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تأثیر کرم خاکی گونه  Eisenia fetidaدر حضور ماده آلی برای زیست پاالیی و
فراهمی زیستی خاکهای آلوده به کادمیوم
قاسم رحیمی ،*1فیروزه نوروزی گلدره
(تاریخ دریافت1398/08/19 :
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تاریخ پذیرش)1399/06/26 :

چکیده
در زمینه ارزیابی خطرات زیستمحیطی ،کرمهای خاکی جزء مهمی از خاک بوده که از لحاظ اکولوژیکی بهعنوان یک شاخص
زیستی برای حفظ سالمت و کیفیت خاک در نظر گرفته میشوند .مطالعه حاضر با هدف کارایی کرمهای خاکی Eisenia
 fetidaدر پاالیش زیستی خاک های آلوده به کادمیوم در حضور ماده آلی انجام شد .بدین منظور این تحقیق روی یک خاک
آلوده نمونهبرداری شده از معدن آهنگران در  26کیلومتری شهرستان مالیر و زمینهای اطراف آن  ،انجام شد .در این مطالعه
شش نمونه خاک از عمق صفر تا  15سانتیمتری در فواصل متفاوت اطراف معدن و یک نمونه خاک (نمونه شاهد) از منطقه
غیرآلوده جمعآوری شد .این آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با عامل اول نوع کودهای آلی
(کود گاوی ،پورهی هویج ،ورمی ک مپوست و شاهد) و عامل دوم وجود یا عدم وجود کرم خاکی مورد بررسی قرار گرفت12 .
عدد کرم خاکی با وزن بین  0/3تا  0/6گرم برای هر نمونه خاک ( 300گرم) ،انتخاب شدند .کرمها به مدت  42روز در
معرض خاکهای آلوده به کادمیوم با غلظت  1/16تا  6/66میلیگرم بر کیلوگرم قرار گرفتند .در پایان آزمایش غلظت کادمیوم
در خاک و بدن کرمهای خاکی اندازهگیری شد .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کرمهای خاکی ،ظرفیتهای متفاوتی
برای جذب و تجمع کادمیوم دارند که این رفتار کرمهای خاکی حاصل از نوع رژیم غذایی کرمهای خاکی میباشد .بیشترین
غلظت کادمیوم در بافت کرمهای خاکی در تمام تیمارها در نقطه  ( S3نمونه خاک نمونهبرداری شده از نقطهی سوم) یافت
شد که این نقطه نسبت به سایر نقاط به این فلز آلودهتر بود .همچنین افزودن کود گاوی نسبت به سایر تیمارها باعث افزایش
کادمیوم تجمعی در بافت کرم خاکی شد .غلظت کم کادمیوم در خاک منجر به باال بودن فاکتور تجمع زیستی این فلز برای
کرم خاکی شد که در این پژوهش مقدار فاکتور تجمع زیستی برای کادمیوم بیشتر از یک بدست آمد .کاربرد تیمارهای کود
گاوی ،ورمی کمپوست ،پوره هویج به همراه کرم خاکی بهترتیب باعث افزایش معنیدار  1/03 ،1/54و  1/38میلیگرم بر
کیلوگرم کادمیوم در بخش آلی و افزایش  2/79 ،3/02و  2/69میلیگرم بر کیلوگرم کادمیوم در بخش کربناته شد .بخش
قابل استخراج که شامل اشکال قابل تبادل و کربناته و بخش آلی است ،میتواند به عنوان یک شاخص خوب از لحاظ جذب
قوی کادمیوم در خاک برای کرمهای خاکی باشد .بهطور کلی ،کاربرد کودهای آلی به همراه کرم خاکی باعث افزایش کادمیوم
در بخش آلی شد.
واژههای کلیدی :بخشبندی ،جذب کادمیوم ،فاکتور تجمع زیستی،

