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تقیزاقه طوسای ،ا .1311 .ارزیدبی غاظت و روند انتقدل برخی از فازات کمیدب قر گیده و مزرعه زعفران بد اساتفدقه از آندلیز فعدلسدزی
نوترون .زراعت و فندوری زعفران.333-313 :)3(8 ،
چکیده
قر این پژوهش غاظت واندقیوم ،کروم ،منگنز ،کبدلت ،روی و آرسانیک قر خدک و گیده زعفران قر قو شاهرستدن تربت سیدریه و زاوه به
عنوان قو حب تولید زعفران قر جهدن ،بد اسااتفدقه از روش فعدلساادزی نوترونی مورق ارزیدبی رار گرفت .غاظت کروم و کبدلت قر خدک از
ساح مجدز سادزمدن بهداشات جهدنی بسیدر بدلدتر و میزان غاظت عندصر واندقیوم ،منگنز ،روی و آرسنیک از سح مجدز این سدزمدن کمتر،
اندازهگیری شد .هیچ کمبوق عندصر ضروری برای رشد گیده زعفران قر خدک مشدهده نشد .برای ارزیدبی نتدیج آندلیز فعدلسدزی نوترونی از قو
آزمون آمدری اساتفدقه شد .نتدیج آزمون تی جفت شده نشدن قاق که غاظت عندصر واندقیوم ،منگنز ،کروم و کبدلت قر عمقهدی مختاف خدک
هم ارز بوقه که بر توزیع یکنواخت این عندصر قر خدک اشدره قارق .فقط غاظت فاز روی قر بنه و خدک اطراف آن از نظر آمدری همارز بوق ،که
میتواند یکی از نشادنههدی روند سرکتی مندساب روی از خدک به گیده زعفران بدشاد .همچنین این آزمون نشادن قاق که توزیع عندصر جذب
شاده قر ساامت هدی هوایی گیده زعفران یکنواخت بوق .محدساابه ضاریب همبسااتگی نیز نشاادن قاق که افزایش غاظت روی قر خدک بدعث
کدهش جذب کبدلت و منگنز توساااط گیده زعفران میشاااوق .براسااادس شااادخ هدی آلوقگی و زمینانبدشااات خدک تمدمی مزارع زعفران
شاهرساتدنهدی تربت سیدریه و زاوه ،بسایدر زیدق به کروم آلوقهاند .قر مندطق مجدور هم قر قو شاهرستدن (جنوب تربتسیدریه و غرب زاوه)
ساح آلوقگی خدک مزارع زعفران به آرسانیک ،متوسط و قر منحقه مرکزی زاوه بسیدر زیدق ارزیدبی شد .هم چنین براسدس شدخ

آلوقگی،

بهجز زعفران شارق زاوه و جنوب تربتسیدریه که به کروم آلوقه بوقند ،محصول زعفران قر تمدم مزارع غیرآلوقه تخمین زقه شد .قو شدخ
بدر و قرجه آلوقگی ،خدک مزارع زعفران را قر مجموع به شادت آلوقه ارزیدبی کرقند .همچنین براسدس این قو آزمون بهجز قر منحقه شهری
شهرستدن تربتسیدریه که محصول زعفران قر سح متوسط آلوقگی ارزیدبی شد ،محصول زعفران قر شهرستدنهدی تربت سیدریه و زاوه به
صورت کای غیرآلوقه تخمین زقه شد.
کلمات کلیدی :آندلیز فعدلسدزی نوترونی ،شدخ هدی آلوقگی ،زعفران ،عندصر کمیدب.
 -1استدقیدر گروه برق و کدمپیوتر ،قانشکده فنی و مهندسی و پژوهشگر پژوهشکده زعفران ،قانشگده تربت سیدریه ،خراسدن رضوی ،ایران
(*-نویسنده مسئول)e.taghizadeh@torbath.ac.ir :
DOI: 10.22048/JSAT.2020.210456.1368
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یکی از روشهدی مندسااب برای رصااد و کنترل آلوقگیهدی

مقدمه
زعفران بد ندم عامی  ،Crocus sativus L.یک گیده پیدزقار،

زیساات محیحی ،اندازهگیری غاظت فازات ساانگین اساات .مندبع

بیسااد ه و عافی چند ساادله اساات .زعفران یک گیده گلقار تک

فازات ساانگین قر محیط متنوع اساات .بد این سدل ،فعدلیتهدی

3

انساادن مهمترین عدمل قر افزایش آلوقگی فازات ساانگین قر

طبقهبندی میشااوق کادله رمز رنگ زعفران ،تنهد بخش خوراکی

محیط زیساات اساات .گیدهدن نقش اساادساای قر جدبجدیی فازات

گیاده زعفران اسااات کااه از نظر ا تصااادقی بااه عنوان یکی از

سنگین و ندقر از خدک به موجوقات زنده قارند (،)Yadav, 2010

ارزشااامندترین محصاااولدت کشااادورزی قساااتهبندی میشاااوق

بندبراین اندازهگیری آلوقگی به عندصااار کمیدب به ویژه فازات

( .)Esmaeili et al., 2013این بخش از گیده زعفران که شدمل

سانگین به عنوان یک مشکل مهم قر بهداشت محیط ،محصول

ساه کادله و سد ه آنهد تد بخش مدقگی گیده زعفران میبدشد ،به

کشادورزی و انسدن نقش عمدهای قارق ،و به همین قلیل به طور

اختصدر زعفران نیز ندمیده میشوق ،که قر صندیع غذایی و پزشکی

دبل توجهی مورق توجه محققدن رار گرفته است ( Nagajyoti

نیز بسیدر کدربرق قارق (.)Moratalla-López et al., 2019

.)et al., 2010

لپهای 1اساات ،که قر تیره زنبقیدن 2از راسااته مدرچوبهساادندن

سح زیر کشت زعفران ایران بدلغ بر  100هزار هکتدر است.

بیش از  30عنصر معدنی قر رشد و زندگی گیدهدن و سیواندت

ایران ساادلدنه قر سدوق  340تن زعفران تولید میکند .بندبراین،

نقش جدی قارند ( .)Esmaeili et al., 2013تعیین ق یق غاظت

سادوق  10قرصاااد زعفران جهاادن قر ایران تولیاد میشاااوق

و درت جدبجدیی این عندصر به ویژه فازات سنگین قر نمونههدی

( .)Koocheki et al., 2019زعفران قر  20اساتدن ایران کشت

محیحی از جماه خدک مزارع و محصااولدت کشاادورزی ،یکی از

می شوق .سدوق  10قرصد زعفران ایران قر منحقه خراسدن بزر

اهداف و وظدیف اساادساای قر بساایدری از عاوم ،مدنند فیزیک

(شاادمل اسااتدنهدی خراساادن شاامدلی ،جنوبی و رضااوی) تولید

پزشاکی و بهداشت است ،بندبراین تعیین غاظت عندصر کمیدب و

میشااوق ( .)Koocheki & Seyyedi, 2015از طرف قیگر ،قو

فازات سنگین قر خدک و محصولدت کشدورزی برای جاوگیری از

شااهرسااتدن تربت سیدریه و زاوه قر خراساادن رضااوی به عنوان

خحرات استمدلی ،به طور دبل توجهی ضروری است ( Tousi et

مندطقی بد بیشترین آمدر تولید زعفران قر جهدن رتبهبندی شدهاند

 .)al., 2014bطیفساانجیهدی جذب اتمیMirosławski ( 4

( ،)Koocheki et al., 2019باناادبارایان قر این پژوهش قو

 ،)& Paukszto, 2018پااادساااماادی جفااتشااااده القاادیی

5

شااهرسااتدن تربتسیدریه و زاوه به عنوان مندطق مورق محدلعه

( ،)Salahinejad & Aflaki, 2010فعاادلساااادزی نوترونی

9

انتخدب شدند.

( )Tousi et al., 2014cو فاورسدنس اشعه ایکسAbuarra ( 3

1- Monocots
2 -Iridaceae
3 -Asparagales
4- AAS: Atomic Absorption Spectroscopy
5- ICP: Inductively Coupled Plasma
9- NAA: Neutron Activation Analysis
3- XRF: X-Ray Fluorescence
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 ،)et al., 2014بااه طاور گساااتارقهای بااه عنوان رایجترین

گوگرق ،آهن ،منگنز ،روی و مس قر گیاده اخادل ایجدق میکند

تکنیکهدی تحایای قر اندازهگیری فازات ساانگین و عندصاار

( .)Chatterjee & Chatterjee, 2000روی ) (Znبهعنوان یک

کمیادب برای نموناههدی زیسااات محیحی گزارش شااادهاند.

عنصر اسدسی برای رشد موجوقات زنده نقش مهمی ایفد میکند.

