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چكيده
زمينه و هدف  :فلزات سنگین یکی از آالینده های پایدار غیر قابل تجزیه بیولوژیکی است که می تواند در محیط زیست به آب و خاک وارد
شود و از آن جا جذب گیاه و بدین ترتیب وارد زنجیره غذایی شود ،بنابراین برای هر یک از فلزات سنگین حدی تعیین شده است که بااالتر
از آن می تواند سمی و خطرناک باشد .آلودگی فلزات سنگین نه تنها به طور مستقیم بر خصوصایات فیزیکای و شایمیایی خااک ،کااه
فعالیت بیولوژیکی و کاه

دستیابی زی ستی مواد مغذی خاک تأثیر می گذارد بلکه برای سالمتی انسان از طریق ورود در زنجیره غاذایی و

امنیت زیست محیطی از طریق نفوذ در آبهای زیر زمینی خطر محسوب میشود .کادمیم یکی از عناصر سنگین و آالینده محایط زیسات
است که از منابع مختلفی از قبیل کودهای شیمیایی وارد خاک و چرخه غذایی انسان میشود .به منظور اصالح خاکهای الوده باه عناصار
سنگین ،مصرف زئولیت توسط محققین مختلفی گزارش شده است.
روش بررسی  :به همین منظور آزمایشی گل دانی با هدف بررسی اثر زئولیت بر جذب کادمیم و وزن ماده خشک در خیار درختی طراحای
گردید .این بررسی در قالب آزمای

فاکتوریل و در طرح پایه بلوک کامالً تصادفی با  2تیمار زئولیت (در چهار سطح صفر 2 ،1 ،و  3تن در

هکتار) و کادمیم (در پنج سطح صفر 9 ،6 ،3 ،و  12میلیگرم در کیلوگرم) با سه تکرار انجام شد.
نتيجهگيری :نتایج نشان داد با افزای

مصرف زئولیت از غلظت کادمیم در گیاه خیار درختی کاسته شده و بی ترین کاه

تن در هکتار بود ،به طوریکه در این سطح مصرف عملکرد ماده خشک گیاه نیز افزای

نشان داد.

واژههای کليدی :زئولیت ،کادمیم ،عملکرد ،خیار درختی.

 -1دانشجوی دکتری آلودگی محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بین الملل قشم ،ایران(* .مسوول مکاتبات).
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Effects of zeolite on cadmium uptake and dry weight of the
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Abstract
Background and Objective: Toxic heavy metals from pollutants stable non-biodegradable, which can
be in the environment, water and soil, and as plant absorption and thus enter the food chain, so for
each of the heavy metals limit is set higher it can be toxic and dangerous. Heavy metal pollution not
only directly affects the physical and chemical properties of the soil, reduce biological activity and
declining access Zesty nutrients affect soil but also to human health from entering the food chain and
environmental security through the influence of water underground it is dangerous. Cadmium is a
heavy metal and environmental pollutants from various sources such as fertilizers and soil into the
human food chain. In order to improve soils contaminated with heavy metals, the use of zeolites has
been reported by several researchers.
Method: An experiment to investigate the effect of zeolite stands on cadmium uptake and dry matter
weight of the cucumber tree was designed. This experiment factorial experiment design randomized
complete block design with 2 treatments zeolite (four levels of zero, 1, 2 and 3 tonnes per hectare) and
cadmium (five levels, 3, 6, 9 and 12 mg kg) with three replications.
Conclusion: The results showed that with increasing zeolite application of cadmium concentration in
cucumber tree fell, and the largest decline in the level of 3 tons per hectare, so that the level of
consumption of dry matter yield also increased.
Keywords: Zeolite, Cadmium, Yield, cucumber sativus.
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زمينه و هدف
کادمیم یکی از فلزات با سمیت زیاد بوده که ورود آن به چرخاه

کامالً مشخ

مواد غذایی انسان سبب ایجاد نگرانی هایی شاده اسات ،اثارات

یون فلزی آزاد  Cd+2را از محلول خاک جاذب مای کناد(.)7

منفی این عنصر بر فعالیت بیولوژیکی خاک ،متابولیسام گیااه و

البته گونه ه ا و ارقام گیاهی از نظر تواناایی در جاذب ،تجماع و

در نتیجه سالمتی انسان ها و حیواناات باعاش شاده کاه رفتاار

مقاومت به فلزات سنگین متفاوت می باشند .با توجه به اهمیت

کادمیم توسط محققین بسایاری ماورد توجاه قارار گیارد(.)11

سالمت مواد غذایی روش های متفاوتی برای بهباود آن توساط

کادمیم از منابع نختلفی تولیاد مای شاود ،در مقیااا جهاانی

محققین پیشنهاد شده است .از جمله راهکارهای جدید ،کااربرد

حدود  11تا  11درصاد کال انتشاار کاادمیم معلاق در هاوا از

مواد معدنی طبیعی است که به منظور بهبود اصالح خصوصیات

فرآیندهای طبیعی حاصل می شود که مهمترین آنها فعالیات-

خاک و در نتیجاه محصاوالت کشااورزی ،توصایه شاده اسات.

