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 جدول تناوبی در بوم خاک میزبان خود النتانیدها و اکتانیدها گروه نیسنگفلزات  راهیابی

 

 

 ، سعید حسین زاده ، کامران عبدولی آرزو نجایی

 

 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزاستادیار ، 

 ریز دانشگاه آزاد اسالمی واحد تب ،آلودگی محیط زیست –دانشجوی دکترای محیط زیست

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،زیستآلودگی محیط  –دانشجوی دکترای محیط زیست

 

 

 و همچنینهای صنعتی جوم پسماندصنعتی در هوا و ه هایآالیندهامروزه با افزایش میزان غلظت  :چکیده

جم عظیمی از عناصر که حهمگی موجب شده  ،اخیر قرننیمشهری در  هایفاضالبو  هاکشآفتانواع  کارگیریبه

دو دهه اخیر در اما ،ناشناخته بود عمالًتا چند قرن پیش  هاپراکندگیکره زمین پراکنده شوند.این فلزی سنگین در 

اسکاندیوم و انواع النتانها و  ،یوتریوم همانند عوارض ناشی از مصرف فلزات سنگین کهدرحالیداشته است. آثار مخربی 

یدها و اکتانیدها، عناصر النتان دسته دودر این پژوهش از است.  بارفاجعهن ناشناخته و اکتانها برای بدن انسا

 صنعتی انتخاب شدند و هایآلودگیعناصر مسلم ناشی از عنوان به ، اورانیوم و پلونیمان، توریوم، اکتاسکاندیوم، النتان

بیست  های بازهدر عمق خاک و در  نیز اهآنسیکل حرکتی  .قرار گرفتند بررسی موردمشخص  هاییکرتدر 

 گیریجای این عناصر و کننده هضم هایارگانیسم میکرو تأثیرگذاردو جریان  طورهمینشد و مشخص  متریسانتی

. نتایج بر اساس قانون و بررسی قرار گرفت موردبررسیجداگانه  صورتبهمعدنی  هاییوندر بدنه ترکیبات آلی و  هاآن

مورد  هاآنکود لجنی در  گونههیچکه  یدر نمونه شاهد هرکدام ،النتان و توریوم ه این صورت است کهب توازن جرمی

درصد  2/12درصد و برای نمونه مورد آزمایش چیزی در حدود  3/21استفاده قرار نگرفته است، چیزی در حدود 

 سنگینبنابراین سیکل حرکتی عناصر  ؛استرفته  ترپایین هاکرت متریسانتی 211شناسایی شد که با عبور از عمق 

 .رسدمیدر عمق خاک مشهود به نظر  النتانیدها و اکتانیدهافلزی گروه  وزن

 .، محیط زیست، حرکت فلزات سنگین در خاکو گیاه ، آلودگی خاک ، اکتانیدها النتانیدها  :هاکلیدواژه
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 مقدمه 1-1

افزایش یافت. این افزایش  روز به روزولید محصوالت صنعتی برای دنیای مدرن با انقالب صنعتی در قرن هجدهم میالدی سیر ت     

و رام کردن طبیعت  افراد رفاه طلب. این مطالبه بین استزندگی مطلوب  سویبهنمادی از تغییر جامعه انسانی در دیدگاه بشر 

وسعه غربی نمود یافت و دیگر ت روبه هایو کشور شهرهادهم در صنعتی سازی سرکش از دیدگاه کانت در قرون هجدهم و نوز

ربی که همان جامعه صنعتی آوری جامعه مطلوب غ به دستدر  سعی سرعتبههای صنعتی هر یک نیز با دیدن رشد کشورها کشور

 .کردند، شده بود

حیط زیست چندان کنترل نشده صنعتی بر بستر م هایفعالیتناشی از  هایآلودگیبا توجه به دانش اندک انسان از طبیعت؛       

 باعثطبیعی بر محیط زیست،  هایبا افزایش ضایعات ناشی از پسماند و اما با گذر زمانی نزدیک به سه قرن نبود شدهشناخته