فعدلسادزی نوترونی ،غیرمخرب و مستقل از فرآیندهدی شیمیدیی

از طرف قیگر ،غاظت بیش از سد روی میتواند برای اقامه سیدت

بوقه و به عنوان روشاای هسااتهای ( )NAMs1طبقهبندی شااده

موجوقات زنده بساایدر خحرندک بدشااد ( Frassinetti et al.,

اساات ( )D'Angelo et al., 2001; Weise et al., 2001بد

.)2006

توجه به وجوق زیرسادختهدی مندسب قر کشور و همچنین ق ت،

هدف از این تحقیق تعیین غاظت برخی از فازات و شبهفازات

سرعت و صحت بسیدر زیدق روش فعدلسدزی نوترونی ،این روش

ساانگین قر گیده و خدک مزرعه زعفران اساات .همچنین ،روند

برای تعیین مقدقیر بسااایدر کم عندصااار قر نمونههدی محیحی،

جدبجدیی این عندصر کمیدب از خدک به اجزای مختاف گیده مورق

پیشنهدق شده است (.)Tousi et al., 2016

بررساای رار گرفته اساات ،و همبسااتگی آنهد قر گیده و خدک،

برخی از محققدن ،مضرات غاظت بدلدی واندقیوم ) (Vقر گیده

محدسابه شاده اسات .سپس بد استفدقه از شدخ هدی آلوقگی و

(مدنند کدهش عماکرق ساااد ه و ریشاااه) را گزراش نموقهاند

زمینانبدشاات ،سااح آلوقگی خدک و محصااول زعفران به یک

( .)Vachirapatama et al., 2011واندقیوم قر خدک بد غاظت

عنصار خدص بررسی شد .قر نهدیت بد محدسبه مقدقیر قرجه و بدر

کای کمتر از ) ،250 (ppm2تأثیر معنیقاری قر رشااد گیده ندارق

آلوقگی ،سح آلوقگی کای برای محصول زعفران و خدک مزارع

( .)Larsson, 2014; Yang et al., 2017کروم ) (Crبه مقدار

تعیین گرقید.

بساایدر کم برای بدن انساادن ضااروری اساات (.)Yadav, 2010
مسمومیت بد کروم بدعث آسیب به ریشه گیده و همچنین کدهش

مواد و روشها

عماکرق گیده میشاااوق ( ;WHO, 2011; ATSDR, 2012

اندازهگیری غلﻈت عناصنر با اسنتفاده از روش فعالسازی

.)Latif et al., 2018

نوترونی

منگنز ) (Mnبه عنوان عنصار اسادسی برای رشد گیده بسیدر

قر این روش ،از نوترون باهعنوان رره بمبدرانکننده نمونه

ضاروری است .کمبوق منگنز به شدت بر تولید کاروپادست آسیب

اسااتفدقه میشااوق .نوترون ررهای بدون بدر اساات ،که میتواند به

وارق میکند ( .)Buchanan et al., 2015از طرف قیگر ،غاظت

راستی از سااد نیروهدی کولنی اتم عبور کند و بد هسااته هدف

بیش از سد منگنز به عمل فتوساانتز قر گیده آساایب وارق میکند

برخورق کند .فعدلسااادزی نوترونی برای همه انواع نمونه دبل

() .)Millaleo et al., 2010مسمومیت به کبدلت ) (Coقر گیده

اسااتفدقه اساات .قرنتیجه ،قر این روش نیدزی به محاولساادزی

بدعث کدهش رشد شدخه و به به طور کای کدهش عماکرق زیست

نمونههد نیست .معدقله اسدسی قر روش  ،NAAقر رابحه  1نشدن

توقههد میشااوق ( .)Li et al., 2009عادوه براین ،غاظت بدلدی

قاقه شده است (:)Loveland et al., 2017

 Coمیتواند بر فعدلیت پروتئین ،کاروفیل و آنزیمهد قر گیده تأثیر

()1

)

−λtd

)(e

−λti

(1 − e

W
M

A = φσNa θ

منفی بگذارق .همچنین ،مساامومیت به کبدلت قر جذب فساافر،
1- NAMs: Nuclear Analytical Method

2 - ppm=mg.kg-1
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که قر آن  Aواپدشی هستهای 1نمونه φ ،شدر نوترونی چشمه،

طاباقااهبناادی کرق :راقیو ایزوتویهااد ،ژنراتورهاادی نوترون و

چشامه σ ،سح مقحع عنصر هدف بد نوترون بمبدران کنندهθ ،

راکتورهدی هسااتهای .بد توجه به شاادر نوترونی زیدق ،یکنواخت ،و

فراوانی ایزوتوی مجهول ،و  λثدبت واپدشاای 2هسااته راقیواکتیو

پادیدار قر راکتورهدی هساااتهای ،این چشااامه نوترونی بسااایدر

تولید شااده پس از بمبدران نوترونی میبدشااند ( Tousi et al.,

مندسابتر است (.)Bavarnegin et al., 2016راکتور تحقیقدتی

 .)2016همچنین Na ،عاادق آواگاادقرو W ،جرم و  Mجرم اتمی

تهران ) ،(TRRقر سدل  1193میادقی به عنوان یک راکتور آب

عنصر مجهول است .به عادوه ti ،و  tdبه ترتیب زمدن پرتوقهی و

سبک بد سوخت اورانیوم بسیدر غنیشده ) ، (LEU3توسط ایدلدت

زمدن واپدشی نمونه میبدشند ( .)Loveland et al., 2017تعیین

متحده آمریکد ساادخته شااد .این راکتور قر ساادل  1113توسااط

راندمدن آشکدرسدز یکی از محدوقیتهدی عمای و قشوار قر روش

آرژانتین به راکتور بد ساااوخت کمتر غنیشاااده ) (LEU4تبدیل

فعدلساادزی نوترونی میبدشااد .عادوه براین ،ویژگیهدی واکنش

گرقید( .)Lashkari et al., 2012استخر  TRRقارای قو بخش

انجدم شاااده قر این روش ،به شااادت به انرژی نوترونهدی

بد کدربرقهدی متفدوت است ،که قر شکل  1نشدن قاقه شده است.

بمبدرانکننده وابستگی قارق .برای جاوگیری از محدسبدت پیچیده

این راکتور شااادمال  3کدندل پرتوقهی بد اندازههد و شاااکلهدی

و مشاکادت رکر شاده ،معمولدر از روش فعدلسدزی نوترونی نسبی

متفدوت اسات E ،D ،C ،A .و  Gکدندلهدی اسااتوانهای بد شعدع

استفدقه میشوق که قر آن ،واپدشیهدی نمونه و کپسول استدندارق

 15ساادنتیمتر و  Fکدندل اسااتوانهای بد شااعدع  20ساادنتیمتر

سدوی مقدقیر مشاخصی از عندصر معاوم که بهطور همزمدن وارق

میبدشاااند B .نیز کدندلی بد ساااح مقحع مربعی به ضااااع 30

راکتور شادهاند ،مقدیساه میشاوند .رابحه  2روش نسبی را نشدن

سدنتیمتر است ( .)Bavarnegin et al., 2016قر این تحقیق از

میقهد (:)Tousi et al., 2016

کدندلهدی  D ،Aو  Gاستفدقه شد.

()2

𝑚𝑎𝑠𝑊 𝑚𝑎𝑠𝑁 𝑚𝑎𝑠𝐴
=
=
𝑡𝑠𝐴
𝑡𝑠𝑁
𝑡𝑠𝑊

کاه قر آن نمادقههادی  samو  stباه ترتیاب نشااادنقهنده
کمیتهدی مربو به نمونه و اسااتدندارق میبدشااند .غاظت جرمی
عنصاار مجهول ) (Dقر نمونه بد اسااتفدقه از رابحه  3به قساات
میآید ،که قر آن  Gجرم کل نمونه میبدشاااد ( Loveland et
.)al., 2017

()3

𝑚𝑎𝑠𝐴 𝑡𝑠𝑊
𝑡𝑠𝐴

𝐺

=

𝑚𝑎𝑠𝑊
𝐺

قر این تحقیق ،برای سنجش ق ت روش فعدلسدزی نوترونی
و تجهیزات مورق اساااتفدقه ،از شااادخ

انحراف معیدر نسااابی

) (RSD5اسااتفدقه شااد .برای این منظور ابتدا انحراف معیدر )(

برای نتادیج تکراری  NAAقر  3نمونااه اساااتاادناادارق معاوم،
اندازهگیری شده و سپس بد استفدقه از رابحه  4شدخ

 RSDقر

این سه نمونه محدسبه گرقید (:)Dong et al., 2019

()4

× 100

𝛿
𝑎𝑡𝑎𝐷 𝑓𝑜 𝑛𝑎𝑒𝑀

= 𝐷𝑆𝑅

=𝐷

نوترون نقش مهمی قر  NAAایفد میکند .بندبراین ،منبع
نوترون بخش بسایدر اسادسی قر این روش است ( Klix et al.,

جمعآوری و آمادهسازی نمونهها

مو عیت جغرافیدیی اساااتدن خراسااادنرضاااوی و همچنین
شاهرساتدنهدی تربتسیدریه و زاوه قر شاکل  2نشدن قاقه شده

 .)2019چشاامههدی نوترونی را میتوان قر سااه گروه اصااای
1 - Radioactive decay
2 - Decay Constant
3 -High Enriched Uranium

4 -Low Enriched Uranium
5 -Relative Standard Deviation
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است .تربت سیدریه قر مرکز استدن خراسدنرضوی رار قارق .این

و (ج) کادله )Fernandea, 2007; Hassan-Beygi et ( (K

شاهرساتدن از شامدل بد فریمدن ،مشهد و نیشدبور همسدیه است.

