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 تحت خاك ستون عمق به نيسنگ فلزات انتقال بر آن از هشد حاصل لجن و يشهر فاضالب اثر
  نعناع کشت
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  دهيچک
  

 بر فاكتوريل صورت به آزمايشي ،خاک ستون از سنگين فلزات آبشويي بر فاضالب لجن و يشهر فاضالب کاربرد ارزيابي يبرا
 )،۱W( معمولي آب :ياريآب آب نوع سه شامل ،فاکتورها .شد انجام متريسيال ٢٧ در تکرار سه با يتصادف كامالً طرح پايه

 .باشند يم هکتار در تن )٣S( ١٠٠ و )٢S( ٥٠ )،١S( ٠ :فاضالب لجن سطح سه ؛)۳W( شده تصفيه فاضالب و )۲W( خام فاضالب
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  باشند. نيخطرآفرزيست  محيط و انسان يبرا و وندش ينيرزميز يها آب وارد توانند يم فلزات

 
  .نعناع، مطالعات ستوني ،فاضالب لجن فاضالب،عناصر سنگين،  :کليدي هاي واژه

  
خاك تحت کشت نعناع.  ستون شده از آن بر انتقال فلزات سنگين به عمق شهري و لجن حاصل اثر فاضالب .١٣٩٨شاكرمي م. و معروفي ص. ارجاع: 

 .١٠٣-٩١: ٣٣ مجله پژوهش آب ايران.
 
 
 

  

                                                             
 .همدان سينا دانشگاه بوعلی دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، - ١
  .همدان سينا استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی - ٢
  smarofi@yahoo.com  :نويسنده مسئول *

 ۱۵/۰۶/۱۳۹۶تاريخ پذيرش:                                      ۳۰/۰۱/۱۳۹۶تاريخ دريافت: 

 

mailto:smarofi@yahoo.com


 خاك تحت کشت نعناع ستون شده از آن بر انتقال فلزات سنگين به عمق شهري و لجن حاصل اثر فاضالب                                          ۹۲

  مقدمه
 جهان، خشک مناطق در آب کمبود سبب به امروزه

 ژهيو توجه مورد يکشاورز بخش در فاضالب از استفاده
 وجود با ).۲۰۰۷ همکاران، و درپوري(ح است قرارگرفته

 وجود ها، فاضالب از استفادهة عمد يها ينگران از يکي ،نيا
 همکاران، و اکاينا( آنهاست در موجود نيسنگ فلزات

 خاك در نيسنگ فلزات كه شود مي فرض اگرچه ).۲۰۱۰
 در فلزات نيا از عداديت آبشويي اما ؛شوند مي نگهداري

 زباله کمپوست و فاضالب لجن با شده ماريت هاي خاك
 ؛۱۹۹۸ همکاران، وگرک ( است شده مشاهده يشهر

  ).۲۰۰۲ کاسچل،
 فلزات ييآبشو بر فاضالب لجن و فاضالب اثرة زمين در

 صورت يالملل نيب و يمل سطح در تحقيقاتي ن،يسنگ
 فاضالب کاربرد با )۲۰۱۴( يمعروف و پارسافر است. گرفته

 فلزات زانيم که دندکر گزارش ينيزم بيس ياريآب در
 يمترهايسيال آب زه در موجود يرو و مس منگنز، آهن،

 شده ياريآب يمترهايسيال از شتريب فاضالب با شده ياريآب
 آب زه در عناصر نيا زانيم همواره اما ؛بود يمعمول آب با

 مترهايسيال به يورود آب در فلزات نيا زانيم از کمتر
 فلزات به آلوده هاي خاك روي شده انجام پژوهش باشد. يم

 عمق شيافزا با نيسنگ فلزات غلظت که داد نشان نيسنگ
 باالي تيظرف آن، ليدل نيتر مهم که ابدي يم کاهش ،خاك
 عناصر شود يم سبب ،امر نيا است. خاك لهيوس به جذب

 نشوند خارج شهير فعال عمق از و وندنر عمق به يراحت به
  ).۲۰۰۷ ،آلووي و نيچاپ(
 در را اطالعاتي توان مي بهتر ستوني مطالعات از استفاده با

 و امالح تجمع و انتقال موضعي سازوکارهای مورد
 ستوني مطالعات از استفاده ،امروزه آورد. دست به ها آالينده

 که است داشته معطوف خود به را ي ا ويژهة توج جهان در
 و خام فاضالب از استفاده بررسي به انتو مي ،جمله آن از

 شرايط در سنگين فلزات انتقال ميزان بر شده تصفيه
 )،۲۰۱۳ و ۱۳۹۱( همکاران و معروفي توسط اليسيمتري

 از سنگين فلزات آبشويي بر محلول آلي مواد ريتأث
 آبشويي و )۲۰۰۲( همکاران و کاسچل توسط کمپوست

 و آشورث توسط فاضالب لجن در موجود سنگين فلزات
   .کرد اشاره )۲۰۰۴( همکاران

 بيشتر ،جهان سطح در دارويي گياهان از استفاده ،امروزه
 يبرا ،گياهان از دسته اين است. گرفته قرار توجه مورد
 اي تغذيه سيستم يک به نياز ،دارويي ارزشمند مواد توليد

 تحقيقات .)۱۳۹۱ همکاران، و ي(احمدآباد دارند اسبمن
 شانيباال مقاومت سبب به دارويي، ياهانگ است داده نشان

 پااليي گياه براي يمناسب گياهان سنگين، فلزات تنش به
 ،همچنين باشند. مي سنگين فلزات به آلوده هاي خاك در

 توسط شده جذب سنگين فلزات است، داده نشان تحقيقات
 ،همکاران و (گوپتا شد نخواهد ظاهر اسانس در گياه،

۲۰۱۳(. 
 حواشي در ويژه به كشور، سطح در ،حاضر حال در

 با وسيعي مناطق ها، استان مراكز و بزرگ شهرهاي
 و رصاحبيپ ؛۱۳۸۹ نام، ي(ب شوند مي آبياري ها پساب

 غيراصولي استفاده اين ،مواقع بيشتر در .)۱۳۹۱ همکاران،
 نيهمچن و خاك ،زيست محيط آلودگي موجب و است

 هاي هرا از يکي ،يطرف از گردد. يم توليدي محصول
 آنها کارگيري به فاضالب، لجن از استفاده مؤثر و اقتصادي

