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Background: Vegetables are considered as an important part of the human
food chain. Therefore, this study aimed to assess the potential risk of lead
(Pb) due to parsley consumption cultured in the soil treated by sawdust and
cow manure.
Methods: This factorial experiment was performed as a randomized
complete block design. The treatments consisted of applying 0, 10, and 15
t/ha cow manure enriched with 0% and 5% (W/W) sawdust in the soil with
pollution of 0, 400, 600, and 800 mg Pb/kg soil. The intended plant in this
experiment was parsley. After 50 days, the Pb concentration in the soil and
plant shoot was measured by atomic absorption spectrometry (AAS).
Moreover, the relative risk coefficient for non-cancer diseases was estimated
using the formula of the United States Environmental Protection Agency.
Findings: Our findings demonstrated that applying 10 and 15 t/ha of cow
manure increased soil pH by 0.2 and 0.5 units, respectively. Furthermore,
the addition of 10 t/ha of cow manure along with 5% (W/W) sawdust resulted
in 1.6 units augmentation in the cation exchange capacity of the soil. In
addition, the results indicated that using 15 t/ha of cow manure with 5%
(W/W) sawdust could diminish the relative risk of Pb for non-cancerous
diseases due to parsley consumption.
Conclusion: According to the results of the present study, parsley
consumption in regions with Pb-polluted soil might have a high potential
risk for non-cancerous diseases. It was indicated that the application of cow
manure with sawdust had a significant effect on decreasing the potential risk
of Pb. However, the role of soil pollution type and amount on reducing Pb
potential risk should not be ignored.
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مقدمه :سبزيجات به عنوان بخش مهمي از زنجيره غذايي انسان محسوب ميشوند .در اين راستا ،پژوهش
حاضر با هدف بررسي پتانسيل خطرپذيري سرب ناشي از مصرف جعفري در خاک تيمار شده با خاکاره و کود
گاوي انجام شد.
روشها :پژوهش حاضر به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي انجام شد.
تيمارهاي آزمايشي در اين پژوهش شامل کاربرد  19 ،9و  11تن در هکتار کود گاوي غني شده با  9و  1درصد
وزني خاکاره در خاکي با مقادير  099 ،099 ،9و 899ميليگرم سرب در کيلوگرم بوده و گياه مورد نظر،
جعفري بوده است .پس از گذشت  19روز ،غلظت سرب در خاک و اندام هوايي گياه جعفري با استفاده از
دستگاه جذب اتمي اندازه گيري شد .عالوه بر اين ،ضريب خطرپذيري نسبت به بيماريهاي غير سرطاني با
استفاده از فرمول ارائه شده توسط سازمان محيط زيست آمريکا محاسبه گرديد.
یافتهها :کاربرد  19و  11تن در هکتار کود گاوي به ترتيب باعث افزايش  9/2و  9/1واحدي در  pHخاک
گرديد .همچنين افزايش  19تن در هکتار کود گاوي به همراه  1درصد وزني خاکاره موجب افزايش 1/0
واحدي در ظرفيت تبادل کاتيوني خاک شد .بر مبناي نتايج ،استفاده از  11تن در هکتار کود گاوي به همراه
 1درصد وزني خاکاره توانسته است پتانسيل خطرپذيري نسبت به بيماريهاي غير سرطاني در اثر جذب
سرب ناشي از مصرف جعفري را کاهش دهد.
نتیجهگیری :نتايج حاکي از آن بودند که مصرف جعفري در مناطق آلوده به سرب ميتواند پتانسيل خطرپذيري
بااليي براي بيماري هاي غير سرطاني داشته باشد .در اين ميان کاربرد کود گاوي به همراه خاکاره ،تأثير به
سزايي بر کاهش اين خطرپذيري داشته است؛ هر چند که نقش نوع و مقدار آلودگي خاک در مقدار کاهش
خطرپذيري نبايد ناديده گرفته شود.