Eisenia foetida
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که برای حیوانات آزمایشگاهی و وحشی سرطانزا میباشد
(.)Waisberg & et al, 2003
کرمهای خاکی موجودات زنده خاک هستند که بهطور
معمول در مطالعات زیستمحیطی و سمیّتشناسی
زیستی استفاده میشوند ( ;Dai & et al, 2004
 .)Hobbelen & et al, 2006این موجودات یکی از اجزای
مهم خاک میباشند که نقش اساسی در حفظ ساختمان
خاک ،توسعه خاک و اثرات کلیدی در فرآیندهایی مانند
تجزیه مواد آلی و مواد مغذی معدنی دارند ( Dai & et al,
 .)2004این موجودات زنده خاک اطالعات مهمی برای
ارزیابی خطرات زیستمحیطی را تأمین میکنند و به
دلیل ارتباط نسبت ًا مداوم بین غلظت برخی از آلودهکننده-
ها در بافتشان و در بخشهای خاک یک شاخص مفید
زیستی برای ارزیابی آلودگی به حساب میآیند ( Lanno
 .)& et al, 2004استفاده از کرمهای خاکی در پاالیش
زیستی خاک یک روش زیستی است ،بهطوری که غلظت
آالیندهها در خاک از طریق فرآیند تجمع زیستی در بدن
کرمهای خاکی کاهش پیدا میکند ( & Slizovskiy
 .)Kelsey, 2010مطالعات آسمان و همکاران ( Aseman
 ،)& et al, 2015نشان داد که ارتباط معنیداری بین
میزان کاهش غلظت فلزات کروم و کادمیوم از خاک و
تجمع این فلزات در بدن کرم خاکی وجود دارد .در
مطالعهای که توسط شاه منصوری و همکاران (2005
 )Shahmansouri et al.,در خصوص تجمع زیستی فلزات
سنگین در بدن کرم خاکی در طی فرآیند ورمی کمپوست
صورت گرفت ،مشخص گردید که غلظت فلزات سنگین از
جمله کادمیوم با گذشت زمان در ورمی کمپوست کاهش
و در بدن کرم خاکی افزایش یافته است.
حضور کرمهای خاکی در محیط خاک میتواند قابلیت
دسترسی زیستی آالیندهها و فعالیت میکروبی را بهبود
ببخشد که منجر به تجزیه میکروبی بیشتر آالیندههای
خاک میشود .همچنین از جمله مهمترین موارد کاربرد
این موجودات شامل تصفیه در مدیریت مواد زاید ،به
عنوان جاذب بیولوژیک در سمیتزدایی و پاالیش خاک از
فلزات سنگین و برخی از آفتکشهای آلی ،افزایش
جمعیت و تقویت فعالیتهای آنزیمی میکروارگانیسمهای
مفید خاک ،بهبود کیفیت خاک و توسعه کشاورزی است

مقدمه
فلزات سنگین که در نقاط مختلف دنیا به شکلهای
گوناگون از لحاظ فیزیکی و شیمیایی و در عین حال در
غلظتهای مختلف بهعنوان آلودهکننده محیطزیست وارد
اکوسیستم میشوند تاکنون اثرات زیانباری را بوجود
آوردهاند .این فلزات سمّی معموالً در فرآیند ضایعات
حاصل از استخراج معدن ،آبکاری فلزات ،تجهیزات تولید
برق ،دستگاههای الکترونیکی واحدهای تولیدی و دباغ
خانهها وجود دارند ( . )Wang, 2009صنعتی شدن جوامع
بشر منجر به آزادسازی مقادیر قابل توجهی از عناصر فلزی
به زیستکره گردیده است (.)Lasat et al, 1988
در مناطق متعددی که تحت تأثیر فعالیتهای معدن
هستند همواره غلظت باالیی از عناصر سمّی تولید
میکنند که اثرات سوء بر اکوسیستم دارند ( & Wiegleb
 .)Felinks, 2001بنابراین فعالیت معدن یکی از خطرناک-
ترین فعالیتهای انسان در جهان ( )Adriano, 1986و
یکی از بزرگترین منابع آلودگی زیستمحیطی ناشی از
فلزات سنگین است که محیط زیست را در معرض خطر
قرار میدهد .فلزات سنگین دارای ویژگیهایی نظیر
تجمعپذیری زیستی ،سمیّت باال ،ثبات شیمیایی،
تجزیهپذیری ضعیف و نیز قابلیت انحالل زیاد در آب بوده
که سبب آلودگیهای وسیع در سطح خاک میشوند
( .)Sizmur & Hodson, 2009فلزات سنگین به دلیل
سمیّت و ماندگاری آنها در محیط زیست ،تهدیدی جدی
برای سالمت جامعه میباشند ( .)Li & et al, 2014از
جمله فلزات سنگین موجود در خاک میتوان به کادمیوم
اشاره کرد .کادمیوم فلزی با بیشترین عوارض روی
سالمتی انسان بوده و بسیار سمّی میباشد ( Berlin,
 .)1985کادمیوم به مرور در بدن موجودات زنده (بهویژه
بافت کلیوی) تجمع مییابد و در بدن انسان دارای
نیمهعمر زیستی طوالنی  16تا  33سال میباشد
( .)Richardson & Gangollil, 1993همچنین کادمیوم
در اندامهای بی مهرگان خاکزی از قبیل جورپایان و کرم-
های خاکی میتواند تجمع یابد که در نهایت کادمیوم در
دسترس موجودات عالیتر تغذیهکننده از آن گروه،قرار
میگیرد ( .)Hopkin, 1989کادمیوم توسط آژانس
بینالمللی تحقیقات سرطان ،در گروه یک مواد سرطان-
زای انسانی طبقهبندی شده است و تحقیقات نشان داده