دليل  به .)۲۰۰۳ همکاران، و ترسونيپ( است کشاورزي در
 و آن از هشد حاصل لجن و فاضالب يپسماندها كيفيت
 هاي آاليندهعنوان  به توانند مي كه گوناگون عوامل حضور
 اربردك يبرا ريزي برنامه باشند، مطرح زيست محيط بالقوه
 نيهمچن و كشاورزي ياراض در پسماندها نيا بهينه

 برخوردار سزاييب اهميت از يمحل طيشرا در الزم قاتيتحق
 اين از هدف شده، مطرح مطالب به توجه با باشد. يم

 بر فاضالب لجن و يشهر فاضالب کاربرد بررسي تحقيق
 پوشش با خاک ستون از نيسنگ فلزات از يبرخ ييآبشو

  باشد. يم ).Mentha spicata L( نعناع دارويي اهيگ
  

  ها روش و مواد
 گلخانه در ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ هاي سال طي در پژوهش اين

 شرايط در همدان سينا بوعلي دانشگاه كشاورزي دانشكده
 ،پژوهش ماهيت به توجه با گرفت. انجام اليسيمتري

 ،تصادفي کامالً طرح قالب در فاکتوريلصورت  به يآزمايش
 فاضالب )،۱W( معمولي (آب ياريآب آب نوع سه شامل

 لجن سطح سه و ؛))۳W( شده تصفيه فاضالب و )۲W( خام
 با ))۳S( هکتار در تن ۱۰۰ و )۱S،( ۵۰ )۲S( ۰( فاضالب

 يفاکتورها به توجه با ،مجموع در .ديگرد انجام تکرار سه
 ۳S۳W يال ۱S۱W عناوين تحت تيمار هنُ شده، نييتع

  د.دنش گرفته نظر در و گذاري نام
 عدد هفت  و  ستيب تعداد از پژوهش، نيا ياجرا در

 ۳۰×۳۰ مقطع سطح ابعاد با حجمي فلزي اليسيمتر
 د.يگرد استفاده متر يسانت ۱۲۶ ارتفاع و مربعمتر يسانت
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 بخش از متشکل اليه، دو خاک يک با اليسيمترها، يتمام
 بخش و يشن لوم جنس از )متر يسانت ۵۰ تا (صفر ييباال

 پر ،يشن يرس لوم جنس از )متر يسانت ۱۱۰ تا ۵۰( نيريز
 آب قرارگرفتن براي الزم فضاي تأمين جهت شدند.

 ،ييباال خاک يرو در متر يسانت ۱۶ معادل عمقي آبياري،
 کردنپر حين در که است ذكر به الزم شد. گرفته نظر در
 انجام خاك روي تراكمي، عمليات گونههيچ مترهايسيال

 اليه خاک با صرفاً لجن، ختلفم سطوح ،نيهمچن .نشد
 ،۱ شکل در ند.شد مخلوط )متر يسانت ۳۰ تا (صفر نيروي

 شده داده نشان استفاده مورد يهامتريسيال از يکل یيشما
  .است

 از فاضالب، لجن نيهمچن و شده تصفيه و خام يها فاضالب
 از پس .شد تهيه همدان شهر فاضالب خانه تصفيه

 عدد چهار ،۱۳۹۴ ماه يد اول در کشت بستر سازي آماده
 )،.Mentha spicata L( يمعمول نعناع گياه اندازه هم زومير

 هر خاك سطح يمتر يسانت شش عمق در يدستصورت  به
 نظر در ي ا گونه به کشت يها رديف شد. کاشته متريسيال

 و متر يسانت ۱۵ گر،يکدي از ها فيردة فاصل که شدند گرفته
 باشد. متر يسانت ۵/۷ متريسيال يکنارة لب از ها فيرد فاصله

 صورت آبياري زدهيس اه،يگ رشد فصل طول در مجموع در
 به و روزه ۱۲ هاي دوره در آبياري فواصل ،ابتدا در گرفت.
 و گياه رشد با ،سپس پذيرفت. صورت ليتر ۹ ميزان

 ميزان و کاهش روز ۸ به آبياري دوره هوا، شتريب شدن گرم
 با اه،يگ برداشت يافت. افزايش ليتر ۱۴ به زين آبياري
 درصد ۷۰  زمان در نوبت، سه در و روزه ۵۰ تقريبي فواصل

   گرفت. صورت يده گل
 و خام هاي فاضالب از هايي نمونه آبياري،ة دور هر در

 اليسيمترها به ورودي معمولي آب همچنين و شده تصفيه
 ،۴۲ واتمن صافي کاغذ با کردن صاف از پس و شدند تهيه

 سرب نيکل، ،يرو ،pH، EC پارامترهاي يگير اندازه جهت
 در آن نتايج که گرفتند قرار استفاده مورد کادميوم و

 موجود پارامترهاية کلي ليتحل است. شده ارائه ۳ جدول
 به ورودي معمولي آب و شده تصفيه خام، هاي فاضالب در

 )۱۹۹۵( آمريکا استاندارد روش با مطابق اليسيمترها،
 گرفت. انجام

 ابتدا فاضالب، لجن شيميايي پارامترهاي گيري هانداز جهت
 سپس و تهيه مقطر) (آب ۵ به (لجن) ۱ نسبت با محلولي

 غلظت تعيين براي .شد تعيين ها نمونه EC و pH مقادير

 روش از فاضالب لجن در موجود سنگين فلزات کل
 خصوصيات شد. استفاده )۲۰۰۲( ناهمکار و گلويتوکال

 ارائه ۲ جدول در استفاده مورد فاضالب لجن شيميايي
  است. گرديده

 به خاک ريختن از (قبل مربوطه هاي آزمايش شروع از قبل
 مورد خاك هاي اليه بافت ابتدا اليسيمترها)، درون

 آنها شيميايي و فيزيکي يها يژگيو سپس ،تعيين استفاده،
 ارائه ۲ و ۱ هاي جدول در آن نتايج که شد گيري اندازه
 عبور و شدن خشک هوا از پس خاک، يها نمونه است. شده

 سنگين عناصر ميزان تعيين جهت متري، ميلي ۲ الک از
 جذب قابل شکل گرفتند. قرار تجزيه مورد جذب، قابل

 و موالر DTPA ۰۰۵/۰ محلولة وسيل به خاك، فلزات
 با و گيري عصاره pH=۳/۷ در موالر ۰۱/۰ کلسيم کلرورو