های آتشفشانی است ،صانایعی کاه دارای فرآینادهای حرارتای

زئولیت ها دسته ای از ایان ماواد معادنی هساتند کاه از گاروه

هستند مانند تولید آهان ،فسافر ،روی ،فاوالد و سایمان تمامااً

کانیهای آلومینوسیلیکاته آبدار می باشاند( .)19کااتیون هاای

باعش آزاد شدن ذرات کادمیم می شوند .از دیگار مناابع تولیاد

تبادلی زئولیت با انرژی کمی توساط شابکه چهاار وجهای نگاه

کادمیم کودهای فسفاته ،ساولفات روی ،ساموم حشاره کا

و

نشده است ولی به نظر می رسد که ریشه عمادتاً

داشته می شوند و به همین دلیل زئولیت هاای کریساتاله جاز

فاضالب ها هستند( .)7مطالعاات Willaams, and David

مؤثرترین تبادل کننده هاای کااتیونی سااخته مای شاوند کاه

سااخت کاه باه طاور

 CECآنها  2تا  3برابر اسامکتایت هاا و ورمیکوالیات هاا مای

متوسط  11درصد کادمیمی که طی یک دوره بیسات سااله باا

باشند(.)11زئولیات هاا قابلیات جاذب عناصار مختلا ( )14و

مصرف کودهای فسفره به خاک اضافه گردید ،در الیاه 7/5cm

گازهای مختل را دارند( .)19زئولیت های کریساتاله باا حجام

از سطح باقی مانده است .آن ها همچنین نتیجه گرفتند کاه باه

حفرات  21تا  11درصد و سطح ویژه چند صدهزار متر مربع در

طور متوسط بین  1/4تا  7درصد کادمیم اضافه شده به خاک از

کیلوگرم جاذب های بی نظیری هستند و اگر زئولیت ها توساط

طریق کودهای فسفره ،در محصوالت کشاورزی بازیافت میشود.

گرما دهیدراته شوند ،مولکول های با قطر ماؤثر کام( 1 ،3تاا 1

Allowyدر سال  1991گازارش کارد کاه لجان فاضاالب در

نانومتر) به راحتی داخل حفرات و کانال های داخلی سااختمان

خاک نیز سبب ورود فلزات سنگین از جمله کادمیم باه آن مای

زئولیت دهیدراتاه جاذب مای شاوند(Polat et al, 2004 )9

شود .حد مجاز کادمیم موجود در لجن فاضالب جهات اساتفاده

اثرات زئولیت طبیعای و مصانوعی را باه منظاور حاذف فلازات

در زمااین هااای کشاااورزی  11میلاای گاارم ب ار کیلااوگرم ماای-

سنگین را نشان دادند و در این راستا اثر مثبات غلظات فلاز در

باشد( .)23حد مجاز کادمیم بر اسااا روش  2111/22/CEدر

محلول خاک را بر فرآیند جذب توسط گیاه بیان کردند Gul .و

سبزی های برگی ،سویا ،قارچ های خاوراکی  1/2و در سابزی-

همکاران ( ) 2111اثر نسبت های متفاوت پرلیات و زئولیات در

های ریشه ای  1/1میلی گرم در کیلاوگرم وزن تار مای باشاد.

بستر کاهو را مورد بررسی قرار دادند ،نتایج نشاان داد کاه وزن

سازمان بهداشت جهانی اعالم نمود ،کادمیم نباید در هفته بی

تولیدی کاهو در بستر زئولیت بیشتر از پرلیت بوده است .خیاار

از  1/4-1/1میلی گرم در کیلوگرم مصرف گاردد .ایان ساازمان

گیاهی یکساله از خانواده کدوئیان ،این گیاه بسایار قادیمی کاه

حد مجاز کادمیم در محصوالت کشاورزی را  1/12میلی گرم در

قدمت آن به بی

تخمین زده اناد .در رم و

کیلوگرم اعالم نماوده اسات( )1919( Bingham .)6گازارش

یونان قدیم از مدتها پی

کرد که کادمیم عمدتاً باه صاورت یاون فلازی آزاد کاادمیم در

گیاه به درستی مشخ

محلول خاک وجود دارد .فرم قابل جذب کاادمیم توساط گیااه

شمال شرقی هندوستان دانسته و بعضی ها عقیده دارند که نوع

طی سال های  1973تا  1963مشاخ

از  1111سال پی

مرسوم بوده است .مبدأ پیدای

ایان

نیست ،عده ای آن را بومی نواحی گرم
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خود روی آن در ارتفاعات هیمالیا یافات شاده اسات .خیاار باا