 .)al., 2010بد توجه به اینکه ،بنه زعفران قر عمق  15تد 20

همچنین کدشاامر ،رشااتخوار و زاوه به ترتیب قر غرب ،جنوب و

سدنتیمتری کشت میشوق ( ،)Temperini et al., 2009قو نوع

شارق تربتسیدریه رار قارند .شاهرستدن زاوه که از سدل 1383

نمونه خدکی نیز از همدن نقدطی که نمونههدی گیدهی جمعآوری

( 2008میادقی) از تربتسیدریه جدا شاده ،از شمدل بد فریمدن ،از

شااادند ،انتخدب گرقیدند( :الف) خدک از ساااح تد عمق 15

غرب به تربتسیدریه ،از جنوب بد رشاتخوار و از شرق به تدیبدق و

ساادنتیمتر ) (Gو (ب) خدک چساابیده به بنه قر عمق  15تد 30

تربت جدم محدوق میشوق.

سدنتیمتر ).(GB

بر اسادس تقسیمبندی اندام گیده زعفران ،قر این محدلعه سه
نوع نمونه گیدهی جمعآوری شد( :الف) بنه ) ،(Bب) گابر )،(P

شکل  -1راکتور تحقیقاتی تهران )(Dastjerdi et al., 2016
Figure 1- Tehran Research Reactor (TRR) (Dastjerdi et al., 2016).

Zaveh

Torbat Heydarieh

B

A

شکل ( -2الف) موقعیت استان خراسان و (ب) موقعیت جغرافیایی شهرستانهای تربت حیدریه و زاوه
Figure 2- Iran (A); Torbat Heydarieh and Zaveh in Razavi Khorasan Province (B).

براسادس پژوهشهدی پیشین قر تعیین عندصر کمیدب ،روش

1- Stratified random sampling

نمونهگیری تصدقفی طبقهبندی شده 1استفدقه شد .قر این روش،
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ابتدا شاهرستدنهدی تربتسیدریه و زاوه از نظر جغرافیدیی به سه

این بخشهد نیز به  1مربع کوچکتر به ندم برش ،3بخشبندی

سوزه تقساایم شاادند ( Funari et al., 2015; Metali et al.,

شدند ( Tousi et al., 2014b; Funari et al., 2015; Tousi

 .)2015مسااادست شاااهرساااتدن تربتسیدریه قر سدوق 9135

 .)et al., 2015شااکل  4نموقار شاامدتیک از نحوه بخشبندی

کیاومترمربع اسات .شاهرستدن تربت سیدریه شکل عموقی قارق.

مندطق نمونهبرقاری را نشدن میقهد ،بندبراین مسدست هر یک از

بندبراین ،برای نمونهبرقاری به ساه سوزه شمدل ) ،(Nمرکز )،(C

 2300برش قر شااهرسااتدنهدی تربتسیدریه و زاوه به ترتیب

و جنوب ) (Sتقسایم شاد ،که قر شکل (-3الف) نشدن قاقه شده

سدوق  230و  10هکتدر میبدشاااند .قر هر سوزه 4 ،بخش از

است .از طرفی ،مسدست شهرستدن زاوه سدوق  2433کیاومترمربع

گوشااههدی آن و یک بخش از مرکز آن انتخدب گرقید .سااپس

اسات و شکای افقی قارق .بندبر (-3ب) ،شهرستدن زاوه نیز به سه

برش وساااط هر یاک بخشهادی منتخاب باه عنوان ندسیه

سوزه غرب ) ،(Wمرکز ) ،(Cو شرق ) (Eتقسیم شد .سپس ،هر

نمونهبرقاری مشااخ

شااد .از هر برش منتخب ،یک مزرعه بد

یک از سوزههدی 1شااهرسااتدنهدی تربت سیدریه و زاوه به 100

بدلدترین سح کشت و تولید به عنوان محل نمونهبرقاری برگزیده

بخش 2مسادویتقسایم شادند .به عبدرت بهتر ،هر شهرستدن به

شاد .پس قر مجموع قر هر شاهرستدن  15مزرعه برای برقاشت

 300بخش مربعی تقریبدر هممساادست تبدیل شااده ،و هر یک از

نمونه انتخدب شدند.

North
Center

West

Center

East
B

South

A

شکل  -3مناطق مورد مطالعه (الف) :تربت حیدریه( ،ب) زاوه
Figure 3-Studied areas: (A): Torbat Heydarieh, (B): Zaveh.

1 -Zone
2- Part

3- Section
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شکل  -4نمودار شماتیک تقسیمبندی مناطق مورد مطالعه
Figure 4 – Schematic diagram of classification of studied areas.

نمونههد از  5ندسیه ( 4گوشااه و وسااط) قر هر مزرعه انتخدب

عندصاار کمیدب قر خدک و زعفران را میتوان به ترتیب  Xو Y

گرقیدند .نمونههدی گیدهی و خدکی بد اسااتفدقه از یچی بدغبدنی،

ندمید .تعداق هر یک از متغییرهد  nاساات .برای تعیین وابسااتگی

بیل ،بیاچه و اوگر قسااتی ،برقاشاات شااد .بل از شااروع مراسل

این متغیرهدی تصدقفی از ضریب همبستگی خحی ) (rxyاستفدقه

آمدقهسدزی ،نمونههدی گیدهی شسته شده و بد آب مقحر آبکشی

شاد ،که قر رابحه  5نشادن قاقه شده است ( ;Jackson, 2015

میشاااوند .ساااپس رطوبت نمونههد بد هوای خشاااک محیط

:)Tousi et al., 2016

آزمدیشاااگده کدهش یدفت .برای اینکه نمونههد ،آلوقگی محیط را

(; −1 ≤ 𝑟𝑥𝑦 ≤ +1)5

جذب نکنند ،قر مرساه خشااک کرقن ،فضاادی آزمدیشااگده و اتدق
محل انبدر نمونههد کدمادر ایزوله شد .پس از آن نمونههد بد استفدقه
از هدون چینی ،آسایدب بر ی و الک ریز به پوقرهدی بسیدر ریزی
تبادیال شااادناد .قر این مرسااه معمولاد برای افزایش ق ت قر
اندازهگیری عندصاار کمیدب ،نمونههد را میسااوزانند ( Aldroobi

 .)et al., 2013امد قر روش  NAAبه قلیل ق ت و سرعت بدلد و
همچنین باد توجاه تنظیم زمدن پرتوقهی و اساااتراست نمونههد،
نیدزی به سوزاندن آنهد نیست (.)Tousi et al., 2016

نمونههد از پنج مکدن مختاف قر هر مزرعه جمعآوری شاادند.
بد توجه به هزینه بدلدی آندلیز فعدلسااادزی نوترونی 5 ،برقاشااات
مختاف از هر مزرعه به صورت کدمادر همگن بد هم مخاو شدند،
بنادبراین برای هر نوع از نموناههد پس از آمدقهسااادزی (به تعداق
مزارع) قر مجموع برای قو شاااهرساااتادن  30نمونه برای انجدم
پرتوقهی قر راکتور  TRRبستهبندی گرقید.

̅
̅
𝑛∑
)𝑌𝑖=1(𝑋𝑖 −𝑋 )(𝑌𝑖 −
𝑛 ̅ 2
̅ 2
𝑛∑√
)𝑌𝑖=1(𝑋𝑖 −𝑋) ∑𝑖=1(𝑌𝑖 −

=

)𝑦𝐶𝑜𝑣(𝑥.
𝑥𝜎 𝑥𝜎

= 𝑦𝑥𝑟

که قر آن ) Cov(x,yهمبسااتگی σx ،1و  σyانحراف معیدر
متغییرهد اساات ( .)Rubin, 2013; Tousi et al., 2015اگر
متغیرهدی  Xو  Yبه طور مسااتقیم قر ارتبد بدشااند ،ضااریب
همبساتگی عدقی مثبت و کوچکتر ید مسدوی بد یک خواهد بوق.
باه عبدرت بهتر ،افزایش یک متغیر بدعث افزایش متغیر قیگر
میشاوق ( .)Tousi et al., 2016همچنین ،ضاریب همبسااتگی
منفی بین قو متغیر ،به معنی کدهش یک متغیر بد افزایش متغیر
قیگر اساات ،که به آن همبسااتگی معکوس نیز گفته میشااوق
(.)Lashkari et al., 2012

برای ارزیادبی میزان همارزی و شااابدهت غاظت یک فاز
سااانگین قر گیده زعفران بد خدک زراعی از آزمون تی زوجی
استفدقه شد ( .)Tousi et al., 2014aقر آزمون تی زوجی ،مقدقیر
اندازهگیری شااده برای یک عنصاار قر یکی از انواع نمونههد ،به
عنوان مقدار ایدهآل فرض شده و مقدقیر آن عنصر قر انواع قیگر

اندازهگیری روند جابجایی عناصننر کمیاب از خاک به گیاه
زعفران

برای اندازهگیری روند انتقدل عندصااار کمیدب از خدک به

از نمونههد بد آن مقدیسااه میگرقق .فرضاایه صاافر ) (H02بدین
معنی اسات که میدنگین مقدقیر اندازهگیریشده عنصر قر قو نوع
نموناه ،باد هم اختاادف معنیقاری ندارند ( ;Hatcher, 2003

ساااماتهادی مختاف گیاده زعفران از تحایال آمدری نتدیج
طیفساانجی  NAAاسااتفدقه شااد .مقدقیر اندازهگیری شااده از
1-Covariance

2-Null Hypothesis
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 ،)Stern, 2010قر سدلیکه فرضاایه آزمدیشاای ) (H11اختادف

(افزایش غاظت) عندصار کمیدب به ویژه فازات سنگین قر زمینه

مقدقیر را معنیقار معرفی میکند ( .)Tousi et al., 2018رابحه

طبیعی خدک ساححی ،پیشنهدق شده است .این افزایش غاظت به

 9معدقلدت آزمون تی را نشدن میقهد.