ارجاع :بقائي اميرحسييين ،ميرزائي راحله .اثر کاربرد کود گاوي و خاکاره بر کاهش پتانسيييل خطرپذيري سييرب ناشييي از مصييرف جعفري .مجله
تحقيقات نظام سالمت 1308؛ .01-08 :)2(11

رقدره
کاشت سبزيجات در خاکهاي آلوده به فلزات سنگين
ميتواند صدمات جبران ناپذيري را به انسان و محيط زيست وارد
کند .يکي از فاکتورهاي مهم و مؤثر براي تشخيص مقدار سالمت
سبزيجات ،غلظت عناصر سنگين موجود در آنها است .آلودگي
سبزيجات به فلزات سنگين ميتواند ناشي از آبياري با فاضالب،
کود و آفتکش باشد ( .)1جذب و تجمع زيستي فلزات سنگين
درگياهان تحت تأثير فاکتورهايي همچون آب و هوا ،رسوبات
اتمسفري ،غلظتهاي فلزات سنگين در خاک ،ماهيت خاک و

مقدار رشد آنها قرار دارد ()2؛ از اين رو ميبايست به دنبال راه
حلي بود تا با کاهش قابليت دسترسي به فلزات سنگين ،خطر
آلودگي زنجيره غذايي با آنها را کاهش داد.
در سالهاي اخير به منظور تثبيت و مهار فلزات سنگين در
خاک و کاهش قابليت دسترسي به آنها از ترکيباتي نظير لجن
فاضالبهاي شهري ،کود کمپوست حاصل از پسماندهاي جامد
شهري و کشاورزي ،خاکاره و غيره استفاده شده است .در اين
راستا ،مواليي و همکاران در پژوهشي با بررسي اثر کاربرد
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امیرحسین بقائي و همکار

ورميکمپوست بر قابليت دسترسي فلزات سنگين بيان کردند که
کاربرد اين ترکيبات باعث کاهش غلظت کادميوم در گياه ذرت
شده است ( .)3در اين رابطه ،شهبازي و همکاران نيز با استفاده
از خاکاره توانستند  01درصد از فلز سنگين موجود در پساب
صنعتي را حذف نمايند (.)0
وجود معدن سرب در اطراف روستاي لکان در شهرستان
خمين باعث آلوده شدن خاکهاي اين منطقه به فلز سرب شده
است .در اين راستا ،کشت و کار موجود در منطقه ميتواند خطر
ورود سرب به زنجيره غذايي را افزايش دهد .با توجه به اينکه
استحصال سرب در اين منطقه بسيار وسيع بوده و اين امر باعث
بر هم خوردن تعادل محيط زيست و آلودگي خاکهاي منطقه
شده است ،بايد به دنبال راهکاري براي تثبيت فلزات سنگين
موجود در منطقه بود .در اين ارتباط ،استفاده از کود گاوي به
دليل آلودگي بسيار کم به فلزات سنگين ( )1احتماالً ميتواند
گزينه مناسبي براي تثبيت اين فلزات باشد .از سوي ديگر ،با توجه
به تغيير شرايط اقليمي و کمبود مواد آلي در مناطق خشک و
نيمه خشک مرکزي کشور ،استفاده از اين ترکيب ميتواند کمک
شاياني به افزايش درصد مواد آلي خاک نمايد .عالوه بر اين ،با
توجه به اينکه تجزيه دراز مدت اين افزودنيهاي آلي ميتواند
توزيع مجدد فلزات سنگين را در پي داشته باشد ،استفاده از
ترکيبات مکملي همانند خاکاره با افزايش ويژگيهاي جذبي
خاک نظير ظرفيت تبادل کاتيوني آن ،قابليت دسترسي فلزات
سنگين را تحت تأثير قرار ميدهد .با توجه به موارد بيان شده،
پژوهش حاضر با هدف اثر کود گاوي و خاکاره بر کاهش مقدار
خطرپذيري سرب ناشي از مصرف جعفري در خاک تيمار شده با
کود گاوي انجام شد.
روشها
پژوهش حاضر به صورت يک آزمايش گلداني با هدف بررسي
پتانسيل خطرپذيري در برابر سرب ناشي از مصرف جعفري در
خاک تيمار شده با استفاده از خاکاره و کود گاوي در يک گلخانه
پژوهشي انجام شد .طرح آزمايشي مورد نظر به صورت فاکتوريل
در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا گرديد.
تيمارهاي آزمايشي در اين مطالعه شامل کاربرد کود گاوي در سه
سطح  )M10( 19 ،)M0( 9و  )M15( 11تن در هکتار ،کاربرد
خاکاره به مقدار  )D0( 9و  )D1( 1درصد وزني و آلودگي خاک
به فلز سنگين سرب در سطوح 099 ،)Pb400( 099 ،)Pb0( 9
( )Pb600و  )Pb800( 899ميليگرم سرب بر کيلوگرم خاک بود.

ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاک و کود گاوي مورد استفاده
در پژوهش در جدول  1ذکر شده است.
به منظور انجام اين پژوهش ،کود گاوي در نسبتهاي مذکور
با خاکاره مخلوط شد و براي به تعادل رسيدن به مدت يک ماه
نگهداري گرديد .عالوه بر اين ،خاک در غلظتهاي ذکر شده به
روش اسپري با سرب آلوده شد .پس از گذشت زمان الزم ،مخلوط
کود گاو و خاکاره به خاک آلوده به سرب اضافه گرديد و اين
ترکيب براي به تعادل رسيدن ،به مدت يک ماه داخل گلدان
پالستيکي پنج کيلوگرمي نگهداري شد ( .)0در ادامه ،گياه
جعفري کاشته شد .پس از سپري شدن طيول دوره رشد ،گياه
برداشت گرديد و با آب مقطر شستشيو داده شد.
شايان ذکر است که نمونه گياه به ميدت  08سياعت در آوني
بيا دمياي  79درجيه سانتيگراد خشک گرديد و پس از آن به
روش مواليي و همکاران ( )3هضم شد و در نهايت غلظت سرب
اندام هوايي گياه توسط دستگاه جذب اتمي  Perkin Elmerمدل
 3939تعيين گرديد .غلظت سرب قابل دسترس خاک نيز پس از
عصارهگيري ( )7توسط دستگاه جذب اتمي قرائت شد.
به منظور اندازهگيري کربن آلي ()OC: Organic Carbon
در نمونه خاک يا کود گاوي از روش اکسيداسيون تر ( )8استفاده
شد .مقدار نيتروژن کود گاوي نيز با استفاده از روش کجلدال
اندازهگيري گرديد ( .)0عالوه بر اين pH ،و قابليت هدايت
الکتريکي خاک با استفاده از عصاره اشباع خاک مشخص شد و
ظرفيت تبادل کاتيوني خاک به روش کلريد باريم تعيين گرديد
( .)7همچنين ،مقدار فلزات سنگين کل موجود در نمونههاي
خاک با استفاده از دستگاه جذب اتمي  Perkin Elmerمدل
 3939تعيين شد ( .)0ميزان سرب قابل دسترس خاک نيز به
روش  Lindsayو همکاران اندازهگيري گرديد (.)19
محاسبه احتمال خطرپذيري افراد نسبت به بيماريهاي غير
سرطاني ( )health risk index, HRIبا استفاده از فرمولهاي
ارائه شده توسط سازمان حفاظت از محيط زيست آمريکا صورت
گرفت .به اين ترتيب که ابتدا مقدار جذب آالينده از طريق ماده
غذايي به ازاي هر کيلوگرم از وزن بدن در روز با استفاده از معادله
 1محاسبه شد (:)11
معادله 1

DIM=)C Vegetable × C Factor × D Food intake(/B Average Weight

 :DIMمقدار جذب آالينده از طريق ماده غذايي به ازاي هر
کيلوگرم از وزن بدن در روز

جدول  :5ويژگيهاي خاک و کود گاوي مورد استفاده در اين پژوهش
تیمار

pH

خاک
کود گاوي

7/1
7/0

قابلیت هدایت الکتریکي

کربن آلي

نیتروژن کل

سرب کل

روی کل (میليگرم

(دسي زیمنس بر متر)

(درصد)

(درصد)

(میليگرم بر کیلوگرم)

بر کیلوگرم)

1/2
12/3

9/1
21/1

9/1
1/3

9/1
9/8

9/8
77
23
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 :C Vegetableغلظت فلزات سنگين بر اساس ميليگرم بر
کيلوگرم وزن خشک
 :C Factorعامل تبديل وزن سبزيجات تازه به خشک معادل
 9/981ميليگرم بر کيلوگرم ()12
 :D Food intakeمصرف روزانه براي افراد بزرگسال معادل 31/0
گرم در روز در نظر گرفته شده است (.)13

گونهاي که کاربرد  19و  11تن در هکتار کود گاوي به ترتيب
باعث افزايش  1/3و  1/7واحدي ظرفيت تبادل کاتيوني خاک
شده بود .اثر برهمکنش کاربرد کود گاوي و خاکاره بر ظرفيت
تبادل کاتيوني خاک نيز معنادار بود؛ به نحوي که کاربرد  11تن
در هکتار کود گاوي و  1درصد وزني خاکاره موجب افزايش 2/3
واحدي ظرفيت تبادل کاتيوني خاک شده بود.