مناسب جهت کشت فراهم گردید تعداد  1عدد خیار درختی در

کیفیت عالی در خاک های سبک و با آب کافی به عمل می آید.

عمق  2سانتی متری کاشته شدند سپس گلادانهاا بار اسااا

خاک مورد استفاده عالوه بر قدرت نگهداری آب و نفوذ پاذیری

طرح آماری بلوک کاالً تصاادفی باا ساه تکارار آرایا

یافتناد.

قابلیت تهویاه خاوب بایاد عااری از هرگوناه فلازات سانگین و

آبیاری گلدانها در رطوبت  %71ظرفیت زراعی انجام شد .بعد از

آالینده ای زیست محیطی برای رشد و نمو بهتر گیاه باشدPH .

سبز شدن بذرها و استقرار گیاهاان تعاداد باه دو عادد کااه

مناسب خاک بین  1/1تا  7/1است.

یافت ،در طول دوره رشد ساعات روشنایی  12سااعت در روز و
دمای گلخانه حدود  21درجه سلسیوا بود .بعد از طی  7هفته

مواد و روش ها

از شروع آزمای  ،اندام هوایی و ریشه گیااه برداشات و پاس از

به منظور بررسی اثر زئولیت بر غلظت کادمیم و عملکرد در گیاه
درختی آزمای

گلدانی در قالب فاکتوریل و در طرح پایه کاامالً

تصادفی با  2تیمار ،زئولیت در چهار سطح صافر 2 ،1 ،و  3تان
در هکتار ()Z0,Z1,Z2,Z3,Z3و کادمیوم در پنج سطح صفر،
 9 ،6 ،3و  12میلاااااااااای گاااااااااارم درکیلااااااااااوگرم
( )Cd0,Cd1,Cd2,Cd3,Cd4با  3تکرار در منطقه جیرفات
اجرا شد .خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ماورد اساتفاده
در آزمای

اندازهگیری شد .خاک مورد نظر پس از عبور از الک

 4میلیمتری همراه با زئولیت ،مطابق تیمارها در درون گلدانها
ریخته شد .زئولیت مورد استفاده از نظر کلینوپتیلولیت فارآوری

شستشو با آب مقطر بالفاصله به آزمایشگاه منتقل شدند و پاس
از توزین به مدت  41ساعت در آون در دمای  71درجه سانتی-
گراد قرار گرفت و سپس وزن خشک آنها اندازهگیاری شاد .در
مرحله بعد اندامهای هوایی و ریشه و برگ به طور مجزا آسایاب
شاادند و از هاار نمونااه مقاادار  1/1گاارم در دمااای  111درجااه
سلساایوا بااه ماادت  7ساااعت قاارار داده شااد ،سااپس اسااید
کلریدریک  1/16موالربه آن اضافه و روی هیتر قارار داده شاد،
بعد از هضم کامل و صاف کردن با کاغذ صافی واتمن  42میزان
کادمیم در هرنموناه باا دساتگاه جاذب اتمای مادل Perkin
 Elmerقرائت شد.

شده با نام تجاری کشاویت بوده است(جدول .)1قبال از کشات
بذر گلدان در حد ظرفیت مزرعه آبیاری شدند و وقتای رطوبات
جدول -1آناليز شيميایی زئوليت استفاده شده(سازمان دامپزشكی )1871
Table1-Chemical analysis of used Zeolite

Na2O
)(%

P2O5
)(%

K2O
)(%

Al2O3
)(%

Mgo
)(%

Cao
)(%

Fe2O3
)(%

Sio3
)(%

2/11

1/11

3/12

11/1

72/1

3/11

1/3

66/1

عناصر
Elements

یافته ها
نتایج آزمایشات آنالیز فیزیکی و شیمیایی خاک ماورد آزماای
در جدول  2آورده شده اسات .واکان

مقدار آهن ،روی و منگنز در حد کفایت است .حد مجاز کادمیم

خااک قلیاایی و میازان

در خاک  1/1تا  2میلی گرم در کیلوگرم ( )16میباشد .با توجه

امالح در خاک از لحاظ شوری محدودیتی ندارد ،میازان کاربن

به این محدوده ،مقدار کادمیم خاک مورد آزمای

پاایین باوده

آلی خاک پایین بوده ،درصد نیتروژن کل خاک و فسفر کمتر از

است.