 ،۲۲۰ نارياو مدل اتمي جذب اسپکتروفتومتري دستگاه
 از پس ،نيهمچن ).۱۹۹۲ ،(ليندسي شد گيري اندازه

 ۴۰ و ۱۰ عمق از اليسيمترها، خاک از گياه، برداشت
 ،يرو فلزات جذب قابل شکل و برداري نمونه يمتر يسانت

 ،يندسي(ل شد يريگ اندازه خاك، ميکادم و کلين سرب،
۱۹۹۲.(  

 ۱ محلول هيته از پس خاک، يها نمونه EC و pH ريمقاد
 ها، شيآزماة يکل در .شدند يريگ اندازه (آب) ۵ به (خاك)

 Metrohm model) مترpH دستگاه از استفاده با pH مقدار

 Metrohm) سنجEC دستگاه از استفاده با EC و (744

model 712) در نيسنگ فلزات غلظت شدند. گيري اندازه 
 جذب اسپکتروفتومتري دستگاه توسط مذکور، هاي عصاره

 به عنصر، هر خاص موج طول در ،۲۲۰ واريان مدل اتمي
 استفاده با ها داده تحليل و تجزيه .شد  خوانده شعله روش

 ها داده ميانگين گرفت. انجام SAS (9.1) افزار نرم از
 ۵ احتمال سطح در دانكن اي دامنهچند آزمون وسيله  به

 Excel 2013 افزار نرم با نمودارها .شدند مقايسه درصد
  دند.گردي ترسيم

  
  نظر مورد خاك فيزيكي هاي ويژگي رخيب -۱ جدول
 (%)رس  (%) سيلت (%) شن بافت خاک
۳/۲۱ ۶۰ لوم شني  ۷/۱۸  

۲/۵۲ لوم رسي شني  ۱/۲۳  ۷/۲۴  
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  فاضالب لجن و خاك شيميايي هاي ويژگي از برخي -۲ جدول

  *واحد  پارامتر
  خاک هاي اليه

 لجن
  دوم  اول

pH -  ۴۰/۷ ۳۸/۷ ۳۸/۶  
EC dSm-1  ۷۱/۰ ۸۳/۰ ۴۳/۵  
K+ mgkg-1  ۰۲/۳۹۲  ۴۲/۴۱۲  ۷۵/۶  
Na+  mgkg-1  ۸۲/۲۵۶  ۱۴/۲۹۸  ۱۱/۱  
Ca2+  mgkg-1  ۷۲/۲۲۱  ۶۱/۲۶۴  ۶۲/۴  
Mg2+  mgkg-1  ۱۹/۱۰۱  ۶۴/۱۹۲  ۸۲/۲  

Ni mgkg-1  ۱۵/۱ ۰۲/۲ ۱/۶۸ 

Pb mgkg-1  ۷/۶ ۱۳/۸ ۷۱/۵۷ 

Cd  mgkg-1  ۶۲/۰  ۹۸/۰  ۵۵/۲  
Zn mgkg-1  ۶۷/۲  ۰۱/۲  ۳۳/۳۱۴  

  شد يريگ اندازه عناصر از کيهر کل زانيم لجن، رد :*
 

  يکاربرد شده هيتصف و خام يها فاضالب شيميايي هاي ويژگي از برخي - ۳ جدول

  واحد  پارامتر
  شده هيتصف فاضالب  خام فاضالب

  معمولي آب
  راتييتغ دامنه  متوسط  راتييتغ دامنه  متوسط

pH -  ۴۸/۷  ۵۱/۷ -۴۷/۷  ۴۲/۷  ۴۴/۷ -۴۰/۷  ۶۹/۷  
K+ mgl-1 ۳۲/۳۴  ۲۷/۴۲  -۸۲/۲۹  ۲۲/۲۴  ۰۷/۲۹  -۱۴/۲۰  ۸/۸  
Na+  mgl-1 ۲۷۴  ۴۱/۲۹۸ -۳۲/۲۶۴  ۱۴/۲۲۰  ۱۹/۲۳۸ -۹۱/۲۰۹  ۱۶/۱۰۷  
Ca2+  mgl-1 ۹۱/۷۲  ۲۱/۷۶ -۱۹/۶۵  ۳۱/۵۸  ۲۲/۶۱ -۰۴/۵۲  ۲۲/۲۴  
Mg2+  mgl-1 ۸۲/۴۹  ۴۹/۵۷  -۱۴/۴۹  ۶۴/۳۸  ۲۲/۴۱  -۱۵/۳۴  ۶۱/۲۸  
EC dSm-1  ۸/۱  ۹۱/۱ -۶/۱  ۷۱/۰  ۸۲/۰ -۶۴/۰  ۶۱/۰  
Ni mgl-1 ۰۸/۰ ۱/۰ -۰۶/۰ ۰۵/۰ ۰۵۲/ -۰۴۸/۰ ۰ 
Pb mgl-1 ۰۶/۰ ۰۷۳/۰  -۰۵۱/۰ ۰۴/۰ ۰۵/۰ -۰۲/۰ ۰ 
Cd  mgl-1 ۰۴/۰ ۰۶/۰ -۰۳/۰ ۰۲/۰ ۰۳/۰ -۰ ۰ 
Zn mgl-1 ۶/۰ ۷۳/۰ -۴۹/۰ ۳۴/۰  ۳۷/۰ -۳/۰  ۰  

  

  
 پژوهش در رفته کار به خاك هاي هيال و متريسيال از ييشما - ۱ شکل



 ٩٥                                                                                                 ١٣٩٨/ تابستان ٣٣/ پياپي ٢/ شماره ١٣ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

  بحث و جينتا
  آب زه
 به يورود ميکادم و کلين سرب، ،يرو راتييتغ
  مترهايسيال

 به يورود ميکادم و کلين سرب، ،يرو لزاتف راتييتغ روند
 ،شکل به توجه با است. شده ارائه ۲ شکل در مترهايسيال

 جز هب فلزات يتمام راتييتغ درون که گردد يم مالحظه
 ياريآب نياول که آنجا از باشد. يم يصعود باًيتقر ،ميکادم

 ؛گرفت انجام ماه خرداد در ياريآب نيآخر و ماه بهمن در
 ژهيو به ،ياريآب يمارهايت در موجود عناصر زانيم ،نيبنابرا