سپس ،احتمال خطرپذيري در برابر بيماريهاي غير سرطاني
با استفاده از معادله  2ارزيابي گرديد (.)12

غلظت سرب خاک و گیاه

معادله 2

در اين مطالعه بيشترين غلظت سرب قابل دسترس خاک
مربوط به خاک فاقد کود گاوي و آلوده به  899ميليگرم سرب
بر کيلوگرم خاک بود .اين در حالي است که کمترين آن در خاک
تيمار شده با  19تن در هکتار کود گاوي و آلوده به  099ميليگرم
سرب بر کيلوگرم خاک مشاهده شد (جدول .)2
بر مبناي نتايج ميتوان گفت که کاربرد  11تن در هکتار کود
گاوي در خاک آلوده به  099ميليگرم سرب باعث کاهش 31
درصدي مقدار سرب قابل دسترس خاک شده است .کاربرد
خاکاره به همراه کود گاوي نيز نقش مؤثري بر کاهش سرب قابل
دسترس خاک داشته است؛ به نحوي که کاربرد  19تن در هکتار
کود گاوي به همراه  1درصد وزني خاکاره در خاک آلوده به 899
ميليگرم سرب باعث کاهش  28/1درصدي مقدار سرب قابل
دسترس خاک شده است.
در اين پژوهش بيشترين غلظت سرب اندام هوايي گياه
جعفري در خاک فاقد کاربرد کود گاوي و آلوده به  899ميليگرم
سرب بر کيلوگرم خاک ( )M0Z0Pb800و کمترين آن در خاک
تيمار شده با  19تن در هکتار کود گاوي و آلوده به  099ميليگرم
سرب بر کيلوگرم خاک ( )M10Z5Pb400مشاهده شد (جدول .)2
بايد بيان نمود که کاربرد کود گاوي تأثير معناداري بر کاهش
غلظت سرب اندام هوايي گياه داشته است؛ به نحوي که کاربرد
 19و  11تن در هکتار کود گاوي در خاک آلوده به  099ميليگرم
سرب بر کيلوگرم خاک به ترتيب باعث کاهش  30و  71درصدي
سرب اندام هوايي گياه شده است .همچنين ،کاربرد  11تن در
هکتار کود گاوي به همراه  1درصد وزني خاکاره در خاک آلوده
به  099ميليگرم سرب توانسته است غلظت سرب را به کمتر از

HRI=DIM/RFD

 :HRIاحتمال خطرپذيري نسبت به بيماريهاي غير
سرطاني
 :DIMمقدار جذب محاسبه شده از رابطه قبل
 :RFDنشاندهنده حداکثر غلظتي از عنصر ميباشد که براي
موجودات مشکلي ايجاد نکرده است .واحد آن نيز ميليگرم بر
کيلوگرم در روز ميباشد که براي عنصر سرب معادل  9/990در
نظر گرفته شده است (.)10
در اين مطالعه تجزيه و تحليل آماري دادهها با استفاده از
نرمافزار  SAS 9.1انجام شد و مقايسه ميانگينها از طريق آزمون
 )Least Significant Difference( LSDدر سطح احتمال 1
درصد صورت گرفت.
رافتهها

ویژگيهای شیمیایي خاک
نتايج حاکي از آن است که اثر برهمکنش کاربرد کود گاوي
و خاک اره بر تغييرات  pHخاک معنيدار بود (شکل  .1الف).
کاربرد  19و  11تن در هکتار کود گاوي باعث افزايش معنادار
 pHخاک نسبت به خاک فاقد کود گاوي شده است .بايد
خاطرنشان ساخت که در اين مطالعه اثر ساده کاربرد خاکاره بر
 pHخاک معنادار نبود .از سوي ديگر ،کاربرد کود گاوي باعث
افزايش ظرفيت تبادل کاتيوني خاک شده بود (شکل  .1ب)؛ به
a

a

c

c

7.2

12
10

pH

b

7.4

e

8
6

7

4

6.8

2

6.6
M10D1 M15D1

M0D1

M10D0 M15D0

M0D0

0
M15D1

M10D1

تیمار

M0D1

M15D0

M10D0

)(Cmol/ kg soil

(الف)

7.6

d

c

14

ظرفیت تبادل کاتیونی

b

7.8
a

b

b

(ب)