افت، تجزیه و نگهداری تمامی مواد احساس مسئولیت بشر نسبت محیط پیرامون خود شد.خاک در واقع حلقه آخر زنجیره دری

و ناخواسته صنعتی بشر به  زائدنهایی تمامی ترکیبات  کنندهدریافت به عنوانخاک روازایناست.  مینکره زطبیعی و صنعتی برای 

جوی و  هایآالینده، انواع ی کشاورزیهاکشآفت، خودروها، سموم و هاکارخانه هایفعالیتعناصر سنگین حاصل از . رودمیشمار 

زندگی  مأمنی خود یعنی پوسته زمین که یهمگی به منزل نها ،صنعتی ندهایفرآیدر  کاررفتهبهدر نهایت انواع کودهای شیمیایی 

 . خواهد رسیدبه شرایط بحرانی خود ، زیرزمینهای آبو آثار ضایعات ناشی از انباشت آنان در پوسته زمین و  خواهد رسید استبشر 

و در ترکیب با عناصر راه می یابند زیرزمینی هایسفره سویبهدر پوسته زمین  پسماندهاانباشت عناصر سنگین و سمی ناشی از      

ذرات  .می کنند بازسطح زمین گیاهاندر  هایریشهسویبهراه را و در نهایت زیرزمینیهایآبجامد و مواد معدنی خاک و یا محلول در 

و  هابرگمیانخود را در  ،ایساقهآوندی گیاهان چوبی و  هایبافتها با حرکت در النتانید ها و اکتانید گروهچونهمو عناصر سنگین 

بدن آنان شده و اثرات  واردتوانندمی، موجودات زندهمصرف گیاهان توسط  واسطهمستقیماًبهو  دهندمیگیاهان جای  هایدانه

  ( .(F. Weigel; J. Katz; G. Seaborg ,1997) . بگذارند جایبهبدن آنان  دررا  ایکشندهبیوزیستی 

در شهرهای صنعتی کشور  وفور بهدر کشور ایران ارزان قیمت هستند و  معموالً های فاضالبهای ناشی از لجنکود کهازآنجایی      

فلزی در چنین  ترسنگین هایدستهناشی از وجود عناصر  نادرستنیاز است آثار  ، بنابراینگیرندمیتهران مورد استفاده قرار  همانند

 قرار گیرد. بررسی مورد هاییخاک
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درون کودهای لجنی برگرفته از  النتانیدها و اکتانیدهاصلی از انجام این پژوهش برآورد توازن جرمی عناصر سنگین گروه هدف ا

و انتقال فلزات سنگین به  درحرکتتا به اهمیت و نقش جریان ترجیحی  مورد بررسی قرار گیردپسماندهای آبی مناطق صنعتی 

 .،بررسی شودو گیاهان رستنی در آن مناطق زیرزمینی هایآبزیرین خاک و آلوده کردن  هایالیه

 Z. K. Karalova, B. Myasoedov). هاالنتانیدها و اکتانید  هایدسته(: عناصر سنگین فلزی گروه سوم، 2-2جداول )

1982,) 

 

 Z. K. Karalova, B. Myasoedov). هاالنتانیدها و اکتانید  هایدسته(: عناصر سنگین فلزی گروه سوم، 1-2جداول )

,198

2,) 
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 که عبارتند از: کنندمی عملعناصر سنگین در آلوده کردن خاک مناطق به چهار شکل 

Diffusion:  که همواره  سانکندبدینمیصنعتی تعیین  فرآیندهایرا در  سازآلودهپراکندگی شیب اصلی حرکت عناصر سنگین

مناطقی است که غلظت  سویبهاصر توسط آب از مناطق پر غلظت تر ی پوسته خاکی، شیب حرکت جریان عنسازآلودهدر جریان 

 .(Sonzogni, Alejandro, 2008).دارند کمتری 

Dispersion : توسط عناصر سنگین را  سازآلودههایجریانسرعت  درروندتوزیع یا پراکنش عناصر سنگین اصطالحی است که