 يناش يشهر يها آب روان ريتأث تحت تواند يم خام فاضالب
 يها يبارندگ ،گريد عبارت هب رد.يگ قرار يوج يها زشير از

 دو نيب که يريخأت و آنها وقوع زمان به توجه با ،يشهر
 نظر از است ممکن است، داشته وجود مجاور يبارندگ

 متفاوت يعملکرد داشت، خواهد همراه به که ييها ندهيآال
 در که ماه بهمن خام فاضالب نيبة سيمقا ؛باشند داشته

 که ماه خرداد فاضالب و است، داشته ودوج يپرآب دوره کي
 قابل اختالف است، شده ثبت خشک نسبتاً دوره کي در

  داشتند. محلول امالح و عناصر غلظت نظر از يتوجه

  

  

    

    
  تغييرات روي، سرب، نيکل و کادميم ورودي به اليسيمترها - ۲شکل 

  
 محلول در كادميوم و کلين سرب، ،يرو مقادير
   كخا خروجي

 فاکتور، يک سطوح ميانگين مقايسه که داشت نظر در ديبا
 فاکتور آن کنش برهم که است پذير امکان مواردي در فقط

 صورت در زيرا ؛نباشد دار معني ديگر فاکتورهاي با
 از آمده دست هبة نتيج ،فاکتورها کنش برهم بودن دار معني

 هدنخوا اعتماد قابل آنها از يک هر سطوح ميانگين مقايسه
 دار معني به توجه با جهت، نيهم به ).۱۳۹۰ ،ي(زمان بود

 نيانگيم بر ،لجن سطح و آبياري آب نوع کنش برهم شدن
 از خروجي محلول در )۴ (جدول کلين و سرب ،يرو

 نوع کنش برهم اثر نيب نيانگيمة سيمقا صرفاً ،خاك ستون
  .گرفت انجام فلزات نيا نظر از لجن سطح و ياريآب آب
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 خاك تحت کشت نعناع ستون شده از آن بر انتقال فلزات سنگين به عمق شهري و لجن حاصل اثر فاضالب                                          ۹۶

 آب زه در موجود سنگين فلزات ميزان بر فاضالب لجن و آبياري آب نوع اثر واريانس تجزيه - ۴ جدول

  ǂ ليتر) در گرم (ميلي عناصر مربعات ميانگين  آزادي درجه  ǂتغييرات منبع
  نيکل  سرب  روي

W+ ۲  ۰۰۱/۰** ۰۰۴/** ۰۰۳/۰** 
S+ ۲  ۰۰۲/۰** ۰۰۱/۰** ۰۰۲/۰** 

S×W ۴  ۰۰/۰** ۰۰/۰** ۰۰۰/۰** 
W و S: ۰۱/۰ داري معني :سطح** لجن، سطح و آبياري آب نوع ترتيب به< P   

ǂ: بود تشخيص قابل غير دستگاه براي آب زه هاي نمونه تمامي در كادميم زانيم  
 

 اثر در آب زه در موجود نيسنگ فلزات ميانگين :يرو
 به توجه با .است شده ارائه ۵ جدول در مختلف يمارهايت
 نيانگيم ،مارهايت يتمام که گردد يم مالحظه ،جدول نيا

 ۰۸/۰( شاهد ماريت به نسبت را آب زه رد موجود يرو فلز
 شيافزا )p >۰۵/۰( يدار يمعن طور به تر)،يل در گرم يليم

 ۶۸/۰( يرو نيانگيم نيباالتر که يطور به اند؛ داده
 مقايسه .باشد يم ۳S۲W ماريت به مربوط تر)يل در گرم يليم

 يآمار اختالف که داد نشان مختلف يمارهايت بين جفتي
 يتمام در آب زه يرو نيگانيم نيب )p >۰۵/۰( يدار يمعن

  دارد. وجود مارهايت
  

 آب زه در موجود سنگين فلزات ميزان بر لجن سطح و آبياري آب نوع اثر ميانگين مقايسه - ۵ جدول

  لجن سطح  آبياري آب نوع
  ǂ ليتر) در گرم (ميلي عناصر مربعات ميانگين

  نيکل  سرب  روي

۱W 
۱S  ۰۸/۰ i ۰۰۵/۰ h ۰۰۶/۰ h 

۲S  ۲۲/۰ g ۰۱۷/۰ g ۰۱۶/۰ g 

۳S  ۴۷/۰ d ۰۲۱/۰ e ۰۲۳/۰ d 

۲W 
۱S  ۳۴/۰ f ۰۲۷/۰ d ۰۲۶/۰ c 

۲S  ۵۱/۰ c ۰۳۲/۰ b ۰۳/۰ b 

۳S  ۶۸/۰ a ۰۳۷/۰ a ۰۳۴/۰ a 

۳W 
۱S  ۲۱/۰ h ۰۱۸/۰ f ۰۱۷/۰ f 

۲S  ۴۱/۰ e ۰۲۱/۰ e ۰۲/۰ e 

۳S  ۵۶/۰ b ۰۲۹/۰ c ۰۳/۰ b 

Wi: ۱( ياري،آب آب نوعW،( خام فاضالب )۲W( شده تصفيه فاضالب و )۳W،( Sj: ٠ لجن، سطح )١S،( ٥٠ )٢S( ١٠٠ و )٣S( هکتار در تن  
  .باشند مي دار معني آماري اختالف فاقد دانکن آزمون درصد ۵ احتمال سطح در هستند، مشترك حروف داراي كه هايي ميانگين ستون هر در
ǂ: بود تشخيص قابل غير دستگاه براي ،آب زه هاي نمونه تمامي در كادميم زانيم.  
 

