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Abstract
Heavy metal cadmium is one of impurities of chemical
fertilizers in Iran. Deep penetration of cadmium in soils
and groundwater polluted by this metal endangers public
health. Studies have shown that a key factor in
improving the bioavailability of cadmium salt and
complex formation of chlorine - Cadmium prevents the
rapid absorption of cadmium in soil and sediment. In this
study, calcareous soil was selected with sandy loam
texture. 2.5 kg of soil was poured into the polyethylene
tubes with a diameter of 12 cm and height of 30 cm. the
samples were added to the soil columns equal to several
times the capacity of solutions containing 100 m
equivalent different salts and 10 m equivalent cadmium.
Water head of the columns level was variable pressure.
Treatments included calcium chloride, sodium chloride,
sodium sulfate and distilled water (control). Output
solution was collected at a rate of 250 ml in 10 steps. The
results showed that the solubility of cadmium in the
presence of calcium chloride has the maximum value
compared with two sodium chloride and sodium sulfate
salts.
Keywords: Cadmium, Mobility, Soluble salts, Solute
transport

ﭼﻜﻴﺪه
.ﻳﻜﻲ از ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲﻫﺎي ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺮان ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛـﺎدﻣﻴﻮم اﺳـﺖ
ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﺧﺎك و آﻟـﻮدﮔﻲ آبﻫـﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ ﺑـﻪ آن ﺳـﻼﻣﺖ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮري ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤـﻲ.ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲاﻧﺪازد
– ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲﻫـﺎي ﻛﻠـﺮ.در اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻓﺮاﻫﻤﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ
 در اﻳـﻦ.ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻣﺎﻧﻊ از ﺟﺬب ﺳﺮﻳﻊ و رﺳﻮب ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﺧﺎك ﻣـﻲﮔﺮدﻧـﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل آﻻﻳﻨﺪه ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﻳﻚ ﺧـﺎك آﻫﻜـﻲ در ﺣﻀـﻮر ﻧﻤـﻚﻫـﺎي
 ﺧﺎك ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎك آﻫﻜﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻓـﺖ ﺷـﻨﻲ.ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﺧﺎك درون ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ2/5 .ﻟﻮﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺳـﺘﻮنﻫـﺎ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ. ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ رﻳﺨﺘـﻪ ﺷـﺪ50  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ و ارﺗﻔـﺎع12
 ﻣﻴﻠﻲ10  ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻴﻮاﻻﻧﺖ در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻚﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و100 ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي ﺣﺎوي
 ﻫﺪ آﺑﻲ ﺳﻄﺢ ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ.اﻛﻴﻮاﻻﻧﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻮم آﺑﻴﺎري ﺷﺪﻧﺪ
 ﺳـﻮﻟﻔﺎت ﺳـﺪﻳﻢ و آب ﻣﻘﻄـﺮ )ﺷـﺎﻫﺪ( در ﻧﻈـﺮ، ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ،ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ
 ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺟﻤـﻊ10  ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ در250  ﻣﺤﻠﻮل ﺧﺮوﺟﻲ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان.ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻛـﺎدﻣﻴﻮم در ﺣﻀـﻮر ﻧﻤـﻚ ﻛﻠﺮﻳـﺪ.آوري ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻧﻤﻚ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑـﻮده
.اﺳﺖ
 ﻧﻤﻚﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺗﺤﺮك، اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻼح:ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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مقدمه و کلیات

کمی انتقال و انبارش امالح و فلزات سنگین در خاک

از دیدگاه جهانی خاک پس از آب و هوا ،سومین

بسیار مهم است .از فرآیندهای شیمیایی مؤثر در

یشود .امروزه بشر
جزء عمدهی محیط زیست تلقی م 

یتوان به تبادل یونی و دفع آنیونی
حرکت امالح م 

با وجود اینکه به حیاتبخش بودن خاک اعتقاد دارد،

اشاره کرد .پدیدهی تبادل کاتیونی از فرآیندهای مهم

یشود ،موجبات
با افراط در آن هچ تمدن نامیده م 
تخریب آن را فراهم نموده است .یکی از عوامل

یباشد.
کاهش شست و شوی امالح در خاک م 
حرکت امالح زمانی که پدیدهی تبادل کاتیونی وجود