 .(Sonzogni, Alejandro, 2008).گرددمیو موجب حرکت امالح امولسیه شده کندمیتعیین 

Preferential flow:  حرکت آب و امالح را در نیمرخ  تواندمی. جریان انتخابی شودمیجریان انتخابی از آن یاد  بانامدر فارسی

 رها کردنو  زیرزمینی هایآباز طریق امولسیون در  غالباًخاک تسریع نماید. عناصر سنگین ناشی از پسماندهای صنعتی 

در  توانندمی ،کنندهمسموماز طریق فرآیند آب شویی عناصر  نوعیبهو  زنندمیاغلب توده خاک را دور  که ترآلوده هایخاک

 .(Sonzogni, Alejandro, 2008).کنندمهاجرت  تردست دورمناطق  سویبهآبی و خاکی  هایجریان

Flow Mass :که امولسیون خاک و آب در  زمانی دراین فرآیند  ؛ودانستمعادل فارسی این واژه  را واژه جریان روان توانمی

بگیرد. نقش بارزی را در آلوده ساختن مناطق همجوار خاک به عهده  تواندمی دارد،ی چشمگیرپوسته منطقه آلوده سهم 

(Sonzogni, Alejandro, 2008). 

 منابع مرور 1 -2

از  دودستهشناسایی سیرحرکتی عناصر سنگین  درباره ازاین پیشتا  مطالعات کتابخانه ای نشان داده است که تحقیقاتی که      

 اضافهمقدار فلزات عناصر سنگین  بین راوانسته اند موازنه جرمی صحیحی نت ،گرفته است صورت النتانیدها و اکتانیدهاعناصر گروه 

پتانسیل حرکت فلزات سنگین این  غالباً رو ینا ازبا مقدار فلزات تعیین شده موجود در خاک منطقه برقرار کنند و را به خاک  شده

گیاهان را نادیده  سویبهو همچنین حرکت سیکل این عناصر  زیرزمینیعمیق و دارای بسترهای آب  هایخاک سویبهرا  دودسته

 .بپندارندو یا غیر محتمل 

پس از ارزیابی دالیل ناصحیح پنداشتن نتایج  داندادهانجام  متحدهایاالتدانشگاه ماساچوست در  پژوهشگراندر تحقیقاتی که       

 12درصد از پولونیوم،  24درصد از توریوم،  21درصد از اورانیوم،  21که حدود  اندیافتهدست، بدین نتایج پیشین هایآزمایش

ده در مجاورت شده از خاک مخلوطی لجن شکل آلو گذارینشانهو  شدهشناساییدرصد از النتانیوم  31درصد از سرنیوم و حدود 

زیرین پوسته آلوده سطحی باز کنند و بدین واسطه به  متریسانتی 31اعماق بیش از  سوی بهراه خود را  اندتوانستهمراکز صنعتی 

سبز و  هایبافتگیاهان چوبی با پدیده مویینگی به درون  ایریشهسطحی  هایقارچنفوذ کنند و یا با جذب در  زیرزمینی هایسفره
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بعدی موجوداتی که آن گیاهان را مورد  هایزنجیرهفتوسنتز کننده در بدنه این گیاهان و همچنین  هایبرگو یا حتی  ایساقه

 .(V.A. Mikhailov, 1971)، راه یابند دهندمیتغذیه قرار 

 (E.S. Palshin,1968)یلجن(: میزان حضور عناصر سنگین فلزی در کودهای 3جدول )

 

مشخص کرده است که  ،ترجیحی در آزمایش دکتر چانگ و همکران در دانشگاه ماساچوست هایانجریآنچه مشخص است       

نیترات  هاییونهمراه با یا جایگیری در ترکیبات معدنی خاک و  صورتبهکه  زمانی درصرفا  یادشده هایدستهعناصر سنگین 

ی چارچوب ،جریان محدودهفا سیکل حرکتی فوق در حرکت کنند، اما صر یاندکصرفا از طریق جریان روان در سیکل خاک  ،خاک

اطراف ظاهر شوند اما در سیکل حرکتی دیگری که در محدوده  هاییونترکیبات معدنی با  صورتبهسنگین  است که عناصر