(Zaltauskaite & Sodiene, ; Sun & et al, 2011
.)2010
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بهترتیب در نزدیکترین و دورترین فاصله (یک کیلومتری
معدن سرمک آهنگران در نزدیکی جاده) از معدن قرار
گرفته بودند و سایر نقاط نمونهبرداری  S4 ،S3 ،S2و S5
ما بین این دو نقطه قرار گرفتند .نمونههای خاک هوا
خشک و از الک ( )mm>2عبور داده شدند .خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی خاکها مانند هدایت الکتریکی ()EC
در عصاره اشباع ( pH ،)Roades, 1996خاک با نسبت
 5:1خاک به آب ( ،)Reinecke, 1992کربن آلی خاک با
روش والکلی-بلک ( ،)Walkey & Black, 1934بافت
خاک با روش هیدرومتری ( )Bauycos,1962و ظرفیت
تبادل کاتیونی ( )CECبه روش استات آمونیوم ( Rowell,
 ،)1994مورد بررسی قرار گرفت (جدول  .)3اندازهگیری
غلظت کل کادمیوم در خاک به روش اسپوزیتو و همکاران
( ،)Sposito et al., 1982با هضم اسیدی خاک انجام شد.
همچنین عصارهگیری فلز سنگین از بخشهای مختلف
خاک برای تعیین غلظت کادمیوم در بخشهای مختلف
از روش عصارهگیری پی در پی اسپوزیتو و همکاران
( ،)Sposito et al., 1982استفاده شد .مراحل انجام آن در
جدول  1آورده شده است .بنابراین غلظت کادمیوم در
نمونههای به دست آمده توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
جذب اتمی مدل  Varian 220اندازهگیری شد (جدول
.)1

کرمهای خاکی بهطور گسترده در فرآوری طیف وسیعی
از ضایعات آلی مثل لجن فاضالب ،بقایای گیاهی ،ضایعات
صنعتی و کودهای حیوانی استفاده میشوند .مواد آلی پس
از بلعیده شدن و عبور از دستگاه گوارش کرمها دستخوش
تغییرات فیزیکی ،شیمیایی و زیستی زیادی میشوند ،از
جمله این تغییرات ،افزایش قابلیت دسترسی فلزات می-
باشد ( .)Martin, 1991گزارشهای زیادی مبنی بر تأثیر
فعالیت کرمهای خاکی بر تغییر توزیع فلزات در بخشهای
مختلف خاک وجود دارد ( .)Ma & et al,2002ون و
همکاران ( )Wen & et al, 2006افزایش بخش محلول،
تبادلی و کربناته و کاهش در بخش مواد آلی را گزارش
کردند.
با توجه به اینکه امروزه یکی از مهمترین مشکالت
زیستمحیطی در سراسر دنیا آلودگی خاکهای مناطق
صنعتی و معادن و به ویژه زمینهای کشاورزی اطراف این
معادن ،به فلزات سنگین میباشد و به دلیل اینکه استفاده
از کرمهای خاکی روش زیستی مناسبی برای حذف این
فلزات از محیط خاک بهشمار میآید ،این مطالعه بهمنظور
تعیین کارایی کرم خاکی ایزینیا فتیدا ()Eisenia fetida
در پاالیش زیستی خاکهای کشاورزی آلوده اطراف معدن
آهنگران و فراهمی زیستی کادمیوم اجرا گردید.
مواد و روشها