تخریب و کاهش کیفیت خاک ،انباشت روز افزون

داشته باشد بسیار کم خواهد بود .پدیدهی تبادل

آالیندهها در آن است .آالیندههای خاک عمدت ًاًا مواد

کاتیونی باعث کاهش غلظت امالح و افزایش جذب

مایع یا جامدی هستند که با خاک مخلوط میشوند و

سطحی میشود .به این ترتیب غلظت یون مورد نظر

از راه فیزیکی یا شیمیایی به ذرات خاک چسبیده و یا

در الیهی دوگانهی پخشیده افزایش یافته و در نتیجه

یشوند (گیتی،
در خلل و فرج ریز آن مستقر م 

ییابد
غلظت کاتیون در محلول خاک کاهش م 

 .)0931در بین آالیندههای خاک فلز سنگین کادمیوم

(برزگر .)1 38 1 ،در تحقیقی که توسط  Acostaو

به دلیل سمت قابل توجه و نیمه عمر بیولوژیکی ۲۰

همکاران در سال  11 20صورت گرفت تأثیر شوری

سال و بروز عوارضی از جمله نارسایی کبد و کلیه،

ناشی از سدیم سولفات ،منیزیم کلرید ،کلسیم کلرید

یهای قلبی – عروقی ،استخوانی ،ریوی و غیره
بیمار 

و سدیم کلرید بر روی تحرک مس ،سرب و روی

در انسان دارای اهمیت خاصی م 
یباشد ( Mauskar et

مورد مطالعه قرار گرفت .زمانی که کلرید کلسیم و

 .)al, 2007در سالهای اخیر آلودگی خاک ناشی از

کلرید سدیم استفاده شد ،سرب باالترین درجه تحرک

استفاده ترکیبات معدنی چون جیوه ،کادمیوم ،سرب و

را نشان داد .با اضافه شدن کلرید منیزیم ،مس

غیره بسیار مورد توجه قرار گرفته است .این ترکیبات

بیشترین تحرک را نشان داد .در نهایت افزودن

از طرق مختلفی به خاک وارد شده و آن را آلوده

سولفات سدیم ،تحرک زیاد مس را سبب شد .این

یسازند .سرب از طریق احتراق بنزین در وسایل
م

تحقیق نشان داد با افزایش فلزات سنگین ،درصد آزاد

نقلیه و سوزاندن ذغال سنگ و برخی دیگر از

شدن سرب و مس در حضور شوری تحتالشعاع

فعالیتهای انسانی وارد اتمسفر شده و از طریق

قرار نگرفت که نشان دهنده جذب باالی این فلزات

یکند .وجود
بارش برف و باران روی خاک نشست م 
فلزات سنگین در علف کشها ،سوپرفسفاتها و
سنگهای آهک نیز از این طریق باعث آلودگی خاک
یشوند (چوپانی .) 1388 ،آب شویی مواد شیمیایی
م
بهای زیر زمینی
در نیمرخ خاک و انتقال آنها به آ 
یشود .همچنین آب شویی
باعث آلودگی منابع آب م 
کودها و انتقال آنها به خارج از منطقه ریشه باعث
کاهش بازدهی کودها میشود .بنابراین برآورد مقدار

توسط ذرات خاک است .آبیاری با محلولهای کلرید
سدیم و کلرید کلسیم به شدت باعث افزایش تحرک
یگردد .به طور
و خروج کادمیوم از ستون خاک م 
کلی روند خروج کادمیوم از زهاب خروجی ،در
حضور کلرید سدیم و کلرید کلسیم از الگوی
ینمود و
متفاوتتری نسبت به فلزات سنگین تبعیت م 
شباهتهایی را با الگوی خروج عناصر متحرک دنبال
یکرد (خانمیرزایی .)1931 ،با توجه به اینکه
م

بررسی انتقال کادمیوم در ستون خاک آهکی23 ...