واساحه متغییرهدی متفدوت به خصاوص براثر آلدیندههدی انسدنی

()9

H0 : ∆V = 0. and H1 : ∆V ≠ 0

برای هر جفت از نمونههد اگر مقدار  pاز  0/05بزرگتر بدشااد،
فرض صاافر پذیرفته شااده ،که به معنی آن اساات که غاظت آن

بااهوجاوق آمااده کااه براساااادس رابحااه  8تعریف میشاااوق
(.)Khorasanipour & Barvar, 2019
𝑖𝐶

()8

𝑖𝐵𝐺∗1.5

𝐼𝑔𝑒𝑜𝑖 = log 2

عنصار قر قو نوع نمونه از نظر آمدری معدقل میبدشند .به عبدرت

قرجه آلوقگی ) (Cd4بهصااورت مجموع کل مقدقیر شاادخ

بهتر ،روند جدبجدیی آن عنصر قر قو نوع نمونه مقدیسه شده بسیدر

آلوقگی ) (Cfبرای همه عندصااار مورق محدلعه قر یک منحقه

زیدق است.

نمونهبرقاری خدص تعریف میشااوق ،که میزان آلوقگی کل نمونه
را قر آن منحقه نشاادن میقهد .قرجه آلوقگی نیز کمیتی بدون

اندازهگیری میزان آلودگی خاک و محصول زعفران

قر این تحقیق برای تخمین میزان آلوقگی از چهدر شاادخ
زیسات محیحی اساتفدقه شاد .این شدخ هد بهعنوان ابزارهدی
مفید برای ارزیدبی جدمع میزان آلوقگی نمونههدی زیست محیحی،
بهطور گسترقهای استفدقه میشوند (.)Kowalska et al., 2018
این ارزیدبی براسادس میزان غاظت کل عنصار قر نمونه میبدشد
( .)Jorfi et al., 2017; Proshad et al., 2017شدخ

آلوقگی

) (Cf2ابزاری سدقه و مؤثر برای نظدرت بر آلوقگی فازات سنگین
قر نمونههدی محیط زیساااتی از جماه نمونههدی خدکی و گیدهی
به سسدب میآید ،که یک کمیت بدون واسد است Cf .بد استفدقه
از معدقله  3محدسبه میشوق ،که قر آن  ،Ciغاظت عنصر  iام قر
نمونه میبدشااد .همچنین  ،GBiبرای نمونههدی خدکی غاظت
میدنگین عنصااار  iام قر طبیعت و برای نمونههدی محصاااول
زعفران سداکثر مقدار مجدز تعیین شااده توسااط FAO/WHO

برای آن عنصر قر مواق غذایی انتخدب شد.
()3

𝑖𝐶
𝑖𝐵𝐺

واسد اسات که قر معدقله  1نشادن قاقه شده است ( Kowalska

.)et al., 2018
𝑖𝑓𝐶 𝐶𝑑 = ∑𝑛𝑖=1

()1

برای ارزیدبی میزان کل آلوقگی قر نمونههدی زیست محیحی
یک منحقه ،از شادخ

بدر آلوقگی ) (PLI5نیز اساتفدقه میشوق.

 PLIمیدنگین هندسای شادخ

آلوقگی منحقه است و از معدقله

 10محدسابه میشاوق که قر آن  nتعداق عندصر آندلیز شده است.
این معیدر راهی آسادن برای اثبدت وخدمت شارایط محیط زیستی
مدنند خدک و گیده است (.)Bourliva et al., 2018
()10

𝑛𝑓𝐶 ∙∙∙× 𝑃𝐿𝐼 = 𝑛√𝐶𝑓1 × 𝐶𝑓2

معیدر تعیین شاادت آلوقگی براساادس شاادخ

آلوقگی ،زمین

انبدشاات و قرجه آلوقگی  ،قر جدول  1نشاادن قاقه شااده اساات.
همچنین PLI1 ،عاادم آلوقگی و  PLI1آلوقگی منحقااه را
نشاادن میقهد ( .)Bourliva et al., 2018شاادخ هدی  Cfو
 )Malinowska et al., 2015( Igeoآلوقگی بااه هر یااک از

= 𝑖𝑓𝐶

معیدر زمین انبدشاات ) (Igeo3برای ارزیدبی شاادت رسااوب

1- Experimental Hypothesis
2-Contamination Factor
3 -Index of geo-accumulation

عنادصااار مورق محادلعه قر هر منحقه تحقیقدتی ارزیدبی میکند.
قرسدلیکه آلوقگی کای مزرعه و محصول زعفران بد قرجه آلوقگی
4 -Contamination Degree
5- Pollution Load Index
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و شدخ

بدر آلوقگی تخمین زقه میشوق.
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(اساتدندارق چند عنصاری) و مقدیساه نتدیج بهقست آمده از روش
فعدلساادزی نوترونی بد مقدقیر تأیید شااده آن ،مورق ارزیدبی رار

نتدیج و بحث

گرفته و تأیید شد.

ارزیابی دقت و صحت نتایج آنالیز فعالسازی نوترونی

برای هر یک از شااش عنصاار مورق محدلعه ،میدنگین انحراف

غلﻈت عناصر کمیاب در زعفران و مزرعه

معیدر نساابی قر سااه نمونه تکراری محدساابه شااد .سااه کپسااول

مقدقیر غاظت واندقیوم و مقدیساه آن قر شاکل  5نشدن قاقه

اساتدندارق ،هر یک سدا ل  9بدر وارق راکتور شده و غاظت عندصر

شاده اسات .سد مجدز واندقیوم به صورت کای ،سدوق 250 ppm

آنهد اندازهگیری شاااد .بد اساااتفدقه از معدقله  RSD ،4هر یک از

میبدشاااد ( .)Larsson, 2014; Yang et al., 2017غاظت

عندصاار قر روش فعدلساادزی نوترونی قر راکتور تحقیقدتی تهران

واندقیوم قر خدک مزارع شااهرسااتدنهدی تربت سیدریه و زاوه (به

محدسابه شد ،که قر جدول  2نشدن قاقه شده است .هر چه اندازه

جز شرق زاوه) قر سح مجدز اندازهگیری شد ،که این نشدنقهنده

 RSDبرای یاک عنصااار کمتر بدشاااد ،ق ت روش

عدم آلوقگی مزارع زعفران به واندقیوم است .قر منحقه شرق زاوه

فعدلسااادزی نوترونی برای اندازهگیری آن بدلدتر اسااات .به طور

که نزقیک مجموعه بزر معدنی سااانگدن میبدشاااد ،قر خدک

معمول ق ت بد اندازه انحراف معیدر نسبی کمتر از  20قرصد ،دبل

نزقیک بنه زعفران از سد مجدز واندقیوم بیشتری قارق .بد توجه به

بول میبدشد ( ،)McKenna et al., 2020که میدنگین انحراف

نفور آب فقط تاد عمق تقریبادر  30 cmقر مزارع زعفران (که به

معیدر نسبی برای هر  9عنصر کمتر از آن میبدشد.

قلیل شاخم تد این عمق و سفتی زمین بعد از آن است) ،میتوان

شااادخ

انحراف معیدر نساابی ،ق ت این

آلوقگی خادک اطراف بنه را قر این مندطق به آبیدری بد آب آلوقه

روش برای محدسابه هر  9عنصار دبل بول است NAA .برای

به واندقیوم و ید رساوب ررات گرق و غبدر ندشی از معدقن اطراف،

منگنز کمترین ،و برای کروم بیشاااترین ق ت را قارق .همچنین

نسبت قاق.

بندبراین براساادس شاادخ

صااحت نتدیج بد اندازهگیری غاظت عندصاار قر نمونههدی مرجع
جدول  -1معیار سنجش آلودگی براساس شاخصهای آلودگی
Table 1- Categories of contamination indexes
درجه Cdb

زمینانباشت

آلودگی

Igeoc

Cd5
5Cd10
10Cd20
20Cd

فاکتور آلودگی
Cf

Igeo0

Cf1a

0Igeo≤

1Cf2a

1Igeo≤

2Cf3a

2Igeo≤
3Igeo≤

3Cf6b

4Igeo≤

6Cfb

میزان آلودگی

Contaminated rate

غیر آلوقه
آلوقگی کم
آلوقگی متوسط
آلوقگی نسبتد زیدق
آلوقگی زیدق
آلوقگی بسیدر زیدق
به شدت آلوقه

Uncontaminated

0

Un/Moderately

1

Moderately

2

Moderately/Strongly

3

Strongly

4

Strongly/Extremely

5

Extremely
5Igeo
a (Jorfi, et al., 2017); b (Proshad et al., 2017); c (Malinowska et al., 2015).

