد  1Sو  0Sکمپوست و هکتار کود ورمی

 

 DTPAگیری با کادمیوم قابل عصارهبر اثر برهمکنش کود ورمی کمپوست و کادمیوم 

کمپوست و نیترات کادمیوم بر کادمیوم قابل عصاره گیری با حاکی از معنی دار بودن اثر برهمکنش کود ورمی 1نتایج جدول 

DTPA  میلی گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک نیترات کادمیوم و فاقد کود ورمی کمپوست بوده  05می باشد. تیماری که

)15Cd0(V  بیشترین مقدار کادمیوم قابل عصاره گیری باDTPA   10را دارا بود که نسبت به تیمارCd0V 01/03حدود 

 (.3درصد افزایش داشته است.)شکل

 03/01با افزایش 10Cd1Vو 15Cd1Vو بین تیمارهای  00/00با درصد افزایش 5Cd0Vو 10Cd0Vاین روند بین تیمارهای 

میلی گرم نیترات کادمیوم دریافت کرده  05نسبت به تیمار کودی مشابهی که  10Cd2Vدرصدی مشاهده شد. همچنین تیمار 

درصد در  11/15با رقم کاهش  10Cd2V   و5Cd2Vدرصدی نشان داده است. روندی مشابه بین تیمار  03/11است کاهش 

افزایشی  15Cd2V  و15dC1Vنسبت به تیمارهای  15Cd0Vمشاهده شد. تیمار  DTPAمقدار کادمیوم قابل عصاره گیری با 

 درصد داشته است.  31/05و  1/01به ترتیب برابر با 

افزایش در مقدار  30/15و  03/00به ترتیب در حدود 10Cd2Vو 10Cd1Vنسبت به تیمارهای 10Cd0Vهمچنین در تیمار 

بین تیمار  DTPAمشاهده شد. در مقایسه ی مقدار کادمیوم قابل عصاره گیری با  DTPAکادمیوم قابل عصاره گیری با 

5Cd0V(5با تیمارهای مشابه که سطوح مختلفی  از کود ورمی کمپوست را دریافت نموده اندCd1V5وCd2V  نیز روند )

 قابل مشاهده بود. 01/30و  1/03افزایشی با درصدهای 
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گرم مگا 00و  05،  0به ترتیب  DTPA .0, V1, V2Vست و کادمیوم بر مقدار کادمیوم قابل عصاره گیری با اثر برهمکنش کود ورمی کمپو -3شکل 

با دستگاه قابل  ND*میلی گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک است.   Cd 10(5), Cd 5(0), Cd 0Cd ,(10)15 (15)کمپوست ودر هکتار کود ورمی

 گیری نبود.اندازه

 

 DTPAگیری با بر کادمیوم قابل عصارهآهن و کادمیوم اثر برهمکنش سرباره 

می  DTPAگیری با بیانگر معنی دار بودن اثر متقابل سرباره آهن و نیترات کادمیوم بر کادمیوم قابل عصاره 1نتایج جدول 

میلی گرم کادمیوم  05مشاهده شد که دارای  15Cd0S در تیمار  DTPAباشد. بیشترین مقدار کادمیوم قابل عصاره گیری با 

(  15Cd1S درصد سرباره آهن) 5/0در کیلوگرم خاک بدون اعمال سرباره بوده است که نسبت به تیمار مشابه غنی شده با 

 (.1درصد افزایش نشان داده است.)شکل 10/00

که سرباره دریافت کرده اند  5Cd1S و   10Cd1Sبا تیمارهای  5Cd0S و   10Cd0S همچنین در مقایسه ی تیمارهای  

 مشاهده شد. DTPAدرصدی در مقدار کادمیوم قابل عصاره گیری با  10/51و  05/03افزایشی در حدود به ترتیب 

 

 
 درصد سرباره آهن و 05و  0به ترتیب کاربرد  1Sو  DTPA .0Sاثر برهمکنش سرباره آهن و کادمیوم بر مقدار کادمیوم قابل عصاره گیری با  -0شکل 

(15) 15(10), Cd 10(5), Cd 5(0), Cd 0Cd  .میلی گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک است*ND گیری نبود.با دستگاه قابل اندازه 

 

 DTPAگیری با بر کادمیوم قابل عصارهاثر برهمکنش سرباره آهن، کود ورمی کمپوست و کادمیوم 

 05در خاک آلوده به  DTPAکادمیوم قابل عصاره گیری با شود بیشترین میزان مشاهده می 5جدول شماره همانطور که در 

میلی گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک بدون اعمال کود و سرباره مشاهده شد، این در حالی است که کمترین مقدار کادمیوم 

ی کمپوست و سرباره آهن فاقد نیترات کادمیوم دیده در خاک هایی با سطوح مختلف کود ورم DTPAقابل عصاره گیری با 

 در این تیمارها در محیط آزمایشگاه قابل اندازه گیری نبود. DTPAشد. به عبارتی میزان کادمیوم قابل عصاره گیری با 
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 DTPAکادمیوم قابل عصاره گیری با  کمپوست و کادمیوم بر مقداراثر تیمارهای سرباره آهن، کود ورمی-5جدول 