 يحاو يمارهايت در آب زه روي مقدار شيافزا ليدال از
 يمحتو به توان يم ،شاهد ماريت به نسبت لجن و فاضالب

 خاک pH کاهش نيهمچن و مارهايت نيا در روي باالتر
 جذب قابليت براي عمده داليل از يکي ،pH .کرد اشاره

 کاربرد ).۱۳۹۱ همکاران، و يمعروف( باشد مي عناصر
 ها،آن يآل ماده يمحتودليل  به فاضالب لجن و فاضالب

 ةماد زيستي ةتجزي .گردد يم خاک يآل ماده شيافزا سبب
 كاهش و آلي اسيدهاي تشكيل به منجر ،نيز خاك در آلي
pH يازا به ).۱۳۸۸ همکاران، و پور نيحس( شود مي خاك 

 بار صد ذبج قابل روي غلظت خاك، pH واحد هر کاهش
  .)۱۹۹۱ همکاران، و (مورتودت يابد مي يشافزا
 آب زه در موجود روي غلظت تغييرات روند ،۳ شكل در

 آبياري، مختلف هاي زمان در خاک هاي ستون از خروجي
 پوشاني هم علت هب ،شکل نيا در .است شده داده نشان

 ،۱S۳W يتيمارها نمايش از نمودار) بهتر وضوحدليل  به(
۲S۲W ۳ وS۳W با ترتيب به مارهايت نيا .شد نظر صرف 
   داشتند. يهمپوشان ۳S۲W و ۲S۱W، ۳S۱W يمارهايت

 روند که گردد مي مالحظه ،۳ شکل نتايج به توجه با
 ميزان که طوري به است؛ نبوده منظم آب زه روي تغييرات

 پايين بسيار چهارم آبياري تا اول آبياري از آب زه روي
 تا پنجم آبياري از ،است ليتر) در گرم ميلي ۰۵/۰ از (کمتر
 وجود كاهشي و افزايشي نامنظم نوسانات دهم آبياري
 از است. شده ثابت تقريباً بعد به همدزاي آبياري از و داشته

 در موجود يرو فلز راتييتغ ينوسان روند ليدالجمله 
 در راتييتغ به توان يم ياريآب مختلف يها زمان در آب زه

 مختلف يها زمان در مترهايسيال به يورود يرو زانيم
   .کرد اشاره اهيگ برداشت نيهمچن و ياريآب

   ستون عمق به فلز اين انتقال بيانگر ۳ شکل نتايج گرچه



 ٩٧                                                                                                 ١٣٩٨/ تابستان ٣٣/ پياپي ٢/ شماره ١٣ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 شده ارائه مجاز مقدار از کمتر آن مقدار ولي ؛باشد مي خاک
 ليتر) در گرم ميلي EPA )۲ و FAO استانداردهاي در

 در آب سريع حركت )۱۳۸۲( رانهمکا و ذاميادي باشد. مي
 كه را آب همراه به روي ترجيحي حركت همچنين و خاك

 است ممكن اليسيمترها ديواره و خاك بين حدفاصل از
 عمق به روي انتقال لدالي از ،باشد گرفته صورت

  .کردند ذکر اليسيمترها

  

 
  ياريآب يها هدور طول در مترهايسيال از يخروج يها آب زه يرو مقدار راتييتغ - ۳ شکل

Wi: ۱( آبياري، آب نوعW،( خام فاضالب )۲W( شده تصفيه فاضالب و )۳W،(  Sj٠ لجن، :سطح )١S،( ٥٠ )٢S( ١٠٠ و )٣S( هکتار در تن  
  

 روي بين زيادي همبستگي ،)۱۹۷۰( همكاران و يودو
 برخي ،عكسرب كردند. مشاهده آلي مواد مقدار و خاك

 روي هاي كمپلكس رايب را كمتري پايداري ،ديگر محققين
 .)۱۹۸۳ همکاران، و اسکوارت( اند كرده ذكر آلي مواد با

 خاک يآل مواد که دادند نشان زين )۲۰۰۵( هارل و وانگ
 ليتشک قيطر از را يرو جذب رفتار دنتوان يم

 ريتأث تحت نامحلول و محلول يرو - کيهوم يها کمپلکس
 آنها ريأثت از کمتر مسئله نيا در آنها نقش يول ؛دهند قرار

   است. ميکادم و مس مانند نيسنگ فلزات ريسا يبرا
 سرب نيانگيم نظر از مارهايت نيانگيم سهيمقا :سرب
 سرب زانيم مارهايت يتمام که داد نشان آب زه در موجود

 شيافزا يدار يمعن طور به شاهد ماريت به نسبت را آب  زه
 ۰۰۵/۰( نيترکم و )۰۳۷/۰( نيباالتر ).۵ (جدول اند داده

 ترتيب به آب، زه در موجود سرب زانيم تر)يل در گرم يليم
ة سيمقا باشد. يم ۱۲S۱W و ۳S۲W يمارهايت به مربوط

 يتمام که داد نشان مختلف يمارهايت نيب يجفت
 و ۳S۱W يمارهايت جز ه(ب استفاده مورد يمارهايت

۲S۳W،( در آب، زه در موجود سرب زانيم لحاظ از 
   .)۵ (جدول دارند قرار يزيمتما يها گروه

 يها زمان در آب زه سرب راتييتغ روند ،۴ شكل در
 علت به ،شکل نيا در است. شده ارائه ياريآب مختلف

 و ۲S۳W و ۱S۳W يمارهايت با ۲S۱W ماريت پوشاني هم
 شينما از ۳S۲W ماريت و ۲S۲W ماريت نيهمچن

 بهتر وضوحدليل  به ۲S۲W و ۲S۳W و ۱S۳W يمارهايت
   د.يگرد ظرن صرف نمودارها

 در که گردد يم مالحظه ،۴ شکل نيا جينتا به توجه با
 خاک ستون عمق به سرب فلز ياريآب يها زمان يتمام

 شده ارائه مجاز ريادمق از کمتر آن زانيم اما ،ابدي يم انتقال
 تر)يل در گرم يليم EPA )۱ و FAO ياستانداردها توسط

 نامنظم تتغييرا انگريب ۴ شکل جينتا ،نيهمچن باشد. مي
 از که يطور به ؛باشد يم ياريآب مختلف يها زمان در سرب

 ششم ياريآب از ،يصعود روند پنجم آبياري تا اول ياريآب
 باًيتقر بعد به زدهماي آبياري از و است ينزول روند هشتم تا

 توان يم ينوسان روند ليدال نيتر عمده از است. شده ثابت
 در مترهايسيال هب يورود عناصر زانيم در راتييتغ به

 اشاره اهيگ برداشت نيهمچن و ياريآب مختلف يها زمان
 نعناع اهيگ برداشت نيدوم و نياول نکهيا به توجه با د.کر
 هگرفت صورت نهم و پنجم يها ياريآب از قبل ترتيب به

 يها زمان در اهيگ کمتر يآب ازين سبب هب رو، نيا از است؛
 که نموده عبور خاک ليپروف از يشتريب آب زانيم ،ياريآب