جدول  -2مقادیرانحراف معیار نسبی برای عناصر مورد مطالعه
Table 2- Results of Relative Standard Deviation
RSD 1
RSD 2
RSD 3
Avr. RSDs

میانگین برای هر  3نمونه

دسته Class

نمونه سوم

نمونه دوم

نمونه اول

Elements

عناصر

آلودگی

6
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5.81

5.48

5.88

6.06

(واندقیوم) V

19.27

20.39

13.06

24.35

(منگنز) Mn

1.89

1.34

2.42

1.93

(کروم) Cr

2.27

1.91

2.37

2.54

(کبدلت) Co

6.06

4.59

5.51

8.07

(روی) Zn

3.69

3.47

3.22

4.38

(آرسنیک) Ar

غاظت واندقیوم قر مواق غذایی بد مقدقیر زیدق ند و نشادسااته،

شااهرسااتدنهدی تربت سیدریه و زاوه قر محدوقه –0/19 ppm

بساایدر کم اساات .به این ترتیب ،واندقیوم قر غادت ،میوههد و

 0/85یدفت شاد ،که قر محدوقه مجدز برای این فاز سنگین رار

گوشتهد سدوق  5-40 ppb1گزارش شده است .همچنین ،مقدقیر

قارق ( .)WHO, 2011همچنین ،غاظات واندقیوم قر بنه زعفران

واندقیوم قر درچهد و ساابزیجدت برگی قر محدوقه 1-0/1 ppm

برای محیط کشاات قر شااهرسااتدنهدی تربت سیدریه و زاوه بد

تعیین شااده اساات (.)Anke, 2004; Imtiaz et al., 2018

مقادقیر غاظات آن قر تحقیقدت بای برای کشااات تحقیقدتی،

غاظاات واناادقیوم قر تماادم سااامااتهاادی گیااده زعفران قر

محدبقت قاشت (.)Esmaeili et al., 2013

300
200

89.60

7.73
6.72

100

0.92

0.16
0.62

53.20

0.26
0.85
3.87

0

0.66
1.25
3.59

0.85

0.73 96.20

100.23

88.90

85.90

93.10

5.55
7.93

123.00 110.00

115.00
113.00
0.31
0.57
1.94

Concentration of Vandium in
)Soil (mg.kg

362.00

10
5
0

ZW

ZE

ZC

TS

Concentration of Vandium in
)Plant (mg.kg

Saffron Stigma
Saffron Petal
Saffron Corm
)Soil (around Saffron Corm
Soil up to 15 cm

TN

TC

شکل  -5مقدار غلظت عنصر وانادیوم در گیاه زعفران و خاک مزارع در مناطق مختلف (غرب زاوه ،ZW :شرق زاوه ،ZE :مرکز زاوه ،ZC :جنوب
تربت حیدریه ،TS :شمال تربت حیدریه ،TN :مرکز تربت حیدریه)TC :
Figure 5- Vanadium content of saffron and soil in different area (ZW: West of Zaveh, ZE: East of Zaveh, ZC: Center of
Zaveh, TS: South of Torbat Heydarieh, TN: North of Torbat Heydarieh, TC: Center of Torbat Heydarieh).

غاظت کروم قر خدک مزرعه زعفران و ساامتهدی مختاف

میدنگین غاظت کل کروم قر طبیعت بین  14-30 ppmمیبدشد

گیده زعفران قر مندطق مورق محدلعه قر شاکل  9نشدن قاقه شده

( .)WHO, 2000بر اسدس پیشنهدق کمیته مشترک سدزمدن غذا

اسااات .غاظت کروم به منحقه جغرافیدیی و فعدلیتهدی تخریبی

و قارو سادزمدن مال ) (FAO2و سدزمدن بهداشت جهدنی سداکثر

انسدن بسیدر وابسته است ،بهطوری که قر محدوقه -2000 ppm

غاظات کروم قر خاادک بااه ویژه قر مزارع کشااادورزی 3 ppm

 1گزارش شااده اساات ( .)ATSDR, 2012بد این سدل متوسااط

میبدشد ( .)WHO, 2011; Latif et al., 2018غاظت کروم قر

1- ppb= ug.kg-1

2- Food and Agriculture Organization of the United Nations
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خادک تمدمی مزارع مورق محدلعه قر این تحقیق بین  100تد 900

غاذایی قارند 0/03 ppm ،میبدشاااد (.)Basha et al., 2014

برابر بیشااتر از اسااتدندارق اساات .همچنین ،سداکثر میزان غاظت

براسادس پروتکلهدی سدزمدن بهداشت جهدنی ،کادله زعفران قر

کروم قر آب و گیاادهادن غیر خوراکی باه ترتیاب  0/1 mg.l-1و

مندطق شار ی زاوه  ،شمدل و جنوب تربت سیدریه به کروم آلوقه

 1/3 mg.kg-1توساط سدزمدن بهداشت جهدنی تعیین شده است.

بوقند .منحقه شارق زاوه نزقیک مجتمع معدنی سنگدن بوقه و قر

بنه و گابر زعفران بخشهدی غیر خوراکی این گیده میبدشند.

شمدل تربت سیدریه نیز مجتمع فولدق تربت سیدریه و کدرخدنجدت

قر تمادمی منادطق مورق محادلعاه ،غاظت کروم قر بنه و گابر

تولید گندله 1آهن رار قارند .همچنین ،شااهر تربت سیدریه قر

زعفران بیش از سد اساتدندارق اندازهگیری شدهاند ،بندبراین خدک

جنوب شاهرستدن تربت سیدریه وا ع شده است ،بندبراین از نتدیج

مزارع زعفران ،بنه و گابر زعفران قر شاااهرساااتدنهدی تربت

این تحقیق میتوان نتیجه گرفت که آلوقگی محصول زعفران به

سیدریه و زاوه به شاادت به فاز بساایدر ساارطدنزای کروم آلوقه

کروم به شادت به فعدلیتهدی انسادن وابساته است ،که بد نتدیج

هستند.

تحقیقدت پیشین سدزگدر است (.)ATSDR, 2012

سد اساااتدندارق غاظت فاز کروم قر گیدهدن تدزه که مصااارف
2000

75

1500

50

1090

1000

984
913

911

541

0.733
1.6
1.72

1.13
2.02
2.13

1.92
2.1
11.2

1.27
1.5

4.02
18.4
25.7

291

7.97
17.2

514
456

61

500

58.4

590

658

934

25

Concentration of Chromium in
)Soil (mg/kg

1670

Concentration of Chromium in
)Plant (mg.kg

Saffron Stigma
Saffron Petal
Saffron Corm
Soil around Corm
Soil up to 15 cm

0

0

TC
TN
TS
ZC
ZE
ZW
شکل  -6غلظت کروم در گیاه زعفران و خاک مزارع زعفران (غرب زاوه ،ZW :شرق زاوه ،ZE :مرکز زاوه ،ZC :جنوب تربت حیدریه ،TS :شمال
تربت حیدریه ،TN :مرکز تربت حیدریه)TC :
Figure 6- Chromium content of saffron plant and soil of farm (ZW: West of Zaveh, ZE: East of Zaveh, ZC: Center of Zaveh,
TS: South of Torbat Heydarieh, TN: North of Torbat Heydarieh, TC: Center of Torbat Heydarieh).

شااکل  3غاظت منگنز را قر نمونههدی خدک و گیده زعفران

شاااهرساااتادنهدی تربت سیدریه و زاوه بین 900-140 ppm

قر شااهرسااتدنهدی تربت سیدریه و زاوه نشاادن میقهد .محدوقه

اندازهگیری شاااد ،که تقریبدر قر محدوقه میدنگین منگنز قر خدک

غاظت منگنز قر خدک بین  20-3000 ppmمیبدشاااد .میدنگین

میبادشاااد .کمترین میزان غاظات منگنز قر گیادهدن 10 ppm

غاظت کل منگنز قر خدک سدوق  433 ppmاسااات ( Shao et

میبدشااد ( .)Zanão Júnior et al., 2010اگرچه منگنز برای

 .)al., 2017غاااظاات ماناگانز قر خاادک مزارع زعفران قر

رشاد گیده ضاروری است ،امد میتواند قر غاظتهدی بیش از سد

1- Pellet
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یک عنصر سمی بدشد .بندبراین ،محدوقه غاظت منگنز قر گیدهدن

مورق محدلعه مشدهده می شوق .از طرف قیگر ،سد مجدز کبدلت قر

متفدوت بین  10-500 ppmپیشاانهدق شااده اساات (Grygo-

گیادهادن متفادوت سداکثر  10 ppmمیبدشاااد

( WHO/FAO,

 .)Szymanko et al., 2016بد توجه به اینکه غاظت این عنصر

 .)2001; WHO, 2011; Gitet et al., 2016قر نتیجه هیچ آلوقگی

قر تمدمی نمونههدی گیده زعفران قر شهرستدنهدی تربت سیدریه

به کبدلت قر بخشهدی مختاف گیده زعفران قر شااهرسااتدنهدی

تقریبدر بین  10-100 ppmمیبدشد ،بندبراین کمبوق ید مسمومیت

تربت سیدریه و زاوه یدفت نشد.
همچنین ،کمترین مقدار روی قر گیدهدن ) 15 (ppmاساات.