حد مطلوب است .خاک آهکی و میزان پتاسیم در حد اپتیمم و
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جدول-2خصوصيات فيزیكی و شيميایی خاک
Table2- Physical and chemical characteristic of soil

کربن

بافت

PH

Ec
dS/m

خاک

7/6

1/1

لوم

آلی

ازت

کربنات
کلسيم

فسفر

آهن

پتاسيم

%
1/61

1/16

11

1

Mg/kg
4/1

127

منگنز

کادميم

1/36

12

جدول -8جدول تجزیه واریانس در تيمارهای مختلف آزمایش
Table3- Analysis of Variance means squre in the different treatments

Cd shoot
کادميم اندام

D.M leaf
وزن خشک برگ

Df
درجه آزادی

**11112/7

**67/61

**1/116

**121/13

4

کادمیم

**1213/19

1/161

**1/12

**12/11

12

کادمیم+زئولیت

**1179/46

**21/11

**1/11

**11/1

13

زئولیت

7/77

1/31

**1/1114

1/24

91

خطا

1/32

13/14

1/92

6/61

هوایی

Cd leaf
کادميم برگ

D.M Shoot
وزن خشک اندام
هوایی

S.O.V
منابع تغييرات

)CV (%

** * ،و  nsبه ترتیب معنی دار در سطح احتمال  1 ،1درصد و غیر معنی دار.

جدول-4اثر متقابل زئوليت و کادميم بر وزن خشک برگ
Table 4- The interaction between zeolite and cadmium on leaf dry weight

کادميم1

کادميم4

کادميم8

کادميم2

کادميم1

1/12

1/17

1/32

1/43

1/44

زئوليت1

1/16

1/31

1/34

1/41

1/49

زئوليت2

1/11

1/34

1/37

1/11

1/41

زئوليت8

1/23

1/42

1/37

1/41

1/41

زئوليت4

جدول -1اثر متقابل زئوليت و کادميم بر وزن خشک اندام هوایی
Table 5- Interaction of zeolite and cadmium on aerial dry weight

کادميم1

کادميم4

کادميم8

کادميم2

کادميم1

3/11

3/12

6/31

1/22

11/77

زئوليت1

4/31

6/22

7/21

1/16

11/12

زئوليت2

6/24

7/99

1/16

7/13

9/14

زئوليت8

1/36

7/13

1/16

7/91

1/11

زئوليت4

در جدول 1و  4میانگین وزن خشک برگ و اندام هاوایی خیاار

خیار درختی افزای

دختی با توجه به تیمارهای اعمالی آورده شده است ،با توجه به

وزن خشک کاسته شده است و از نظر آماری نیز در سطح یاک

این جداول ،با افزای

مقدار زئولیت میزان ماده خشک در گیااه

یافته است و با افزای

درصد معنی دار بوده است(جدول.)3

غلظات کاادمیم از
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6.00

4.00
3.00
2.00

1.00
0.00
Z4

Z2

Z3

کادمیم ریشه(میلی گرم /کیلوگرم)

5.00

Z1

تیمارهای آزمای
نمودار-1اثر زئوليت بر غلظت کادميم در ریشه گياه
Chart 1- Effect of zeolite on cadmium concentration in root of plant
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همانطور که در نمودار 1و 2مشاهده می شود با افزای