  .است مؤثرجابجایی عناصر سنگین 

برای  را خاک سطحی که راه هایالیهجود در مو هایریز ارگانیسمترکیبات این مواد در میان مواد عالی سنتز شده در میان      

روند جابجایی آنان را نیز تسریع بخشند. در  توانندمیو  سازندفراهم  تربزرگ هایارگانیسمآتی این عناصر در بدنه  هایجذب

انجام  یدهاو اکتان ایدهالنتان هایدستهزنده خاک برای جابجایی عناصر  هایارگانیسم بیو میکرو تأثیرآزمایشی که برای شناسایی 

 .دیگردنتایج زیر مشخص  ،گرفت
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صد خروج و جابجایی در ،همراه با مواد آلی شده یاد هایدستهصنعتی با عناصر  آلوده خاک نخوردهدست هایستوندر      

همین مقادیر در  کهلیدرحااندبودهصد در 14، 12، 32، 14چیزی در حدود  النتان، توریوم، پولونیوم و اورانیوم به ترتیب چهارعنصر

 شدهآزمایش  درصدهای بین چشمگیریکه تفاوت  اندبودهدرصد  22و 11، 12، 21نمونه شاهد آزمایش به ترتیب چیزی در حدود 

 .دهدمی شانبا نمونه شاهد ن

را ه ستون از خاک چهار نمون ،انجام دادند 1113پل گالس و همکارانش در آزمایشی که در دانشگاه شفیلد انگلستان در سال      

در معرض آبیاری ، هاستونباالی  متریسانتی 21در  را دارای عناصر سنگین و به روش هوازی شدهتجزیهلجن  دربرگیرندهکه 

 یادشده هایستونقرار دهند.  موردبررسیرا  یدهاو اکتان یدهاالنتان دودستهحرکتی عناصر سنگین تا بتوانند سیر قراردادندکشاورزی 

 11تا  31و همچنین  21 تاصفر هایعمقو سپس از  ندآب کشاورزی مورد آبیاری قرار گرفت لیترمیلی 2111ش ماه با طی مدت ش

انجام  هاآنبرای شناسایی میزان عناصر پولوتونیوم، سریوم، توریوم و اورانیوم موجود در  هایی رابردارینمونه مترسانتی 01تا  41و 

 ین آزمایش به شرح زیر اعالم شد:. نتایج توازن جرمی در ادادند

 یافته انتقال ترپایین هایالیهدرصد عناصر به  21اولیه بازیافت یعنی چیزی در حدود  شدهاضافهدرصد از مقدار  11بیش از       

ناصر در خاک ع، رابطه مستقیمی با میزان غلظت آن متریسانتی 21به عمق بیش از  یافته انتقالعناصر  درصدبود و از طرفی دیگر 

 .((2)جدول )ندباالسری خود نشان داد

 (E.S. Palshin,1968)21 خاک(: میزان حضور عناصر فلزی سنگین در 2جدول )
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 هاروشمواد و  3-1

این پژوهش در مزارع دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در استان کرج، شهر کرج صورت گرفته است. خاک محدوده دانشکده 

سالیانه در محدوده  ،گرم و خشک وهوایآبمتوسط بارش سالیانه کرج که در محدوده  .موارد آهکی است ایپارهو در رسی  غالباً

غالب  هایکانی. باشدمیسال در میلیمتر 2111است و تبخیر سالیانه این محدوده چیزی کمی بیشتر از  یمترمیل 211میانگین 

آن اسماکیت و ایالیت و همچنین گورسکایت شناسایی شد و درده  چارچوبع نودانشکده مورد شناسایی قرار گرفت.  رسی خاک

 ((E.S. Palshin 1968 .شودمی بندیدستهجزء هاپلوتورتز و ترمیک  ،بندی تاکسونومی خاک

 اصلی آزمایش: هاینمونه

از کود  در هکتار تن به پنجر یک نمونه شاهد آزمایش و هریک به مقدا عنوانبهو دیگری  موردپژوهشنمونه  عنوانبهدو نمونه یکی 

ها فرض یدو اکتان هاانیدالنت هایدستهین آزمایش بدون وجود فلزات سنگین لجنی در ترکیب با خاک انتخاب شد. نمونه شاهد در ا

 شده است.