به منگنز قر گیده زعفران قر این محدلعه پیدا نشد.
شاااکال  8غاظت کبدلت قر گیده و خدک مزرعه زعفران قر

میزان کدفی غاظت روی قر بیشااتر گیدهدن بین 15-100 ppm

شهرستدنهدی تربت سیدریه و زاوه نشدن میقهد .متوسط غاظت

میبدشد .بد این سدل ،قر برخی از انواع گیدهدن مدنند هویج ،کام و

عنصاار کبدلت قر خدک سدوق  8 ppmمیبدشااد ( Kim et al.,

گلکام این مقدار تد ) 250 (ppmمیتواند افزایش یدبد .محدوقه

 ،)2006که به عنوان اساااتدندارق برای سداکثر مقدار مجدز کبدلت

مجادز  FAO/WHOبرای غاظات کال روی قر محدوقه ppm

قر خادک قر نظر گرفته شاااده اسااات ( ;Kim et al., 2006

 10-300میبدشد (.)WHO, 2011; Noulas et al., 2018

McGrath et al., 2008; WHO, 2011; Vodyanitskii,

 .)2016بندبراین ،تقریبدر آلوقگی خدک به کبدلت قر تمدمی مندطق
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شکل  -7غلظت منگنز در گیاه و خاک مزارع زعفران (غرب زاوه ،ZW :شرق زاوه ،ZE :مرکز زاوه ،ZC :جنوب تربت حیدریه ،TS :شمال تربت
حیدریه ،TN :مرکز تربت حیدریه)TC :
Figure 7- Manganese content of saffron and soil of saffron farm (ZW: West of Zaveh, ZE: East of Zaveh, ZC: Center of
Zaveh, TS: South of Torbat Heydarieh, TN: North of Torbat Heydarieh, TC: Center of Torbat Heydarieh).
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ZC
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ZW
شکل  -8غلظت کبالت در گیاه و مزرعه زعفران (غرب زاوه ،ZW :شرق زاوه ،ZE :مرکز زاوه ،ZC :جنوب تربت حیدریه ،TS :شمال تربت حیدریه:

 ،TNمرکز تربت حیدریه)TC :
Figure 8- Cobalt content of saffron and soil of saffron farm (ZW: West of Zaveh, ZE: East of Zaveh, ZC: Center of Zaveh,
TS: South of Torbat Heydarieh, TN: North of Torbat Heydarieh, TC: Center of Torbat Heydarieh).

مقدقیر روی قر نمونههدی خدک مزرعه و زعفران قر شکل 1

( .)Esmaeili et al., 2013قر این محدلعه سااان بنه زعفران

نشدن قاقه شده است .مقدقیر غاظت روی برای تمدم انواع نمونههد

جمعآوری شاده قر قامنه  4تد  8سدل بوق .غاظت روی بد استفدقه

قر مندطق مختاف شهرستدنهدی تربت سیدریه و زاوه قر محدوقه

از روش فعدلسدزی نوترونی قر محدوقه  91تد ) 300 (ppmبرای

توصایه شده توسط  FAO/WHOیدفت شد .غاظت روی قر بنه

بنههدی شهرستدنهدی تربت سیدریه و زاوه تعیین گرقید .بندبراین

زعفران بین انواع نمونههدی خدکی و گیدهی بدلدترین مقدقیر را

میتوان این فرضایه را محرح کرق که بد پیری بنه ،میزان انبدشته

نشدن میقهد .میزان غاظت روی قر بنه جوان زعفران بد سن زیر

شده روی قر آن افزایش یدفته است .به عبدرت بهتر انبدشت روی

 4ساادل (قر هر قو مرساه خواب و بیداری) تقریبدر قر قامنه  10تد

از بنه مدقر به بنه قختر منتقل میشوق.

 18 ppmقر شاارایط کشاات آزمدیشااگدهی گزارش شااده اساات
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شکل  -9غلظت روی در گیاه زعفران و خاک مزارع زعفران (غرب زاوه ،ZW :شرق زاوه ،ZE :مرکز زاوه ،ZC :جنوب تربت حیدریه ،TS :شمال
تربت حیدریه ،TN :مرکز تربت حیدریه)TC :
Figure 9- Zinc content of saffron and soil of saffron farm (ZW: West of Zaveh, ZE: East of Zaveh, ZC: Center of Zaveh, TS:
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South of Torbat Heydarieh, TN: North of Torbat Heydarieh, TC: Center of Torbat Heydarieh).

آرساانیک یک شاابهفاز بساایدر خحرندک و ساارطدنزا ،بد عدق

جذب و انبدشات آرسانیک قر هیچ فرمی ندارق .شکل  10غاظت

اتمی  33می بدشاد .سدزمدن بهداشت جهدنی سداکثر مجدز غاظت

آرساانیک را قر خدک مزارع زعفران نشاادن میقهد .سداکثر سد

آرسانیک را برای آب آشدمیدنی و مواق غذایی ،به ترتیب mg.l-1

مجدز غاظت آرساانیک قر خدک کشاادورزی ) 25 (ppmاساات

 0/01و  ،1 mg.kg-1توصایه کرقه است (.)Rana et al., 2018

( .)Das et al., 2004قر این تحقیق ،غاظت کل آرسااانیک قر

قر این محادلعاه ،غاظات آرسااانیک قر بخشهدی مختاف گیده

خدک مندطق مختاف بین  13/9-30/92 ppmاندازهگیری شااد.

زعفران صافر اندازه گیری شاد .بد توجه به ق ت و صااحت بسیدر

بندبراین تمدم مقدقیر اندازهگیری شااده آرساانیک قر خدک مزارع

زیدق طیفسااانجی فعدلسااادزی نوترونی ،گیده زعفران تمدیای به

زعفران تربت سیدریه و زاوه کمتر از بیشینه مقدار مجدز آن است.

16.80
16.90

11.80
9.79

9.93

6.62
5.93

9.20
7.07

10.40
8.62

17.70

)Soil (around Saffron Corm
Soil up to 15 cm

15
10
5
0

ZW

ZC

ZE

TS

TN

TC

)Concentration of Ar in Soil (mg/kg

20

شکل  -11غلظت آرسنیک در خاک مزارع زعفران (غرب زاوه ،ZW :شرق زاوه ،ZE :مرکز زاوه ،ZC :جنوب تربت حیدریه ،TS :شمال تربت
حیدریه ،TN :مرکز تربت حیدریه)TC :
Figure 10- Arsenic content in soil of saffron farm (ZW: West of Zaveh, ZE: East of Zaveh, ZC: Center of Zaveh, TS: South of
Torbat Heydarieh, TN: North of Torbat Heydarieh, TC: Center of Torbat Heydarieh).

همبستگی بین عناصر کمیاب خاک و گیاه زعفران

زعفران (عمق  15تاد  )cm 30همارزی آمادری قارند .به عبدرت

قر این پژوهش برای بررسااای رونااد سرکتی و همبساااتگی

بهتر ،این  4عنصااار بهصاااورت تقریبدر یکنواخت قر خدک مزارع

غاظت عندصااار از قو آزمون آمدری اساااتفدقه شاااد .آزمون تی

توزیع شااادهاناد قر سادلیکاه فاز روی قر اعمدق مختاف خدک

جفاتشاااده برای بررسااای و سااانجش همارزی آمدری مقدقیر

مزرعه ،یکنواخت توزیع نشده است .قر جفت آمدری بنه زعفران و

اندازهگیری شاده غاظت یک عنصر توسط طیفسنجی به روش

خادک اطراف آن ،فقط غاظتهدی عنصااار روی همارز بوقه که

فعدلسدزی نوترونی قر قو نوع نمونه بد استفدقه از نرمافزار SPSS

میتواناد روناد سرکتی وی این فاز را از خادک باه پیدز زعفران

انجدم شد .جدول  3نتدیج آندلیز آمدری تی جفتشده برای  5جفت

نشاادن قهد .غاظت  4عنصاار واندقیوم ،کروم ،منگنز و کبدلت بین

از انواع نمونههد را نشدن میقهد.

بناه و بخشهادی عافی این گیاده ،بهویژه گابر زعفران همارز

براسااادس جدول  3غاظت عندصااار واندقیوم ،کروم ،منگنز و
کبدلت بین خدک ساااححی (تد عمق  )15 cmو خدک اطراف بنه

بوقه کاه میتواند بر روند سرکتی این عندصااار از بنه به گابر
اشادره قاشاته بدشد .همچنین غاظت هر  5عنصر واندقیوم ،کروم،

ارزیابی غلظت و روند انتقال برخی از فلزات کمیاب در گیاه و مزرعه زعفران با استفاده از آنالیز فعالسازی نوترون
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تقریبدر یکنواخت توزیع شدهاند.