 يها زمان نيا در عناصر انتقال زانيم در شيافزا باعث
  شد. خود از بعد و قبل يها ياريآب به نسبت ياريآب
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 خاك تحت کشت نعناع ستون شده از آن بر انتقال فلزات سنگين به عمق شهري و لجن حاصل اثر فاضالب                                          ۹۸

  
  آبياري هاي دوره طول در اليسيمترها از خروجي هاي آب زه سرب مقدار تغييرات - ۴ شکل

Wi: ۱( آبياري، آب نوعW،( خام فاضالب )۲W( شده تصفيه فاضالب و )۳W،(  Sj٠ لجن، :سطح )١S،( ٥٠ )٢S( ١٠٠ و )٣S( هکتار در تن  
  

 فاصله از که آب همراه به عنصر يحيترج و عيسر حرکت
 گرفته صورت است ممکن متريسيال وارهيد و خاک نيب

 باشند خاک عمق به عناصر انتقال ليدال از تواند يم باشد،
 ،ترجيحي جريان ،نيهمچن .)۱۳۸۲ همکاران، و ياديذام(

 نتايج دارد. خاك نيمرخ از فلزات انتقال در مهمي نقش
 فلزات همة كه داد نشان )۱۹۹۶( همكاران و كامبركو

 طيمح جذب ،خورده دست خاك هاي ستون به شده اضافه
 نخورده، دست خاك هاي ستون در كه حالي در ؛شدند

 و يامام نيهمچن دند.کر عبور خاك از فلزات از بخشي
 ساختمان ترجيحي، جريان يبررس در )،۱۳۸۴( همکاران

 فلزات آبشويي و تحرك در آلي هاي كمپلكس و خاك
 در عنصر دو نيا غلظت که دندکر گزارش روي و سرب

 از (اعم آلي ماده درصد ۳ حاوي خاک تيمارهاي
 خورده دست خاک تيمار از بيشتر نخورده)، و خورده دست
   .است بوده يآل ماده بدون
 خاك از سرب نشت عدم علت )،۲۰۰۷( همکاران و ديمادر

 و زايد مواد از ي(ناش كمپوست توسط آن جذب را،
 جينتا با جينتا نيا دانند. يم خاک به شده اضافه هوموس)

 از حاصل يآل مواد ةيتجز دارد. رتيمغا حاضر قيتحق
 موجب ،يآل دهايياس ليتشک و لجن و فاضالب افزودن

 دياس شيزااف نيهمچن و کربن دياکس دي گاز ديتول
 به را خاك pH کاهش ت،ينها در و گردد يم خاک کيکربن

 دنشو مي توليد +H هاي يون ،pH كاهش اثر در دارد. همراه
 رس از ناشي ييون تبادل جذب هاي مكان با ها يون اين كه

 جذب خاك در فلزات آن ،جهينت در و كنند مي رقابت
 ).۱۳۸۸ همکاران، و پور ني(حس يابند يم نشت و شوند يمن

 عمق به سنگين فلزات انتقال نيز )۱۹۹۶( فيشر و سيبه
 گزارش شده تصفيه فاضالب كاربرد دنبال به را خاك
 تحرك افزايش علت ،محققان نيا گزارش به بنا د.کردن

 سطحي اعماق در TOC مقدار افزايش سنگين، فلزات
  است. بوده خاك

 و ياريآب آب نوع متقابلي اثرها ميانگين مقايسه :کلين
 کمترين و )۳۴/۰( باالترين که داد نشان لجن سطح

 ترتيب به آب زه کلين ميزان تر)يل در گرم يليم ۰۰۶/۰(
 ).۵ جدول( باشد مي ۱S۱W و ۳S۲W تيمارهاي به مربوط

 بين اختالف دانکن، آزمون براساس و آماري نظر از
 ۵ سطح در کلين نيگانيم نظر از تيمارها يتمام ميانگين

  باشد. مي دار معني درصد
 مختلف يها زمان در آب زه کلين راتييتغ روند ،۵ شكل در

 پوشاني هم علت به ،شکل نيا در است. شده ارائه ياريآب
 ،۱S۳W يتيمارها نمايش از نمودار) بهتر وضوحدليل  به(

۳S۳W ۱ وS۲W با ترتيب به مارهايت نيا د.يگرد نظر صرف 
  ند.داشت يپوشان هم ۳S۱W و ۲S۱W، ۳S۲W يمارهايت

 يتمام در که گردد يم مالحظه ،)۵( شکل جينتا به توجه با
 انتقال خاک ستون عمق به کلين فلز ياريآب يها زمان

 شده ارائه مجاز ريمقاد از کمتر آن زانيم اما است؛ افتهي
 در گرم يليم EPA )۲/۰ و FAO ياستانداردها توسط

 تغييرات انگريب شکل نيا جينتا ،نيهمچن باشد. مي تر)يل
 خام يها فاضالب يحاو يمارهايت در ژهيو (بهنيکل  نامنظم

 باشد. يم ياريآب مختلف يها زمان در شده) هيتصف و
 در کلين زانيم ،دوم و اول يها ياريآب در که يطور به

 سوم ياريآب از اما باشد. يم اندازه هم باًيتقر مارهايت يتمام
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 ٩٩                                                                                                 ١٣٩٨/ تابستان ٣٣/ پياپي ٢/ شماره ١٣ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 روند هشتم تا ششم ياريآب از و يصعود روند پنجم تا
 نبوده يمشخص روند يدارا نهم ياريآب از و داشته ينزول

 کلين بودن  اندازه هم ليدال از .دارد ينوسان حالت و است
 قسمت از فلز نيا ييآبشو به توان يم دوم و اول ياريآب در

 نيتر عمده از د.کر اشاره دوم هيال در موجود خاک يتحتان
 زانيم در راتييتغ به توان يم زين ينوسان روند ليدال

 ياريآب مختلف يها زمان در مترهايسيال به يورود عناصر
 نياول که آنجا از نمود. اشاره اهيگ برداشت نيهمچن و
 انجام ماهخرداد در ياريآب نيآخر و ماه بهمن در ياريآب

 ،ياريآب يمارهايت در موجود عناصر زانيم ،نيبنابرا ؛گرفت
 يها آب روان ريتأث تحت تواند يم خام فاضالب ژهيو به

  رد.يگ قرار يجو يها زشير از يناش يشهر

 لجن نيهمچن و شده هيتصف و خام يها فاضالب کاربرد
 باشد. يم محلول يآل مواد يحاو ،شاهد ماريت به نسبت
 با پيوند اثر در فاضالب در موجود سنگين فلزات از بخشي