ها در یدو اکتان هایدالنتان دودستهحداکثر میزان غلظتی برای عناصر سنگین ، و اروپا متحدهایاالتاستانداردهای ملی  پایه بر

اما آن  .است یادشدهکمی انجام کار پژوهشی بر روی موارد  دهندهنشانذکر نشده است و این مطلب  استانداردسازیمطالعات 

توریوم و  110/1وجود حداکثر  ،شده پیشنهاداستاندارد   صورتبهعلمی و نه  صورتبه آمریکاییچیزی که در تحقیقات محققین 

 است شدهمعرفیاین ذرات است که نرم آن  دربرگیرندهبا کودهای  آلودهخاکبه ازای هر یک کیلوگرم از  پلونیوم 3/1همچنین 

Myasoedov,1971) ) 

 0E0S :نمونه شاهد در نظر گرفته شد. عنوانبه 

 0E1S تن در هکتار کود لجنی در خاک نمونه. 1: کاربری 

پرهیز از اختالط عرضی( با جانمایی تصادفی به ابعاد مربعی به  منظوربه)متر از یکدیگر جانبی حداقل یک  بافاصلهبنابراین دو کرت 

خاک سطحی آنان متناسب با  متریسانتیسطح بیست  هاکرتانتخاب و جانمایی  پس ازمتر مربع در نظر گرفته شد.  21مساحت 

النتانیدها و  عناصر فلزی سنگین گروه دربرگیرندهیونی  با کود لجنی ناشی از مناطق صنعتی با ترکیبات ذکرشدهنمونه  هایویژگی

 مخلوط و جایگزین گردید.  ،اکتانیدها
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توازن  کشت شد. هازمینخاک سطحی این  رویبر از گیاهان شاهی و اسفناج  دودستههمچنین شش روز پس از آغاز آزمایش 

 بررسی شد. بر اساس فرمول زیر،سنتز شده آزمایش هاینمونهجرمی از طریق زیر در 

 در خاک ماندهباقیتوسط گیاهان + مقدار  شده جذبالنتانیدها و اکتانیدها = مقدار  دودستهکل فلزات سنگین 

نتیجه گرفت حداکثر مقدار نفوذ عناصر سنگین  توانمی،درصد برقرار باشد 21فوق با اطمینانی بیش از  برابری چنانچه       

در بازه  اندتوانستهفلزات  دودستهاین  گمانبیتا عمق یک متر بوده و در غیر این صورت  تانیدهاالنتانیدها و اکفلزات گروه  دودسته

 .(V.A Mikhailoved 1971). کنندزمانی مورد نظر به عمق بیشتر از یک متر نیز نفوذ 

کشت  هاکرتسفناج در دو نوبت در سه عدد گیاه ا ،ها در گیاهان یدو اکتان هاانیدالنت دودستهبرای بررسی مقدار جذب عناصر       

مجزا  صورتبهگردید و با توجه به مشخصات کرت  آوریجمعشد و پس از پایان مرحله داشت و در زمان برداشت گیاهان هر دوره 

 قرار گرفت. موردبررسی

 به سپسر گرفت.شاهد و مورد آزمایش مدنظر قرا هایخاکشش ماه زمان برای جریان حرکتی عناصر سنگین فلزات در       

 211تا  01و در نهایت  01تا  11 ،11تا  21، 21تا  11 ،11تا صفر  های بازهخاکشناسی و از میانه هر کرت در  ویژهمته  وسیله

و  ویژهی مترمیلییک  هایالککیلوگرم از نیمرخ خاک برداشته شد و به آزمایشگاه انتقال یافت و با عبور از  1حدود ، مترسانتی

گیری با اسید  افشُرهاز روش  برداریخاک هاینمونهتعیین غلظت  منظوربه شد. آغاز هانمونهمرحله تجزیه  ،هانمونه خشک شدن