بندبراین این  5عنصاار قر بخشهدی بیرون از خدک گیده زعفران
جدول  -3مقادیر پی اندازهگیری شده در آزمون تی جفت شده
Table 3- Results of Paired-sample T-test
 P valueسطح معناداری

روی

کبالت

منگنز

کروم

وانادیوم

انواع جفت نمونهها
Paired samples

V
Cr
Mn
Co
Zn
SoS - SoC
0.452
0.407
0.979
0.200
0.028
SoC - SC
0.032
0.001
0.000
0.000
0.130
SP - SC
0.073
0.112
0.553
0.067
0.036
ST - SP
0.111
0.141
0.124
0.093
0.124
 :SoSخدک تد عمق  :SoC 15cmخدک قر عمق بین  15تد  :SC cm 30بنه زعفران  :SPگابر زعفران  :STکادله زعفران.
SoS: Soil up to 15 cm; SoC: Soil around of saffron corm; SC: Saffron corm; SP: Saffron petal; ST: Saffron thread.

قر گیده زعفران
In saffron plant

جدول  -4ضریب همبستگی بین عناصر در نمونههای خاکی و گیاهی
Table 4- Pearson correlation coefficients of trace elements in soil farm and plant of saffron
ضریب همبستگی پیرسون
Pearson correlation coefficient
در گیاه زعفران
در خاک مزرعه
In saffron plant
In soil of saffron farm
وانادیوم
منگنز
کبالت
روی
کروم
وانادیوم
منگنز
کبالت
روی
کروم
آرسنیک
V
Mn
Co
Zn
Cr
V
Mn
Co
Zn
Cr
As
واندقیوم V
1.00
منگنزMn
**0.71
1.00
کبدلت Co
**0.61
**0.60
1.00
رویZn
0.45
0.18
**0.61
1.00
کرومCr
0.28
**0.60
**0.76
0.19
1.00
V
-0.08
-0.03
-0.01
-0.30
-0.06
1.00
واندقیوم
منگنزMn
0.45
0.47
0.44
-0.35
0.21
*0.70
1.00
کبدلتCo
0.30
0.37
0.32
0.15
-0.10
0.42
0.35
1.00
رویZn
-0.56
*-0.59
*-0.70
-0.43
-0.51
0.19
0.12
-0.09 1.00
کرومCr
-0.27
-0.26
-0.26
-0.31
0.01
-0.25
0.03
-0.51 0.20
1.00
As
-0.48
-0.50
-0.49
0.17
-0.01
-0.38
-0.73** -0.35 0.06
-0.05 1.00
آرسنیک
** ضریب همبستگی بسیدر وی بد مقدار  pکمتر از  0/01و * ضریب همبستگی وی بد مقدار  pکمتر از .0/05
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed); *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
قر خدک مزرعه
In soil of farm

جدول  4ضاریب همبستگی بین عندصر قر نمونههدی خدکی

گیده زعفران میبدشااد .غاظت کبدلت قر گیده زعفران بد  4عنصاار

و گیدهی را نشاادن میقهد .رابحه متغیرهد بد ضااریب همبسااتگی

واندقیوم ،منگنز ،روی و کروم قر این گیده همبساتگی بسیدر وی

نشدن قاقه شده است .براسدس نتدیج جدول  9 ،4رابحه همبستگی

قارق .عااادوه برا ین ،قر گیااده زعفران ،منگنز نیز قارای رابحااه

بسایدر وی بین عندصر قاخل گیده زعفران وجوق قارق ،که معرف

همبساتگی وی بد عندصر واندقیوم و کروم بوقه که نشدن قهنده

افزایش جذب یک عنصر به واسحه افزایش جذب عنصر قیگر قر

افزایش استمدل جذب منگنز به شر افزایش جذب این قو عنصر
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برای ارزیدبی آلوقگی خدک و محصول زعفران از شدخ هدی

قر گیده زعفران میبدشد.
غاظت عنصااار منگنز قر خدک مزرعه ،همبساااتگی وی بد

آلوقگی اسااتفدقه شااده اساات .قر روابط  3و  Ci ،8معدقل غاظت

واندقیوم و همبساااتگی معکوس بسااایدر وی بد آرسااانیک قارق.

اندازهگیری شده عنصر iام به روش فعدلسدزی نوترونی است که

بندبراین افزایش تجمع منگنز قر خدک ،میتواند به عنوان یکی از

قر شااکلهدی  5تد  10نشاادن قاقه شااده اساات .برای نمونههدی

عوامل کدهش انبدشت عنصر آرسنیک قر خدک مزرعه مؤثر بدشد.

خدکی از میدنگین غاظت عنصر  iام قر پوسته زمین و قر محصول

همچنین غاظت فاز روی قر خدک بد عندصااار کبدلت و منگنز قر

زعفران ساد مجدز غاظت کل آن عنصااار به عنوان  GBiقر این

گیده زعفران همبساتگی وی معکوس محدسبه گرقید .به عبدرت

شدخ هد استفدقه شده است .جدول  5نتدیج شدخ هدی آلوقگی

بهتر باد افزایش غاظات روی قر خدک مزرعه ،استمدل انبدشااات

) ،(Cfقرجه آلوقگی ) (Cdو بدر آلوقگی ) (PLIرا نشدن میقهد.

عندصر کبدلت و منگنز قر محصول زعفران کدهش مییدبد.

همچنین جدول  9مقدقیر معیدر زمین انبدشاات را برای نمونههدی
خدک مزارع زعفران مشخ

میکند.

ارزینابی آلودگی مزرعنه و محصننول زعفران براسننناس
شاخصهای آلودگی
جدول  -5شاخص آلودگی عناصر در خاک و محصول زعفران
Table 5- Contamination factor of trace elements in soil farm and saffron thread
در محصول زعفرانK
در خاک مزرعه In soil of saffron farm
In saffron thread
*ZW

*ZE

*ZC

*TS

*TN

*TC

*GB

*ZW

ppm
1B

0.16

0.73

0.26

0.66

0.85

0.31

C

0.48

*ZE
1.53

*ZC
0.62

*TS
0.61

*TN
0.78

*TC
0.76

GB*A
ppm
150

واندقیوم V

0.04

0.05

0.03

0.05

0.05

0.05

500

1.50

2.01

1.33

1.52

1.77

1.70

437

منگنز Mn

0.87

3.09

0.56

6.13

1.48

0.98

1.3 D

13.55

7.54

6.29

14.29

7.96

18.60

70

0.01

0.04

0.02

0.03

0.02

0.02

E

0.11

0.08

0.10

0.12

0.10

0.06

کروم
کبدلت Co
روی Zn
آرسنیک Ar
قرجه آلوقگی Cd
بدر آلوقگیPLI

10

2.69

4.76

4.19

2.99

3.79

3.62

8

250 F

1.14

0.83

0.99

1.16

1.37

1.31

55

----

----

----

----

----

----

----

1.19

3.99

0.97

6.99

2.50

1.42

0.09

0.20

0.10

0.24

0.17

0.11

قرجهآلوقگی
بدر آلوقگی H

G

2.16

1.26

3.37

2.76

1.63

1.90

21.52

17.92

16.79

23.33

17.29

27.89

2.00

2.21

2.04

2.24

2.13

2.45

5

Cr

 :TNشمال تربت حیدریه :TC ،مرکز تربت حیدریه :TS ،جنوب تربت حیدریه :ZW ،غرب زاوه :ZC ،مرکز زاوه :ZE ،شرق زاوه :GB ،زمینه جهانی در خاک و
حداکثر حد مجاز در مواد غذایی.
*TN:

North of Torbat Heydarieh, TC: Center of Torbat Heydarieh, TS: South of Torbat Heydarieh, ZW: West of Zaveh, ZC: Center
of Zaveh, ZE: East of Zaveh, GB: Global Background in Soil & Permission Maximum Level in Food.
A (WHO, 2000), B (Imtiaz et al., 2018), C (Grygo et al., 2016), D (Basha et al., 2014), E (Gite et al., 2016), F (Noulas et al., 2018), G
(Gondek, 2008), H (Antisari et al., 2011), K (Repula et al., 2012).

براسادس ضرایب آلوقگی محدسبهشده قر جدول  5برای تمدم

نمیبدشاااند .قر زاوه نیز خدک تمدمی مندطق به شااادت به کروم

مندطق مورق محدلعه ،سااح آلوقگی یک عنصاار خدص برای هر

آلوقگی میبدشاااند .مزارع مرکز و شااارق زاوه به کبدلت آلوقگی

یک از انواع نمونههد تقریبدر یکساادن اساات .خدک مزارع زعفران

زیدقی قاشاته و آلوقگی زیدق به آرسنیک قر این شهرستدن نیز قر

تربت سیدریه به شدت به کروم آلوقه بوقه و آلوقگی نسبت رد زیدقی

منحقه شاااهری آن (مرکز زاوه) مشاااخ

گرقید .خدک مندطق

به کبدلت را نشااادن میقهند ،قر سدلیکه به عندصااار قیگر آلوقه

غرب زاوه قارای سااح آلوقگی متوسااط به آرساانیک و کبدلت را

ارزیابی غلظت و روند انتقال برخی از فلزات کمیاب در گیاه و مزرعه زعفران با استفاده از آنالیز فعالسازی نوترون
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نشاادن میقهند .فقط جنوب تربتسیدریه که منحقه شااهری این

قر شاهرساتدنهدی تربت سیدریه و زاوه بدشاند .قر سدلیکه برای

شاهرساتدن را شدمل میشوق ،قر سح متوسط آلوقگی آرسنیک

فاز آرسااانیااک مقاادقیر افزایش قر شااادخ هاادی آلوقگی و

رار قارق .غاظت بسیدر بدلدی فازات کروم و نیکل قر خدک مندطق

زمینانبدشاات قر مندطق شااهری ،میتواند نشاادنقهنده منشاادء

مورق محدلعه و همچنین توزیع تقریب رد یکنواخت این عندصااار،

انسدنسدخت آلوقگی خدک به آرسنیک بدشد.