16

M0D0

تیمار

شکل  :5اثر کاربرد کود گاوي و خاکاره بر ( pHالف) و ظرفيت تبادل کاتيوني خاک (ب)؛  M10 ،M0و  M15به ترتيب کاربرد  19 ،9و  11تن در
هکتار کود گاوي؛  D0و  D1به ترتيب کاربرد  9و  1درصد وزني خاکاره
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خاکاره و آلوده به  099ميليگرم سرب باعث کاهش  31درصدي
مقدار جذب روزانه سرب بدن شد .کاربرد خاکاره نيز کاهش
معناداري را در مقدار روزانه جذب سرب نشان داد؛ به نحوي که
کاربرد  1درصد وزني خاکاره در خاک فاقد کاربرد کود گاوي و
آلوده به  099ميليگرم سرب باعث کاهش  01درصدي جذب
روزانه سرب شده بود.

حد استاندارد برساند.

جذب روزانه سرب
نتايج جدول  3حاکي از معناداربودن اثر کاربرد کود گاوي،
خاکاره و سرب بر مقدار جذب روزانه آن از طريق مصرف جعفري
به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن ( )DIMميباشند .بر مبناي نتايج،
بيشترين مقدار جذب سرب مربوط به مصرف جعفري رشد يافته
در خاک فاقد کاربرد کود گاوي يا خاکاره و آلوده به 899
ميليگرم سرب بوده است؛ اين در حالي ميباشد که کمترين
مقدار جذب روزانه سرب در خاک حاوي  19تن در هکتار کود
گاوي به همراه  1درصد وزني خاکاره و آلوده به  099ميليگرم
سرب رخ داده است .قابل ذکر ميباشد که بيشترين و کمترين
مقدار سرب قابل دسترس در خاک و اندام هوايي گياه در اين
تيمارها مشاهده شده است.
در اين مطالعه کاربرد کود گاوي باعث کاهش معنادار مقدار
روزانه جذب سرب در اثر مصرف جعفري گرديد .به اين صورت
که کاربرد  19تن در هکتار کود گاوي در خاک فاقد کاربرد

پتانسیل خطرپذیری سرب
بيشترين پتانسيل خطرپذيري بيماريهاي غير سرطاني
( ) HRIدر اثر جذب سرب ناشي از مصرف جعفري مربوط به
خاک فاقد کاربرد کود گاوي يا خاکاره و آلوده به 899
ميليگرم سرب ميباشد که عددي بزرگتر از  1را نشان ميدهد
(جدول  .)0اين در حالي است که کمترين پتانسيل خطرپذيري
سرب مربوط به مصرف جعفري رشد يافته در خاک حاوي  11تن
در هکتار کود گاوي به همراه کاربرد  1درصد وزني خاکاره و
آلوده به  099ميليگرم سرب بوده است.
بر مبناي نتايج ،کاربرد  11تن در هکتار کود گاوي در خاک

جدول  :9اثر کاربرد کود گاوي ،خاکاره و سرب بر غلظت سرب قابل دسترس خاک (ميليگرم بر کيلوگرم) و اندام هوايي گياه جعفري (ميليگرم بر
کيلوگرم وزن تر) ***
تیمار
Mo
M10
M15

D0Pb0

خاک
گياه
خاک
گياه
خاک
گياه

**ND
ND
ND
ND
ND
ND

D0Pb400
*j

02/23
1/89f
01/00m
1/11j
39/77o
9/30m

D0Pb600

D0Pb800

e

a

119/13
2/07c
09/08h
1/01g
79/70i
9/07k

D1Pb0

110/90
3/02a
121/81c
2/00c
191/03f
1/83ef

D1Pb400

D1Pb600
h

l

12/71
1/20i
30/10n
9/07l
20/07p
9/19n

ND
ND
ND
ND
ND
ND

88/08
1/80e
72/31i
9/08k
11/07k
9/03l

D1Pb800
b

101/31
3/90b
113/71d
2/29d
00/08g
1/07h

** :NDقابل اندازهگيري به وسييله دسيتگاه جذب اتمي نبود :*** .غلظت سيرب بر اساس وزن تر گياه بر مبناي حاصلضرب غلظت بر اساس وزن خشک
در  C Factorبه دست آمده است؛  M10 ،M0و  M15به ترتيب کاربرد  19 ،9و  11تن در هکتار کود گاوي؛  D0و  D1به ترتيب کاربرد  9و  1درصد وزني
خاکاره؛  Pb600 ،Pb400 ،Pb0و  Pb800به ترتيب آلودگي خاک به سرب در مقادير  099 ،099 ،9و  899ميليگرم سرب بر کيلوگرم خاک
جدول  :3اثر کاربرد کود گاوي ،خاکاره و سرب بر مقدار جذب روزانه سرب (ميليگرم بر کيلوگرم) از طريق مصرف جعفري
تیمار