 گردد يم خاک هاي ستون از حاصل آب زه به آلي مواد
 همکاران و ديبرا مک ).۱۳۹۱ ،نهمکارا و معروفي(
 و محلول آلي مواد مقدار بين همبستگي )۱۹۹۹(

 اما کردند؛ گزارش را آب زه در نيسنگ فلزات هاي غلظت
 خاك در فلزات كه ندکرد گزارش )۱۹۸۲( برايد مك و تيلر

  .کنند يم حركت بيشتري سهولت با ،كمتر آلي مواد با
  

  

  
  آبياري هاي دوره طول در اليسيمترها از خروجي هاي آب زه کلين مقدار تغييرات - ۵ شکل

Wi: ۱( آبياري، آب نوعW،( خام فاضالب )۲W( شده تصفيه فاضالب و )۳W،(  Sj٠ لجن، :سطح )١S،( ٥٠ )٢S( ١٠٠ و )٣S( هکتار در تن  
  

 يتمام در كادميم مقدار پژوهش، اين در کادميم:
دليل  به احتماالً كه نبود تشخيص قابل آب زه هاي نمونه

 نيا جينتا .)۵ و ۴ (جدول باشد مي خاك زياد جذب قدرت
 و )۱۳۸۸( همکاران و پور نيحس پژوهش با قيتحق

 مطابقت )۲۰۰۲( همکاران و کاسچال مطالعات نيهمچن
 کمپوست و فاضالب کاربرد يبررس در نيمحقق نيا دارد.

 در موجود ميکادم زانيم که دندکر گزارش يشهرة زبال
 ،)۲۰۰۴( آلووي و آشورث باشد. ينم صيشخت قابل آب زه

 لجن به آميخته خاك هاي ستون از كادميم ناچيز انتقال
 مواد با كادميم پيوند كم پايداري ثابت ةنتيج در را فاضالب

 عامل زين )۱۳۹۱( همکاران و رستگار كردند. گزارش آلي
 به ختهيآم خاك ستون از كادميوم حركت عدم اصلي

 و كمپوست در آن كم ميزان ار يشهر زباله کمپوست

 مکالرن جينتا اساس بر دند.کر ذکر خاك زياد جذب قدرت
 رينظ يعناصر به نسبت ميکادم )،۲۰۰۵( همکاران و

  دارد. يکمتر تحرک تيقابل سرب، و مس کروم،
  

  خاک
  خاک در کادميوم و نيکل سرب، ،يرو عناصر ميزان

 آب وعن کنش برهم اثر آماري، تجزيه جدول نتايج اساس بر
 کادميوم و نيکل سرب، ،يرو ميزان بر لجن سطح و آبياري

 به توجه با ).۶ (جدول شد )P >۰۱/۰( دار معني خاک
 ميانگين مقايسه صرفاً فاکتورها، کنش برهم شدن دار معني

 فلزات اين بر لجن سطوح و آبياري آب نوع کنش برهم بين
  ).۷ جدول( گرفت انجام خاک در
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 خاك تحت کشت نعناع ستون شده از آن بر انتقال فلزات سنگين به عمق شهري و لجن حاصل اثر فاضالب                                          ۱۰۰

 خاک در موجود سنگين فلزات ميزان بر فاضالب لجن و آبياري آب نوع اثر انسواري تجزيه - ۶ جدول

  آزادي درجه  ǂتغييرات منبع
  لوگرم)يک در گرم (ميلي عناصر مربعات ميانگين

  ميکادم  نيکل  سرب  روي
W+ ۲  ۹۶/۳۳ ** ۶۴/۲۳۲ ** ۶۱/۸ ** ۵۹/۰ ** 
S+ ۲  ۶۱/۱۳ ** ۰۴۱/۱۱۹ ** ۵۸/۶ ** ۰۶۲/۰ ** 

S×W ۴  ۰۳/۷ ** ۸۶/۰ ** ۵۱/۰ ** ۰۹۶/۰ ** 
W و S: ۰۱/۰ داري معني :سطح** لجن، سطح و آبياري آب نوع ترتيب به< P   
  

 خاک در موجود سنگين فلزات ميزان بر لجن سطح و آبياري آب نوع اثر ميانگين مقايسه - ۷ جدول

  لجن سطح  آبياري آب نوع
  ليتر) در گرم (ميلي عناصر مربعات ميانگين

  ميکادم  نيکل  سرب  روي

۱W 
۱S  ۴۰/۲ b ۰۱/۷ i ۱۱/۱ i ۶۴/۰ c 

۲S  ۰۳/۳ b ۷۷/۸ g ۳۵/۱ h ۶۹/۰ bc 

۳S  ۳۷/۴ ab ۴۴/۱۲ e ۷۷/۱ f ۷۹/۰ bc 

۲W 
۱S  ۷۳/۴ ab ۱۵/۱۵ d ۱۶/۲ e ۹۵/۰ abc 

۲S  ۹۶/۵ ab ۲۵/۱۷ b ۹۲/۲ c ۱۷/۱ ab 

۳S  ۸۴/۸ a ۳/۲۱ a ۱۵/۴ a ۳۳/۱ a 

۳W 
۱S  ۸۴/۶ ab ۲۸/۸ h ۴۱/۱ g ۰۴/۱ abc 

۲S  ۴۳/۴ ab ۵/۱۱ f ۲۶/۲ d ۷۵/۰ bc 

۳S  ۰۴/۶ ab ۳۵/۱۵ c ۱۲/۳ b ۸۸/۰ abc 

Wi: ۱( آبياري، آب نوعW،( خام فاضالب )۲W( شدهتصفيه فاضالب و )۳W،(  Sj۰ لجن، :سطح )۱S،( ۵۰ )۲S( ۱۰۰ و )۳S( هکتار در تن  
  .باشند مي دار معني آماري اختالف فاقد دانکن آزمون درصد ۵ احتمال سطح در هستند، مشترك حروف داراي كه هايي ميانگين ستون هر در
  

 نيانگيم نظر از مختلف يمارهايت نيانگيم سهيمقا جينتا
 لوگرميک در گرم يليم ۸۴/۸( نيباالتر که داد نشان يرو

 وزن لوگرميک در گرم يليم ۴۰/۲( نيکمتر و خشک) وزن
 ۳S۲W يمارهايت به مربوط ترتيب به يرو نيانگيم خشک)