میتواند سدکی از منشدء زمینشندختی آلوقگی خدک به این فازات

جدول  -6شاخص زمینانباشت عناصر در خاک
Table 6- Index of geo-accumulation (Igeo) of trace elements in soil farm
In soil of saffron farm
در خاک مزرعه
*ZE

*ZW

*ZC

*TN

*TS

*TC
واندقیوم V
منگنز Mn
کروم Cr
کبدلت Co
روی Zn
آرسنیک Ar

-0.98
-0.95
-1.31
-1.27
0.03
-1.66
0.18
0.24
0.02
-0.17
0.42
0.00
3.63
2.41
3.25
2.07
2.33
3.18
1.27
1.34
1.00
1.48
1.67
0.84
-0.20
-0.13
-0.37
-0.61
-0.85
-0.40
0.34
0.12
0.88
1.17
-0.26
0.53
*  :TNشمال تربت حیدریه :TC ،مرکز تربت حیدریه :TS ،جنوب تربت حیدریه :ZW ،غرب زاوه :ZC ،مرکز زاوه :ZE ،شرق زاوه.
*TN: North of Torbat Heydarieh, TC: Center of Torbat Heydarieh, TS: South of Torbat Heydarieh, ZW: West of Zaveh, ZC:
Center of Zaveh, ZE: East of Zaveh.

سح آلوقگی خدک مزارع زعفران به عندصر واندقیوم ،منگنز،

سااح آلوقگی خدک مزارع را قر غرب زاوه ،مرکز و جنوب تربت

روی و آرسانیک براسادس شادخ هدی آلوقگی و زمینانبدشت،

سیدریه به شدت آلوقه نشدن قاقه و قرجه آلوقگی خدک قر مندطق

تقریبادر یکسااادن باهقسااات آماد .قر سادلی کاه مقادقیر کمیت

قیگر را (بد یک سااح آلوقگی کمتر) قر سد بساایدر آلوقه ارزیدبی

زمینانبدشت ،آلوقگی خدک به کروم و کبدلت را قر قو سح کمتر

میکند .نتیجه ارزیدبی آلوقگی محصاااول زعفران بد اساااتفدقه از

آلوقگی نشاادن میقهد .محصااول زعفران

قرجه آلوقگی برای گیدهدن ( ،)Gondek, 2008بد نتدیج

نساابت به شاادخ
براسادس شدخ

آلوقگی قر گیدهدن ( )Repula et al., 2012و

شدخ

آزمون بدر آلوقگی یکسدن است ،به جز قر جنوب شهرستدن تربت

جدول  ،5هیچ آلوقگی به عندصر مورق محدلعه را نشدن نمیقهند،

سیدریه که  PLIمحصاااول زعفران را غیرآلوقه و شااادخ

بهجز زعفران شرق زاوه و جنوب تربت سیدریه که آلوقگی زیدقی

محصاول زعفران این منحقه را قر سح آلوقگی متوسط ارزیدبی

به کروم قارق.

میکند.

شااادخ

Cd

بادر آلوقگی خادک مزارع را به طور کای قر هر قو

شهرستدن کدمل آلوقه نشدن میقهد .قر سدلیکه براسدس شدخ
بدر آلوقگی برای گیدهدن ( )Antisari et al., 2011هیچ آلوقگی
قر محصول زعفران قر این مندطق وجوق ندارق .قرجه آلوقگی نیز،

نتیجهگیری
بد استفدقه از انحراف معیدر نسبی و همچنین تکرار اندازهگیری
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غاظت عندصار برای کپساولهدی استدندارق سدوی غاظت معاوم،

سیدریه و زاوه قر بدلدترین ساح آلوقگی به کروم رار قاشتند .بد

غاظت

زمینانبدشت سح آلوقگی به کروم را قر مزارع

ق ت و صاحت روش فعدل سدری نوترونی برای تشخی

اینسدل شادخ

عندصر واندقیوم ،منگنز ،کروم ،کبدلت ،روی و آرسنیک قر زعفران

زعفران قو ساح پدیینتر و قر سد بسیدر آلوقه تعیین کرق .هر قو

و مزرعاه آن تأیید گرقید .براسااادس نتدیج این محدلعه ،غاظت

کمیت  Cfو  Igeoساح متوسط آلوقگی خدک مزارع زعفران را

واندقیوم ،روی ،آرساانیک و منگنز قر مزارع زعفران قر محدوقه

به آرسانیک قر مندطق مجدور هم قر قو شهرستدن (جنوب تربت

میزان توصیه شده  WHOمشدهده شد .بد این سدل غاظت کبدلت

سیدریه و غرب زاوه) نشاادن قاقند .قر سدلیکه براساادس این قو

و کروم قر خدک مزارع تربت سیدریه و زاوه از سد مجدز بساایدر

شادخ  ،خدک مزارع زعفران قر منحقه مرکز زاوه بسیدر زیدق به

بدلدتر اندازهگیری شاااد .کمبوق منگنز ،روی و کبدلت ،به عنوان

آرسانیک آلوقه بوق .براسادس این قو آزمون محصول زعفران قر

عندصار اسادسای قر رشاد گیده زعفران ،یدفت نشد .عادوه بر این،

تمدم مزارع غیر آلوقه تخمین زقه شاد ،بهجز زعفران شرق زاوه و

غاظات منگنز ،روی ،کبدلت و آرسااانیک قر گیده زعفران بد

جنوب تربت سیدریه که آلوقگی زیدقی به کروم قارق .قو شدخ

استدندارق  FAO/WHOمحدبقت قاشت .براسدس آزمون  Tجفت

بدر و قرجه آلوقگی خدک مزارع زعفران را قر مجموع به شااادت

شااده عندصاار کبدلت ،کروم ،واندقیوم و منگنز بهطور یکنواخت قر

آلوقه ارزیدبی کرقند ،بهجز منحقه جنوب شاهرستدن تربت سیدریه

عمقهاادی مختاف خاادک مزرعااه تجمع کرقهانااد .همچنین این

که منحقه شاهری این شاهرستدن است و قو شدخ

بدر و قرجه

آزمون نشااادن قاق کاه فقط غاظات روی قر بنه زعفران و خدک

آلوقگی ساح آلوقگی محصاول زعفران را متوسط ارزیدبی کرق،

همارز بوقنااد .عااادوه براین ،غاظاات هر  5عنصااار مااذکور قر

محصاااول زعفران قر مندطق قیگر براسااادس این قو آزمون به

سااامتهدی بیرون از خدک گیده زعفران ،بد یکدیگر همارز بوقه

صورت کای غیر آلوقه تخمین زقه شد.

که نشادن قهنده توزیع یکنواخت این عندصر قر این سمتهدی
گیده زعفران می بدشاد .محدسابه ضریب همبستگی نشدن قاق که
افزایش غاظات روی قر خادک میتواناد استمادل جذب کبدلت و
منگنز توساااط گیده زعفران را کدهش قهد .محدسااابه شااادخ

سپاسگزاری
این تحقیق توسط قانشگده تربت سیدریه بد کد تحقیقدتی 33
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Abstract
In this research, concentrations of vanadium, chromium, manganese, cobalt, zinc, and arsenic were
measured in saffron and saffron farm soil in two counties of Torbat Heydariyeh and Zaveh as two main
centers of saffron production in the world using the neutron activation analysis method. The soil chromium
and cobalt concentrations of all farms were found to be much higher than the WHO level and the values of
vanadium, manganese, zinc, and arsenic were lower than the admissible level. The deficiency of essential
elements for plant growth in the soil was not found. Two statistical analyses were used to evaluate the results
of neutron activation analysis. The results of the paired t-test showed that the concentrations of vanadium,
manganese, chromium, and cobalt were similar in different soil depths, which indicated distribution of these
elements in the soil to be uniform. Also, only the zinc concentrations in the corm and its surrounding soil
were statistically significant, which could indicate a strong movement of this element from soil to saffron.
This test also showed that the distribution of the elements was uniform in the shoots. The correlation
coefficients show that the uptake of cobalt and manganese by the saffron may decrease by increasing
concentration of zinc in the soil. In addition, based on the contamination index and geo-accumulation, all soils
in Torbat Heydarieh and Zaveh are extremely contaminated by chromium. In the adjacent areas in these two
counties (south of Torbat Heydarieh and the west of Zaveh), and the central zone of Zaveh, the contamination
levels of arsenic in the soil were found to be moderate and very high, respectively. Saffron crops were
estimated uncontaminated in all farms, except in eastern Zaveh and south of Torbat Heydarieh that were
contaminated by chrome. According to both indices of load and degree of contamination, the soil of all
saffron farms were found to be highly contaminated. Soil contamination was evaluated to be extreme by the
using both pollution load Index (PLI) and contamination degree (CD). In addition, saffron threads were found
to be totally uncontaminated (except in the south of Torbat Heydarieh, where the crop was moderately
polluted), according to PLI and CD.
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