شهای بزرگی از ایران دارای مناطق خشک و نیمه
بخ 

فرآیند پژوهش

یباشد یکی از مهمترین مشکالت این
خشک م 

خاک مورد مطالعه از مزرعه دانشکده کشاورزی و

مناطق ،شوری آب ،خاک و همچنین ورود فلزات

منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج انتخاب

شها است.
سنگین از طریق لجن فاضالب و آفت ک 

شد و پس از نمونه برداری از خاک و انتقال به

زبالهها یکی از مهمترین منابع آلوده کنندهی خاک

آزمایشگاه ،خاک هوا خشک گردید .جهت تعیین

محسوب میشوند .متاسفانه روز به روز خاک بیشتر

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ،نمونهای یک

به عنوان مکان مناسبی جهت دفع زبالهها ،مواد زیان

کیلوگرمی را مجدد ًاًا کوبیده و از الک  2میلیمتری

یشود و بیشتر از آب و هوا
آور و پسماندها تبدیل م 

عبور داده شد .آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی اولیه

بر بار آلودگی آن افزوده میشود ( Christensen,

روی نمونه مورد نظر انجام گرفت .اطالعات اولیه

.)1992

خاک مورد نظر در جدول  1آمده است .پس از

هدف از این پژوهش بررسی روند انتقال کادمیوم در

آمادهسازی خاک و انجام آزمایشات ،خاک درون

کهای مختلف محلول
ستون خاک آهکی توسط نم 

لولههای پلی اتیلنی به قطر  12و ارتفاع  50سانتی متر

یباشد.
در آب آبیاری م 

ریخته شد (شکل .)1
جدول  :1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

بافت خاک

درصد رس

Sany Loam

21/4

Table 1: Physical and chemical properties
درصد شن
درس سیلت
pH
EC
8/61
116
37/6
14

ماده آلی (درصد)

کربن آلی (درصد)

0/1 289

0/61

ستونهای پلی اتیلنی در محل مناسب بطوریکه محلول زهکشی شده از ستونها قابل جمعآوری باشد نگه داشته شد .ستونهای پلی اتیلنی
از لحاظ مشخصات ظاهری ،خاک ،زبری دیواره و غلظت کادمیوم در جدول  :2میانگین و انحراف معیار زهابهای خروج

Table 2: Average and standard deviations of drainage
NaCl
Na2SO4
CaCl2
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
197 / 73

02 11/ 27

456 /57

1282 / 94

200 /16

1214 / 54

368 / 12

1 27 1/3

600 / 85

200 1/1

517/ 06

1558 /7

457 / 65
999 / 83

1813 / 56
00 12/1

72 / 96

311/2

42

42 / 28

175 /10

5/7

00 1/ 12

67 / 94

941/ 09

40 / 85

81 /93

24 / 33

میانگین
86 /7

161

29 / 35

101/ 09

131/22

56

47 / 48

برداشت
1
2
3
4

621/ 04

47

011/ 14

35 / 82

83 /75

44/ 92

95 / 56

28 / 53

911/ 92

37 / 51

90 /11

5

1/ 68

167 / 82

93/ 43

153 / 13

20 /52

137 /16

6

571 /52

200 /1

511/98

254 / 24

93/4

47 /22

189 /4

01/93

71 / 51

37 / 19

34 / 78

134 / 13

23 / 14

66 1/ 34

15 / 54

105 / 54

13 /89

241/ 12

27 / 34

111/ 96

36 / 85

59 / 35

01

82 / 168

میانگین

1649 / 07

محلو للله رد ناسکی ا

میانگین

H2O
انحراف معیار

941/ 24

137 / 95

16/ 34
48 /98

7
8
9

.دش هتفرگ رظن یت ما رررررررر ررررر ی ککک

اکیواالنت بر لیتر و محلولهای سدیم کلری یسلک ،د م

     

کلرید و سولفات سدیم غلظت ه مادک ر     010میلی

(ش ولحم )دها ل ویمداک م ت  ،ی رام  ود ممیدس لولح      

کلرید و کادمیوم ،تیمار سه محل یسلک لو م و دیرلک 

اکیواالنت بر لیتر است .هر تیمار دارای سه تکرار بود.