آوندی با اسید پرکلریک و  هایبافتاز روش هضم  ،توسط گیاهان شدهجذبموالر و برای تعیین غلظت فلزات سنگین  2نیتریک 

 .( ارائه گردید2نتایج به صورت جدول )و  استفاده شد 21و  3سولفوریک با نسبت 

 (E.S. Palshin,1968)(: میزان حضور عناصر سنگین در گیاهان2جدول )
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 بحث و نتیجه گیری- 1 -4

 :هاکرتلجنی مختلط در خاک  کودهایتجزیه شیمیای 

 است. شدهگذاشتهبه نمایش شماره دو کود لجنی مورد استفاده در جدول  تأثیرگذار هایویژگی

آلی در داخل خاک خود هستند  هایمیکروارگانیسماز  ایگستردهلجنی آلوده مورد آزمایش شامل انواع  کودهایباید دانست      

عناصر سنگین فلزات گروه سه را در ترکیبات آلی جای دهند و بدین واسطه امکان مشارکت و حضور آنان را در  توانندمیکه 

معدنی عناصر  هاییوناین ترکیبات در کنار ترکیبات  ؛و(E.S. Palshin, 1968) ندینما بعدی ترکیبی مواد آلی فراهم هایسیکل

آنان برای جوامع علمی محیط زیستی  تأثیراتمشکالتی را به وجود آورند که تاکنون  محیطی زیستاز نظر  توانندمی یادشده

 ناشناخته و ناواضح مانده است.

 3HNO با استخراجقابلفلزات سنگین  غلظت1-2-4
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 211، تا عمق متریسانتی 11 هایالیهنیترات برای  هاییوناز  استخراجقابلعناصر توریوم، پولونیوم و النتانیوم  میانگین غلظت     

با افزایش عمق  النتانید وکه غلظت توریوم  دهدمیاست.جدول نشان  شدهارائه پژوهشاز این  3جدول شماره خاک در  متریسانتی

 21تا  11و  11تا  صفر هایالیهیوم در ماین صورت که میانگین غلظت کاد بهاست. یافتهافزایشدر تمامی تیمارها  میزانیکبه 

 به ازای هر گرممیلی 2/1به  متریسانتی 211تا  01بر کیلوگرم بوده و در عمق  گرممیلی 11/3و  12/1به ترتیب  متریسانتی

 11تا  صفرنسبت به الیه  متریسانتی 211تا  01عمق  هایالیهسکاندیوم نیز در پوریوم و ا غلظت کیلوگرم نیز رسیده است.

 .دهدمیافزایش اندکی را نشان  متریسانتی

بسیار  ،شناسایی شود یادشدهدر سطوح یک متری در محیط زیست آلوده به عناصر  زیرزمینیبنابراین اگر در خاکی با بستر آب      

درون  هایجریان واسطهبهباز کنند و  ذکرشدههایآبخاکود را به ترکیبات امولسیه شده در خ یادشدهمحتمل است که عناصر 

زنده درون خاک فرصت حضور را در  هایمیکروارگانیسمخاکی آبی به مناطق دیگر نیز مهاجرت منفی کرده و سپس با هضم توسط 

که توسط  زیرزمینی هایآببا دامنه مقدار عناصر کمیاب در  .در این صورت با مقایسه جدول فوق23 ابندیبگیاهان مناطق دیگر نیز 

ها توانایی شرکت در ترکیبات یدها و اکتانیدالنتان دودستهعناصر  ،آمریکا تعیین گردیده است متحدهایاالت فنّاوریدفتر ارزیابی 

 .22 افتیخواهند  تهاجم موردزیستی مناطق  شناسیبومدر بیوشیمی  زا سرطانمسموم و 

 

 

 عناصر دسته النتانها و اکتانها در بدنه گیاهان: جذب3-2-4

 ،مشاهده شد النتانیدها و اکتانیدها،آلوده به عناصر سنگین فلزی گروه  هایخاکبا بررسی میانگین عملکرد جذبی گیاهان در      