آمادهسازی تیمارها و اجرای آزمایش

منطقه مورد مطالعه

این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل
تصادفی در سه تکرار انجام شد .فاکتورهای مورد بررسی
عبارت بودند از نوع کودهای آلی و وجود یا عدم وجود
کرم خاکی .کودهای آلی شامل ورمی کمپوست ،کود
گاوی ،پورهی هویج با نسبت  50درصد و یک نمونه شاهد
همراه با حضور یا عدم حضور کرم خاکی به ظروف حاوی
 300گرم خاک مورد بررسی قرار داده شد .به منظور
هوادهی کرمهای خاکی ،چهار طرف ظرفها با حفره
کوچک سوراخ شد و برای جلوگیری از خروج کرمها از
داخل ظرف ،از توریهای ریزی استفاده شد .رطوبت
نمونهها توسط آب مقطر به رطوبت مورد نیاز برای زنده
ماندن کرم خاکی رسانده شد .سپس نمونههای مورد
آزمایش به مدت سه روز به منظور ایجاد تعادل بین
رطوبت خاک و تیمارهای مورد استفاده در داخل انکوباتور
در دمای  21±2درجهی سلسیوس قرار داده شدند.

این تحقیق روی یک خاک آلوده طبیعی برداشت شده از
معدن سرب و روی آهنگران و زمینهای اطراف آن انجام
شد .معدن سرمک آهنگران در  26کیلومتری شهرستان
مالیر ،به سمت شهرستان اراک در استان همدان ،بهترتیب
با طول و عرض جغرافیایی ʺ 48˚ 59ʹ 44و ʺ34˚ 10ʹ 20
واقع شده است (شکل  ،)1آب و هوای این منطقه معتدل
مدیترانهای است.
نمونهبرداری و اندازهگیری خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی خاک

برای پژوهش حاضر شش نمونه مرکب خاک از عمق صفر
تا  15سانتیمتری از شش نقطه متفاوت از معدن در جهت
شیب برداشت شد و یک نمونه خاک به عنوان نمونه شاهد
( )S7از مناطق غیرآلوده (اطراف دانشکده کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا) نیز جمعآوری شد .موقعیت
قرارگیری نقاط به این صورت بود که نقطه  S1و ،S6
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شکل -1موقعیت منطقه مورد مطالعه
Figure 1. Location of study
جدول -1عصارهگیرها و شرایط آزمایش برای تعیین کادمیوم به روش اسپوزیتو
Table 1. Extractors and test conditions for the determination of different parts of heavy metals by Esposito
method
Heavy metal fractions
Duration
Extractor
Exchangeable fraction
)16 hours (at laboratory temperature
25 ml of potassium nitrate 0.5 molar
organic fraction
)16 hours (at laboratory temperature
25 ml sodium hydroxide 0.5 molar
Carbonate fraction
)6 hours (at laboratory temperature
25 ml of EDTA 0.05 molar
Remainder fraction
)16 hours (at laboratory temperature
25 ml HNO3

خاکی در دمای  60درجه سلسیوس در آون به مدت یک
شب کشته شدند ( .)Nahmani et al, 2007برای اندازه-
گیری کادمیوم از روش هضم با اسید ()Li et al, 2014
استفاده شد .در این روش  0/1گرم وزن خشک پودرشده
کرمهای خاکی در داخل لولههای آزمایش ریخته شد و به
هر یک از نمونهها  12/5میلیلیتر نیتریک اسید )(HNO3
اضافه شد و به مدت هشت ساعت در دمای  80درجه
سلسیوس در بنماری قرار داده شد .پس از گذشت زمان
یاد شده و سرد شدن نمونهها ،عصارهگیری شدند ،سپس
غلظت فلز سنگین کادمیوم توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
جذب اتمی مدل  220اندازهگیری شد.