کادمیوم و در تیمار چهار س داکو میدس تافلو م وی م    

عصارهها به مقدار  250میلیلیتر طی  01روز دریافت

منظ یدرگ رو د داک تظلغ  .م دورو موی ی   

       01میلی   

گردید و در زمانننه وادم تروص هب فلتخم یا م      
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محل هدش یشکهز لو جم و نامز تبث ،یروآ ع    

      

گردیده است .کدخدایی و همکاران ( )1931تحقیقی

نگهداری شد .در پایان غلظته و توافتم یا

دنور    

روی تأثیر شوری بر جذب عناصر سنگین با سه س حط

خروج امالح توسط نرم افزار  Excelمحاسبه و رسم

شوری ( 7 ،2و  12دسی زیمنس بر متر) و سه عنصر

شد.

نیکل ،سرب و کادمیوم در دو نوع گیاه آفتا ببب گ نادر

نتایج و بحث

و سودانگراس در گلخانهی مرکز تحقیقات کشاورزی

جدول  2شامل میانگین و انحراف معی را زها بببهاای

و منابع طبیعی اصفهان انجام دادند .نتایج آن ناشن زیلا   

خروجی میباشد .بر اساس جدول مذکور آبی اب یرا   
تح و کر

همکاران با نتایج حاصل ش  شهوژپ نیا رد هد هم   

       

یباشد.
راستا م 

بیشترین تأثیر مربوط به محلول  00 1میل تنالاویکا ی   
کلری ک د للسیم  اب  میا گن ین      

اب مویمداک

افزایش شوری ،افزایش یافته است .نتایج کدخ یاد ی و 

آب حاوی نمک به طور چشم شیازفا ثعاب یریگ    
ویمداک جورخ م .دیدرگ کاخ نوتس زا     

داد که قابلیت دسترس و برس ،لکین ی

   

نتیجهگیری کلی

 1649 / 07میل ب مرگ ی ر     

لیترکادمیوم خروجی از ستونهای آبشوئی و کمت نیر

شه کشخ یا
مشکل عمده در بخش ش

مقدار با غلظت  82 / 168میلی گرم بر لیتر

کشور است .حضور توام شوری از ن و هرلک عو زلف    

مربوط به آب مقطر (ش مویمداک نیرتشیب .دوب )دها     

کادمیوم در خاک میتواند خطر تحرک و سم نیا ت   
فلز را در ورود به زا ییاذغ هریجنز

خروجی از زهاب تیمار کلری یسلک د م ،تشادرب رد    
هشتم بود با مقدار  00 12/1میل رگ ی م رد و رتیل رب 

  

تیمارهای آب مقطر (شاهد) ،کلرید سدیم و س تافلو
س تشادرب رد بیترت هب مید         

 7،6و  7ب ریداقم ا     

و نیمه کشخ

بذج قیرط

   

گیاهی و ورود به من آ عبا بببه شیازفا ینیمزریز یا    
دهد؛ لذا در اراضی شور یکی از پتانسیلهای آل یگدو
محیط میتواند ورود کادمیوم و تحرک بسیار باالی آن

 200 /1 ، 254 / 24 ، 137 /16میل ب مرگ ی ر هدوب رتیل            

در مقایسه با فلزات دیگر باش .د هک داد ناشن جیاتن   

است .نمودار  1بر اساس دادههای مذکور بدست آمد.

آبیاری با محلول کلرید کلسیم به شدت باعث افزایش
یگ در د .رد
تحرک و خروج کادمیوم از ستون خاک می ی
بین ستونهایی که آب آبیاری ح یسلک یوا م دیرلک     
دریافت کرده بودند ،تفاوت معنی داری دیده نشد .ب ههه
طور کلی روند خروج کادمیوم از زهاب خروج رد ،ی
حضور کلرید کلسیم از الگوی متفاوتتری نسبت به
فلزات سنگین تبعیت مینم هابش و دو تت تتته یا ی اب ار    
یکرد.
الگوی خروج عناصر متحرک دنبال م 
منابع

حض کاخ رد رلک رو

و ندش سکلپمک قیرط زا     

     

افزایش حاللیت کادمیوم باعث افزایش تحرک این فلز
س و نیگن

اتفر داجیا ر  رصانع هب هیبش ی مکرحت               

 -1برزگ  ،ر عع ع .و ر .کوچ .هداز ک

 .1 38 1وض داک تیع م و موی   

نیکل در نیشکر .مجله دانش کشاورزی ،جلد  ، 12شماره ،1

ص .911 – 721
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