ی گذاری آنان را در ترکیبات آلی توانایی هضم عناصر فلزی سنگین و جا خوبیبهخاکی  کودهایزنده رایج در  هایارگانیسم میکرو

زیست با ریشه گیاهان و در نتیجه  میکروسکوپی هم هایقارچمسیر را برای جذب آنان از طریق  روازاینو  دارندخاکو شبه آلی 

ره شماحضور جذبی عناصر سنگین فلزی در جدول  زانیم .شودمیمیانی و سبز آنان  هایقسمتاز طریق ریشه گیاهان به  یابیراه

 است. شدهدادهشرح چهارم 

کاشت مرحله اول بود که نتایج مشابهی را  هاینمونهآزمایش شاهد برای  عنوانبهخود  هاکرتهمچنین دور دوم کاشت گیاهان در 

 داشت.
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 (E.S. Palshin,1968)هاخانوادهمصرفی  هاسبزی(: میزان حضور عناصر سنگین در بدنه 1جدول )

 در خاک ماندهباقیفلزات سنگین  غلظت2-2-4

مورد محاسبه قرار گرفت و  ،به زیر عمق طبقات خاک مورد آزمایش النتانیدها و اکتانیدهاغلظت نفوذی فلزات سنگین گروه       

زیرین  هایالیهسطح خاک تا  متریسانتی 11است که تمامی انواع فلزات موجود در آزمایش توانایی عبور از عمق  شدهمشخص

 ه را نیز دارند.شد گیرینمونه

 نتیجه گیری5-1

در نمونه شاهد که  هرکدام،و همچنین بر اساس قانون توازن جرمی النتان و توریوم نتایج بازخوانی آزمایش صورت گرفت      

درصد و برای نمونه مورد آزمایش چیزی در  3/21ه قرار نگرفته است، چیزی در حدودمورد استفاد هاآنکود لجنی در  گونههیچ

سیکل حرکتی  نیبنابرا.اندرفته ترپایین یادشدهی هاکرت متریسانتی 211که با عبور از عمق  ،درصد شناسایی شد 2/12حدود

. الزم به ذکر است در کرت نمونه شاهد رسدمیمشهود به نظر  ،در عمق خاک النتانیدها و اکتانیدهافلزی گروه  وزنسنگینعناصر 

معدنی  هاییوناست تا سیر حرکتی عناصر از طریق ترکیبات  شدهگرفتهر نظر ددر حدود صفر  خاک هایمیکروارگانیسم ذکرشده

زنده نیز در درون کودهای لجنی واضح  هایمیکروارگانیسمقرار گیرد. در ضمن این آزمایش نقش  بررسی موردمسلط در خاک 

http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 13-25، ص 1316 یرت،  1، جلد 25پدافند غیر عامل و توسعه پایدار ، شماره 
ISSN: 1394-0035 

   http://www.jpdsd.ir 
 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

24 
 

 

1394-0035 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

 

راه نفوذ عناصر  تواندمیدر بدنه آلی خاک  هاآنرکیب با هضم مواد فلزی سنگین و ت هاخاکمسلط در  CNCآلی  هایجریان.گردید

 نمایند. اندکبیش از یک متری خاک مسدود و یا  هایعمقسنگین فلزی را به 

درصد از یوتوریوم موجود در خاک در  22درصد از اسکاندیوم و همچنین بیش از  22درصد از توریوم و  22میانگین  ،در این میان

توانستند راه را به عمقی فراتر از یک متر برای خود باز کنند و این اعداد زمانی اهمیت  ،زنده هایگانیسممیکرواردارای  هاینمونه

 14/23صد، در 2/13این درصدها را به ترتیب  یادشدهزیستی و طبیعی در محدوده  هایمیکروارگانیسمکه دریابیم در نبود  یابندمی

 .اندشدهبرآورد  هاخاکعمق بیش از یک متری این درصد برای نفوذ به  11/12درصد و در نهایت 

 توازن درصدهای،انددادهسیکل حرکتی عناصر در خاک پژوهش انجام  درباره این از پیششاید از دیدگاه محققینی که تا       