مقادار

زئولیت غلظت کادمیم در ریشاه و انادام هاوایی خیاار درختای
کااه

پیدا می کند به طوریکه بی تارین کااه

محیط ریشه ضریب انتقال کادمیم و میازان جاذب آن افازای
می یابد .افزای

میزان کادمیم اثرات سویی کاه بار گیااه مای-

در ساطح

گذارد که از عملکرد آن می کاهد .عالیم عمومی ناشی از جاذب

سوم زئولیت 2تن در هکتار باوده و از نظار آماار در ساطح %1

مقادیر اضافی کادمیم در گیاه را می توان کاه

در توق رشاد

معنیدار بوده است(جدول.)3

ریشه ،چوب پنباه ای شادن ،تاداخل جاذب و انتقاال طبیعای
عناصر غذایی ،کاه

بحث و نتيجه گيری

میزان کلروفیل و اختالل در فعالیاتهاای

آنزیمی دخیال در فتوسانتز بار شامرد ( &Padmaja 1990

اثر کادميم بر غلظت کادميم و وزن ماده خشک در برگ و

 )Larson et al, 1998مشاهده کرد که محصوالت کشاورزی

اندام هوایی خيار درختی

در خاک های آلوده به کادمیم دارای کمیت و کیفیات کمتاری

جذب کادمبم توسط گیاه بستگی به میزان کادمیم در بساتر یاا

نسبت به خاک های غیرآلوده بودند و دلیل آن ایجاد اختالل در

غلظات کاادمیم در

نیاز وزن خشاک گیااه

محلول غذایی دارد ،به طوریکه با افازای

چرخه کالوین می باشد .در این آزمای

تعیین شاخص کیفی آب شرب...
خیار درختی در خاک حاوی کادمیم کاه
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یافت ،هرچند تعداد

با توجه به نتایج بدست آمده ،کاربرد زئولیت طبیعای باه دلیال

برگ های کاهو تحت تأثیر کادمیم قرار نگرفت ،اما طاول بارگ

داشتن خصوصیات ویژه مانند ظرفیت تبادل کاتیونی باال ،قدرت

یافت ( .)2نشان داد کاه اوالً

غلظات

های آن تحت تدثیر محیط کاه

پذیری و ساختار متخلخل و غیره سبب کاه

گزین

زیست توده گیاه بیشتر تحت تأثیر طول برگ نسابت باه تعاداد

کادمیم در گیاه خیار درختی شده است و این نتیجاه در ساطح

آنها است.

سوم زئولیت ( )2ton/haبیشتر مشهود است .در نتیجه کااه

اثر زئوليت بر ميزان کادميم و وزن ماده خشک در ریشهه

کادمیم بر کیفیت و عملکارد گیااه افازود ،بناابراین اساتفاده از

و اندام هوایی

زئولیت های طبیعی با توجه به مقرون باه صارفه باودن آن ،در

در سال های اخیار تحقیقاات زیاادی روی خصوصایات جاذبی

خاک های آلوده به کاادمیم بارای رشاد بهتار گیااه و افازای

زئولیت ها طبیعی در سراسر جهان صورت گرفته است حذف یا

راندمان تولید توصیه می شود.

تثبیت فلزات سنگین در خااک فرآینادی بسایار پیچیاده مای
باشد .زئولیت ها به علت گزین

پذیری بسایار بااال نسابت باه

برخی کاتیون ها در جذب فلزات سنگین از آب و خاک باه کاار
برده می شوند .زئولیت طبیعای همچناین باه دلیال دارا باودن
خصوصیات تبادل – کاتیونی می تواند ،فلزات سنگین را مبادله،
جذب و یا حذف کند(.)13
 Mahaabadiو همکاران ( )2117در تحقیقی از زئولیات باه
عنوان تثبیت کننده کادمیم در خاک استفاده کرد و نشان دادند
کاادمیم در زه آب

که مقادار زئولیات در خااک باعاش کااه

خروجی از خاک شاد ،ایان مطلاب بیاان کنناده آن اسات کاه
زئولیت در خاک می تواند شکل قابال دساترا کاادمیم را باه
شکل غیر قابل دسترا تغییر دهد( .)16کاه

قابال مالحظاه

ای در غلظت کادمیم خاک و گیااه پاس از کااربرد زئولیات در
یونااان توسااط  CHlokpaو همکاااران ( )1997مشاااهده شااد.
Mahmoodabadiو همکاران ( )2119در آزمایشای باا ساه
سطح زئولیت ( 1.2و  1گرم در کیلوگرم) کاه

معنی داری در

اندام هوایی گیاه سویا به دست آوردند .در این آزماای
توجه به نمودارهای 1و 2با افزای

مقدار زئولیت ،غلظت کادمیم

در برگ و اندام هوایی خیار درختی کاه
طوریکه بی ترین کاه
است و کاه

نیاز باا

پیدا کرده اسات .باه

در سطح  2تن در هکتار ( )Z3بوده

در غلظت کادمیم سبب باال رفتن عملکارد و وزن

مااده خشاک شاده اسات(جداول  3وGworek (1992) .)4
گزارش کرد که زئولیت استفاده شده در آزمای

گلدانی ،غلظت

کادمیم را تا  %16در برگ های کاهو در مقایسه با سطح شااهد
کاه

و سبب افزای

راندمان تولید شده است.
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