D0Pb0

Mo

**NC

M10

NC

M15

NC

D0Pb400

D0Pb600

D0Pb800

*f

c

a

9/9913
9/9930j
9/9911m

9/9973
9/9908g
9/9920k

9/9191
9/9973c
9/9910ef

D1Pb0
NC
NC
NC

D1Pb400

D1Pb600

D1Pb800

i

e

b

9/9937
9/9910l
9/9993n

9/9911
9/9920k
9/9918l

9/9901
9/9901d
9/9903h

** :NCمحاسبه نشده است؛  M10 ،M0و  M15به ترتيب کاربرد  19 ،9و  11تن در هکتار کود گاوي؛  D0و  D1به ترتيب کاربرد  9و  1درصد وزني
خاکاره؛  Pb600 ،Pb400 ،Pb0و  Pb800به ترتيب آلودگي خاک به سرب در مقادير  099 ،099 ،9و  899ميليگرم سرب در کيلوگرم
جدول  :9اثر کاربرد کود گاوي ،خاک اره و سرب بر تغيير پتانسيل خطرپذيري نسبت به ابتال به بيماريهاي غير سرطاني در اثر مصرف جعفري
تیمار

D0Pb0

Mo

**NC

M10

NC

M15

NC

D0Pb400
f

1/33
9/81j
9/20m

D0Pb600
c

1/80
1/29g
9/72k

D0Pb800
a

2/10
1/83c
1/30ef

D1Pb0
NC
NC
NC

D1Pb400
i

9/02
9/00l
9/98n

D1Pb600
e

1/38
9/73k
9/07l

D1Pb800
b

2/28
1/03d
1/90h

** :NCمحاسبه نشده است؛  M10 ،M0و  M15به ترتيب کاربرد  19 ،9و  11تن در هکتار کود گاوي؛  D0و  D1به ترتيب کاربرد  9و  1درصد وزني خاکاره؛ ،Pb0
 Pb600 ،Pb400و  Pb800به ترتيب آلودگي خاک به سرب در مقادير  099 ،099 ،9و  899ميليگرم سرب بر کيلوگرم خاک
21
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اثر کاربرد کود گاوی و خاک اره بر کاهش خطرپذیری سرب

آلوده به  899ميليگرم سرب باعث کاهش  00درصدي پتانسيل
خطرپذيري سرب در برابر ابتال به بيماريهاي غير سرطاني
گرديده است .الزم به ذکر ميباشد که اثر برهمکنش کاربرد کود
گاوي و خاکاره بر کاهش خطرپذيري سرب معنادار بود .بدين
معنا که کاربرد  19تن در هکتار کود گاوي و  1درصد وزني
خاکاره در يک خاک آلوده به  099ميليگرم سرب باعث کاهش
 3/0برابري خطرپذيري بيماريهاي غير سرطاني شده و اين
کاهش توانسته است احتمال خطرپذيري در مقابل ابتال به
بيماريهاي غير سرطاني را به کمتر از  1برساند.
بحث

غلظت سرب قابل دسترس خاک
بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش ،کاربرد کود گاوي باعث
افزايش معنادار  pHخاک شده و اين امر توانسته است منجر به
کاهش قابليت دسترسي سرب در خاک شود .در اين ارتباط ،تبرته
و همکاران افزايش  pHدر اثر کاربرد کود گاوي را يکي از عوامل
مهم کاهش قابليت دسترسي سرب در خاک دانستند ( .)1قابل
ذکر ميباشد که نقش ويژگيهاي جذبي خاک از جمله ظرفيت
تبادل کاتيوني خاک در کاهش قابليت دسترسي سرب در خاک
نبايد ناديده گرفته شود.
از سوي ديگر بر مبناي نتايج ميتوان گفت که بخش معدني
و آلي موجود در کود گاوي ،نقش مؤثري در کاهش قابليت
دسترسي سرب موجود در خاک داشته است .فلزات سنگين به
شيوه هاي مختلفي در خاک نگهداري ميشوند .در اين ارتباط
مي توان به جذب فيزيکي اشاره کرد که در آن يونها توسط
نيروي الکترواستاتيک به ذرات با بار مخالف مانند رسها متصل
مي شوند (تبادل کاتيوني) .ساز و کار ديگر تثبيت عناصر ،جذب
اختصاصي آن ها از طريق پيوند کئوردينانسي فلزات با سطوح
ليگاندهاي آلي است .يکي از راههاي کاهش قابليت دسترسي
عناصر ،رسوب فلزات به صورت کانيهاي کم محلول از قبيل
کربناتها ،هيدروکسيدها ،فسفاتها و سولفيدها ميباشد .شايان
ذکر است که فلزات ميتوانند داخل ساختمان بلور کانيهاي
سيليکاته قرار بگيرند.
عالوه بر اين ،در اين مطالعه کاربرد خاکاره با افزايش نسبت
کربن به ازت خاک توانست نقش مؤثري در کاهش قابليت
دسترسي سرب خاک داشته باشد .در اين راستا ،محمدي و
شامحمدي در پژوهشي کاربرد خاکاره را عامل مؤثري در جهت
کاهش قابليت دسترسي فلزات سنگين دانستند و قطر ذرات
خاکاره را عامل مؤثري در راستاي مقدار کاهش قابليت دسترسي
فلز سنگين معرفي نمودند (.)11