ز شرایط فیزیکی و تابعی ا الزاماً شدهانجامباشد، اما الزم به ذکر است تمامی تحقیقات  انتظارشانبیشتر و برخالف  ذکرشده

در بوم خاک اروپا و امریکا انجام گرفته  غالباً هاییآزمایشو با توجه به آنکه چنین  باشندمیشیمیایی بوم و اقلیم آزمایش 

 بخشید. معنی ذکرشدهبه تفاوت آماری درصدهای وزنی  توانمی،است

فصول  هاییترک واسطهبهاک رس انبساط پذیر و خ چشمگیرخاک محدوده دانشکده کشاورزی و همچنین مقادیر  pHبا توجه به

 ،ذرات از طریق جریان ترجیحی در خاک منجر شود کلوئیدیحرکت  گیریسرعتنتیجه گرفت که به روند  توانمی،سال ترخشک

ایان برای پ درحتی توان انتقال عناصر سنگین فلزی را به عمق بیش از یک متر نیز داشته باشند. کلوئیدی ریز ذرات کهطوری به

 هایآزمایشبا در نظر گرفتن روش مشابهی در  توانمی،آنکه نتایج چنین پژوهشی در مقیاس ملی نیز مورد تایید اصالت قرار گیرد

 سطح ملی دست پیدا کرد. استانداردی درایران به نتایج و جداول  های اقلیمسایر  هایخاکاز  گیرینمونهتکراری و با 

 

 

 

 

 

 

http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 13-25، ص 1316 یرت،  1، جلد 25پدافند غیر عامل و توسعه پایدار ، شماره 
ISSN: 1394-0035 

   http://www.jpdsd.ir 
 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

25 
 

 

1394-0035 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

 

 مآخذمنابع و 

1. M. E. Wieser (2006). "Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical 

Report)". Pure Appl. Chem. (IUPAC) 78 (11): 2051- 2066 – P. 543 - 549 

2. M. E. Wieser (2007). "IUPAC Standard Atomic Weights Revised (2007)". IUPAC. 

Retrieved 2008-07-07. 

3. Sonzogni, Alejandro. "Interactive Chart of Nuclides". National Nuclear Data Center: 

Brookhaven National Laboratory. Retrieved 2008-06-06. (for atomic weights of elements 

with atomic numbers 213-220 ) 

4. Yu.D. Tretyakov, ed. (2007). Non-organic chemistry in three volumes. Chemistry of 

transition elements 3. Moscow: Academy.ISBN 5-7695-2533-9.p327-339 

5. Z. K. Karalova, B. Myasoedov (1982). Actinium. Analytical chemistry items. 

Moscow: Nauka. P . 129-137 

6. V.A. Mikhailov, ed. (1971). Analytical chemistry of neptunium. Moscow: Nauka.P.234-

239 

7. E.S. Palshin (1968). Analytical chemistry of protactinium. Moscow: Nauka.P.769-781 

8. "Таблица Inorganic and Coordination compounds" (in Russian). Retrieved 2010-07-

11. Unknown parameter|description= ignored (help) 

9. The atmosphere during the synthesis affects the lattice parameters, which might be due to 

non-stoichiometry as a result of oxidation or reduction of the trivalent californium. Main 

form is the cubic oxide of californium(III).P-567-569 

10.  "Information from webelements.com". 

11. F. Weigel; J. Katz; G. Seaborg (1997). The Chemistry of the Actinide Elements 2. 

Moscow: Mir. ISBN 5-03-001885-9-.P-441-459 

 

 

http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/
http://old.iupac.org/news/archives/2007/atomic-weights_revised07.html
http://www.nndc.bnl.gov/chart/
https://fa.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/5-7695-2533-9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Nauka&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Nauka&action=edit&redlink=1
http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/01_osnovnye_svoystva_neorganicheskikh_organicheskikh_i_elementoorganicheskikh_soedineniy
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7:CS1_errors#parameter_ignored
http://www.webelements.com/
https://fa.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/5-03-001885-9