 نيب الفاخت صرفاً يآمار لحاظ از که باشد يم ۱S۱W و
 ۳S۲W و ۱S۱W، ۲S۱W يمارهايت در يرو نيانگيم

   باشد. يم دار يمعن
 اختالف که داد نشان مختلف تيمارهاي بين جفتي مقايسه

 جز (به تيمارها تمامي بين )p >۰۵/۰( داري معني آماري
 نظر از )۱S۲W و ۲S۱W تيمارهاي با شاهد تيمار

 ناي نتايج ،همچنين .دارد وجود خاک سرب ميانگين
 )p >۰۵/۰( داري معني آماري اختالف از حاکي جدول

 جز ه(ب تيمارها تمامي در خاک نيکل ميانيگن بين
 با ۲S۳W تيمار همچنين ،۱S۳W و ۲S۱W تيمارهاي
 گينميان نظر از اما است؛ )۱S۲W و ۳S۲W تيمارهاي

 با ۳S۳W تيمارهاي بين آماري اختالف صرفاً کادميوم
 دار معني ۱S۳W و ۱S۱W، ۲S۱W، ۳S۱W تيمارهاي

 .باشد مي
 قابل کادميوم و سرب نيکل، ،يرو عناصر تغييرات روند

 است. شده ارائه ۶ شکل در خاک مختلف اعماق در جذب

 بهتر وضوحدليل  به( پوشاني هم علت به ،شکل نيا در
 توجه با .شد نظر صرف تيمارها از يبرخ نمايش از نمودار)

 تيمارها تمامي که گردد مي مالحظه ،۶ شکل نتايج به
 است. داده افزايش اوليه مقدار به نسبت را فلزات ميزان

 عناصر جذب قابليت براي عمده داليل از يکي pH کاهش
 سبب لجن و فاضالب کاربرد حاضر، پژوهش در .است

 (نتايج شد خاک بااليية الي در ويژه هب خاک، pH کاهش
 با ،سطحي عمق در pH بيشتر کاهش است). نشده ارائه

 مساعدتر خاک به هوا ورود براي شرايط اينکه به وجهت
 از حاصل آلي مواد تجزيه سرعت افزايش موجب است،

 نيتريفيکاسيون فرايند عيتسر نيهمچن و لجن و فاضالب
 را خاک pH کاهش نيتريفيکاسيون، فرايند است. گرديده

  .)۱۳۸۸ همکاران، و پور ني(حس دارد دنبال هب
 فلزات چشمگير کاهش از يحاک ،۶ شکل جينتا همچنين

 در عناصر اين تجمع از حكايت كه باشد يم عمق افزايش با
 همكاران و نيل مک دارد. خاك ستون از بااليي هاي اليه

 را سنگين فلزات تحرك برابر در مانع ترين مهم )۱۹۹۲(
 و ذکر سنگين فلزات جذب و رسوب قبيل از هايي مكانيسم

 تر پايين اعماق به گينسن فلزات انتقال كه کردند گزارش
 در سنگين فلزات غلظت اينكه مگر ،افتاد نخواهد اتفاق



 ١٠١                                                                                                 ١٣٩٨/ تابستان ٣٣/ پياپي ٢/ شماره ١٣ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 يآلو اما باشد. خاك نگهداري ظرفيت از بيشتر خاك
 كه هايي خاك در سنگين فلزات حركت كرد بيان )۱۹۹۰(

 از بخشي حركت علت به تواند مي دارند، بزرگ منافذ
 لمحلو حركت با همراه رس ذرات و كلوئيدي رسوبات

 اين به متصل سنگين فلزات آن سبب به كه باشد خاك
 نتايج اساس بر نيهمچن گردند. مي منتقل نيز ذارت

 نقش ،ترجيحي جريان )،۱۹۹۶( همكاران و کامبرکو

 آلووي دارد. خاك نيمرخ از فلزات انتقال در را مهمي
 خاک ميکادم و کلين سرب، طبيعي غلظت حدود )۱۹۹۰(

 يبحران حدود و ۰۱/۰-۲ و ۲- ۱۰۰ ،۲- ۳۰۰ ترتيب به را
 ۳-۸ و ۲۰۰ ،۱۰۰-۴۰۰ ترتيب به را ميکادم و کلين سرب،

 حدود از تر پايين بسيار فلز سه هر غلظت که کرد گزارش
  .است بحراني

    

    
  خاک مختلف اعماق در نيسنگ فلزات زانيم راتييتغ روند نيانگيم سهيمقا - ۶ شکل

 

  گيري نتيجه
ربرد فاضالب و لجن بر آبشويي فلزات در اين تحقيق، اثر كا

روي، سرب، نيکل و کادميم، مورد بررسي قرار گرفت. 
دست آمده حكايت از آن دارد كه با مصرف  نتايج به

جز کادميم) به  فاضالب و لجن، فلزات سنگين (به
اند. با انجام آبيارهاي  هاي خروجي انتقال يافته آب زه

سنگين، بيانگر تغييرات متوالي، روند تغييرات ميزان فلزات 
ويژه در تيمارهاي حاوي فاضالب و لجن) روي،  نامنظم (به

باشد؛  هاي مختلف آبياري مي سرب و نيکل در زمان
که تقريباً در پنج آبياري اول روند صعودي و از  طوري به

آبياري ششم تا هشتم روند نزولي داشته و از آبياري نهم 

ت نوساني دارد. از داراي روند مشخصي نبوده است و حال
توان به جريان ترجيحي و  داليل انتقال فلزات سنگين مي

همچنين انتقال از حد فاصل بين خاک و ديواره اليسيمتر 
هاي بااليي خاک) اشاره کرد. همچنين، نتايج  (در بخش

 ۴۰و  ۱۰هاي  دست آمده از ميزان فلزات موجود در عمق به
مارها، ميزان متري خاک نشان داد که تمامي تي سانتي

فلزات خاک در هر دو اليه را نسبت به مقدار اوليه افزايش 
داده است. همچنين، با افزايش عمق خاک از ميزان فلزات 
 خاک به طور چشمگيري کاسته شده است كه حكايت از

هاي بااليي از ستون خاك دارد. از  تجمع اين عناصر در اليه
ايش عمقترين داليل کاهش ميزان فلزات با افز مهم
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 خاك تحت کشت نعناع ستون ر انتقال فلزات سنگين به عمقشده از آن ب شهري و لجن حاصل اثر فاضالب                                          ۱۰۲
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