غلظت سرب اندام هوایي گیاه
بر مبناي نتايج ،کاربرد کود گاوي با افزايش ويژگيهاي جذبي
خاک ( )7توانسته است باعث کاهش غلظت سرب اندام هوايي

گياه جعفري شود؛ به نحوي که کاربرد  19تن در هکتار کود گاوي
در خاک آلوده به  899ميليگرم سرب ،کاهش معناداري را در
مقدار سرب ميوه گياه ايجاد کرده است که اين مقدار سرب از حد
مجاز تعيين شده توسط Food and Agriculture ( FAO
 )10( )Organizationبيشتر بوده و ميتواند خطرات جبران
ناپذيري را براي سالمت انسان به همراه داشته باشد .قابل ذکر
است که کاربرد همين مقدار کود گاوي به همراه  1درصد خاکاره
در خاک آلوده به  099ميليگرم سرب توانسته است باعث کاهش
غلظت سرب اندام هوايي گياه در محدوده استاندارد تعيين شده
توسط  FAOشود (.)10
در اين راستا ،شريفي و همکاران در پژوهشي کاربرد کود
گاوي را عامل مؤثري در جهت کاهش قابليت دسترسي فلزات
سنگين دانستند و دليل آن را نقش بخش معدني و آلي موجود
در اين ترکيات در تثبيت فلزات سنگين و به دنبال آن کاهش
غلظت فلزات سنگين در اندام هوايي گياه بيان نمودند ( .)17با
توجه به اينکه افزودنيهاي آلي از قبيل کود گاوي در دراز مدت
تجزيه گرديده و موجب آزادسازي مجدد فلزات سنگين ميشود
( ،)18کاربرد خاکاره ميتواند با افزايش ويژگيهاي جذبي خاک
تا حدود زيادي مانع آزادسازي مجدد فلزات سنگين شود .چراغي
و قبادي نيز در پژوهشي به ارزيابي خطر سالمتي فلزات سنگين
در سبزي جعفري برداشت شده از برخي از مزارع شهر همدان
پرداختند و ميانگين غلظت سرب در گياه جعفري را باالتر از حد
استاندارد گزارش نمودند که اين مهم با نتايج پژوهش حاضر
مطابقت دارد ( .)12عالوه بر اين نتايج پژوهش تسافي و همکاران
در مورد ارزيابي خطر سرب در سبزيجات ،حاکي از باال بودن
ضريب انتقال سرب از خاک به سبزيجات بود که از اين نظر با
پژوهش حاضر همخوان ميباشد (.)10