1S2V 0S2V 1S1V 0S1V 1S0V 0S0V 
 کادمیوم

 تیمار
*ND *ND *ND *ND *ND *ND 0Cd 

q0000/0 p0000/0 o1000/0 n0000/5 m3000/5 l0000/0 5Cd 

k0000/1 j1000/5 i1000/0 h1000/3 g0000/1 f0000/3 10Cd 

h0000/3 e5000/00 d5000/00 c5000/05 b0000/00 a0000/01 15Cd 

0V،1V2 وV  0مگاگرم در هکتار کود ورمی کمپوست در خاک،  00و  05، 0به ترتیب شامل کاربردCd،5Cd ،10Cd ،15Cd   به ترتیب شامل کاربرد

درصد سرباره است. )تیمار هایی که دارای حروف  5/0و  0به ترتیب شامل  1Sو  0Sمیلی گرم کادمیوم در کیلو گرم خاک،  05و  500 55 0تیمارهای 

 (.گیری نبودبا دستگاه قابل اندازه ND*آزمون دانکن دارای اختالف معنا داری نیستند،  5٪ند در سطح باشمشابه می

 

میلی گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک بدون  05آلوده به شود که تیمار حاوی خاک مشاهده می 5همچنین طبق جدول شماره 

کمپوست غنی شده با گرم کادمیوم فاقد کود ورمیمیلی 5کود ورمی کمپوست غنی شده با سرباره نسبت به خاک آلوده به 

نشان داد. همینطور خاکی با شرایط آلودگی  DTPAدرصد افزایش در میزان کادمیوم قابل عصاره گیری با  00/31سرباره 

که به میزان کمپوست  غنی شده با سرباره نیز نتیجه مشابهی مشاهده شد، به نحوی تن در هکتار کود ورمی 05مشابه و مقدار 

 یافت. DTPAدرصد افزایش در کادمیوم قابل عصاره گیری با  0/35
 

  گیریبحث و نتیجه

ها خاک DTPAگیری با طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش کاربرد سرباره آهن باعث کاهش مقدار کادمیوم قابل عصاره

باشد، دارای مقدار زیادی بارهای منفی خنثی شده است که شد. با توجه به اینکه سرباره حاوی مقدار زیادی اکسید آهن می

گذار باشد. استفاده از سرباره آهن همراه با کود تواند به عنوان عاملی هرچند ناچیز بر ظرفیت تبادل کاتیونی خاک تأثیرمی

ست به تنهایی کاهش کمپورا در مقایسه با تیمارهای سرباره به تنهایی و کود ورمی Soil-Fe-DTPAکمپوست، میزان ورمی

 شد. DTPAافزایش آلودگی خاک با فلزات سنگین باعث افزایش میزان کادمیوم قابل عصاره گیری با  بیشتری نشان داد.

افزودن سرباره آهن به خاک نسبت به عدم استفاده از سرباره باعث کاهش کربن آلی در خاک شد. با افزایش سرباره آهن میزان 

PH .نیز افزایش یافت 

تن در هکتار کمپوست و  000و  000خاک تیمار شده با مقادیر صفر، در پژوهشی بیان نمودند که  5005مان و همکاران شو

کاهش قابلیت دسترسی کادمیم در خاکهای تیمار سبب گرم بر کیلوگرم میلی 50و  50، 00، 5یک نمک کادمیم در مقادیر 

در پژوهشی بیان کردند که میزان جذب فلزات سنگین با گذشت زمان نیز  0030غفاری و همکاران  گردید. شده با کود آلی

مایه جابجایی روی،  EDTA( گزارش کردند که 0333لی و شومن ) شود.یابد ولی پس از مدتی تغییرات آن کم میافزایش می

 م،وجذب کادمییقی در طی تحق( 5003کوکائوبا )شود. های تبادلی، آلی و اکسید به بخش محلول میسرب و کادمیم از بخش

با توجه به اینکه زمینهای استان مرکزی  طبیعی موردمطالعه قرارداد. های گروه اسمکتیتکانیهای آبی برمحلول منگنزاز کروم،

از جمله شهرستان اراک به دلیل صنعتی بودن منطقه آلوده به فلزات سنگین می باشد تغذیه عناصر غذایی می تواند تحت تاثیر 

استفاده از سرباره آهن شرکت فوالد مبارکه اصفهان در این تحقیق توانسته است نقش موثری در مقدار کادمیوم قابل قرار گیرد. 

جذب گیاه داشته باشد و بر اساس نتایج بدست آمده غنی سازی ورمی کمپوست با این سرباره جهت پایین آوردن مقدار 

ر محصوالت بر اساس نتایج این تحقیق اکیدا برای اولین بار به عنوان کادمیوم قابل دسترس گیاه و به عبارتی کاهش آلودگی د

ای با ای و مزرعههای گلخانهیک کود آهن توصیه می شود. به منظور تأیید و کاربردی شدن نتایج این پژوهش، انجام بررسی

 شود.استفاده از گیاهان گوناگون و کاربرد سرباره آهن به عنوان کود آهن پیشنهاد می
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