جذب روزانه و پتانسیل خطرپذیری سرب ناشي از مصرف
جعفری
بر مبناي نتايج ،بيشترين مقدار جذب روزانه سرب مربوط به
مصرف جعفري رشديافته در خاک فاقد کاربرد کود گاوي يا
خاکاره و آلوده به  899ميليگرم سرب بود که اين مقدار جذب
 3/3برابر حد استاندارد پيشنهاد شده توسط آژانس حفاظت
محيط زيست آمريکا ميباشد ( .)29عالوه بر اين ،نتايج حاکي از
آن بودند که کاربرد خاکاره يا کود گاوي نقش به سزايي در
کاهش مقدار جذب روزانه سرب و کاهش پتانسيل خطرپذيري
سرب در پي مصرف جعفري دارد؛ به نحوي که کاربرد اين
ترکيبات آلي در برخي از موارد باعث کاهش مقدار جذب روزانه
سرب يا پتانسيل خطرپذيري آن به ميزان کمتر از حد استاندارد
شده است.
بر اساس نتايج جدول  3و  0ميتوان چنين نتيجهگيري کرد
که کاربرد  11تن در هکتار کود گاوي به همراه  1درصد وزني
خاکاره نقش به سزايي در کاهش مقدار جذب روزانه سرب توسط
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،بيماريهاي غير سرطاني در اثر سرب ناشي از مصرف جعفري
همزمان با کاربرد کود گاوي و خاکاره در خاک کاهش يافته
 ميليگرم899 است؛ هر چند هنوز هم در خاکهاي آلوده به
 را نشان ميدهد که ميبايست مورد1  عددي بيشتر از،سرب
 با توجه به اينکه امروزه در شهرهاي.بررسي دقيقتر قرار بگيرد
 غلظت فلزات سنگين از جمله سرب رو به افزايش،صنعتي کشور
 استفاده از سبزيجاتي نظير جعفري (که بخش مهمي از،ميباشد
زنجيره غذايي انسان محسوب ميشود) در زمينهاي آلوده
ميبايست با دقت بااليي انجام شود و راهکارهاي کاهش قابليت
دسترسي سرب در چنين زمينهايي با توجه به نوع آلودگي و
.ويژگيهاي فيزيکوشيميايي آنها مورد بررسي قرار گيرد
تشکر و قدردانا
بدين وسيله نويسندگان مقاله بر خود الزم ميدانند از
حمايتهاي بيدريغ دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک به دليل
 تقدير و،در اختيار قرار دادن امکانات براي انجام اين پژوهش
.تشکر نمايند
تضاد رنافع
نويسندگان اين مقاله اعالم ميدارند که هيچگونه تضاد
.منافع در نگارش و چاپ اين مقاله با يکديگر ندارند
رالحظات اخالقا
نويسندگان در استفاده از مقاالت و نتايج و يافتههاي مقاالت
هيچ سوگيري نداشته و از تمامي اطالعات همسو مثبت و منفي در
.نگارش مقاله استفاده کردند

بدن انسان داشته است که اين مقدار کمتر از ميزان جذب قابل
World ( WHO/FAO تحمل روزانه سفارش شده از سوي
 دليل اين امر را ميتوان.)13( ) ميباشدHealth Organization
به نقش بخش معدني آلي موجود در اين ترکيبات در کاهش
غلظت سرب اندام هوايي گياه و به دنبال آن کاهش مقدار جذب
 تابنده و، در اين راستا.روزانه سرب توسط بدن انسان نسبت داد
 در پژوهشي به ارزيابي مواجهه با فلزات1301 طاهري در سال
سنگين نظير سرب و کادميوم در بين سبزيجات کشت شده در
مزارع استان زنجان پرداختند و سبزيجات برگي نظير جعفري را
يکي از جاذبهاي فلز سنگين معرفي نمودند؛ به نحوي که مقدار
 باالتر از مقدار مجاز،جذب روزانه سرب از طريق مصرف جعفري
.)10(  بودFAO جذب روزانه سرب توسط
،با توجه به اينکه امروزه در اکثر شهرهاي صنعتي کشور
غلظت فلزات سنگين رو به افزايش ميباشد و از سوي ديگر با
 يافتن و ارائه راهکارهاي مناسب به،توجه به اثرات منفي سرب
منظور کاهش مقدار جذب سرب روزانه توسط انسان از طريق
. امري ضروري به نظر ميرسد،مصرف سبزيجاتي نظير جعفري
نتلجهگلری
نتايج نشان دادند که غلظت سرب در اندام هوايي گياه
FAO  باالتر از ميزان استاندارد توصيه شده توسط،جعفري
 کاربرد کود گاوي توانسته است ضمن، بر مبناي نتايج.ميباشد
 با افزايش ويژگيهاي جذبي خاک نظير،مديريت بازيافت شهري
 نقش مؤثري در کاهش مقدار سرب،ظرفيت تبادل کاتيوني آن
قابل دسترس خاک و به دنبال آن کاهش مقدار جذب روزانه
.سرب از طريق مصرف سبزيجاتي نظير گياه جعفري داشته است
 نتايج حاکي از آن بودند که پتانسيل خطرپذيري،عالوه بر اين
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