روش استفاده از کرم خاکی

کرمهای خاکی مورد استفاده ،ایزینیا فتیدا ،از شرکت
ورمیکمپوستینگ و تولیدکننده و عرضهکننده کرم ایزنیا
فتیدا واقع در استان البرز ،تهیه شد .همه کرمهای خاکی
به مدت دو ماه قبل از آزمایش در شرایط آزمایشگاهی در
داخل انکوباتور کشت شدند (.)Nannoni et al, 2011
آمادهسازی برای اندازهگیری کادمیوم در بدن کرم خاکی
سه روز بعد از ایجاد تعادل رطوبت بین مخلوط نمونههای
خاک با هر یک از تیمارهای مورد استفاده 12 ،عدد کرم
خاکی بالغ با میانگین وزن  0/3تا  0/6گرم انتخاب و با
آب مقطر شسته شدند و سپس به مدت  48ساعت روی
کاغذ صافی مرطوب در پلیت شیشهای بدون هیچ مواد
غذایی قرار داده شدند تا محتویات روده آنها تخلیه شوند.
برای جلوگیری از مدفوع خواری ،کاغذ واتمن هر 12
ساعت عوض میشد ( .)Arnold & Hodson , 2007پس
از تخلیه روده 12 ،عدد کرم خاکی به هفت نمونه خاک
مخلوط شده با تیمارها اضافه شد .پس از گذشت  42روز
از شروع آزمایش ،تمام کرمهای خاکی باقیمانده برای
آنالیز عناصر سنگین برداشت شدند .کرمهای خاکی زنده
با آب مقطر شسته شدند و پس از تخلیه روده ،کرمهای

فاکتور تجمع زیستی ()BAF

در این مطالعه ،فاکتور تجمع زیستی به منظور برآورد
فراهمی زیستی کادمیوم در گونه کرم خاکی مورد استفاده
قرار گرفت؛ که از طریق نسبت غلظت فلز در کرم خاکی
(میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشک) به غلظت کل عنصر
خاک (در میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشک) محاسبه شد.

 metd earthworm
 metd soil
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تجزیه و تحلیل آماری

غلظت کادمیوم خاکهای مورد مطالعه در جدول  2آورده
شده است .بیشترین مقدار کادمیوم در نقطه  S3برابر
 6/65میلیگرم بر کیلوگرم بود و کمترین مقدار میانگین
آن در نقطه  S6برابر  1/87میلیگرم بر کیلوگرم بود
(جدول  .)5اختالف معنیداری بین تمام نقاط برای
کادمیوم با نقطه غیرآلوده وجود داشت و نقاط  S2و S3
نسبت به سایر نقاط باالترین مقدار فلز را دارا بودند
(جدول  .)5از این رو سازمان اتحادیه اروپا ( ،)Euحد مجاز
کادمیوم در خاک را سه میلیگرم اعالم نموده است
( )Sharma & Prasad, 2010و حضور مقادیر باالی سه
میلیگرم بر کیلوگرم کادمیوم در خاک ،نشاندهنده
آلودگی کادمیوم در خاک است ( Cicek & Koparal,
 .)2004بر اساس این نتایج ،غلظت کادمیوم در نقاط ،S1
 S2و  S3در حد بحرانی بود.

تجزیه آماری دادهها برای خصوصیات اولیه خاکها از
طرح کامل تصادفی و برای بررسی تأثیر تیمارها بر
فراهمی زیستی کادمیوم از فاکتوریل در قالب طرح بلوک
کامل تصادفی با استفاده از نرم افزار  SASانجام شد.
مقایسه میانگینها با آزمون دانکن انجام شد .برای رسم
نمودارها از برنامه  ،Excelنرمافزار  MS Officeاستفاده
شد.

بحث و نتایج
خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و غلظت کادمیوم
خاکهای مورد مطالعه

نتایج تجزیه خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و میانگین

جدول  -2خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و میانگین ( ±اشتباه معیار) غلظت کادمیوم (میلیگرم بر کیلوگرم) خاک نمونهبرداری شده از
نقاط مختلف.
)Table 2. Physical and chemical properties and the mean (± standard error) concentration of cadmium ( mg kg-1
of soil sampled from different points.
Cationic
pH
)(EC
Organic
exchange
Cd
Clay Silt Sand
Texture
(ds m-1) (%) carbon capacity
)(mg kg-1
)(%) (%
)(%
)(Cmolc kg-1
ab
a
d
S1
8.23
0.195
0.039
17.3d
3.925±0.06c 14.8 31.4 53.8 sandy loam
ab
b
b
a
S2
8.09
0.138
0.965
28.7
4.985±0.15b 30.8
36
33.2 clay loam
a
a
a
a
S3
8.50
0.196
2.262
29.8
6.658±0.03a 26.8
32
41.2 clay loam
S4
8.25ab 0.111c
0.682c
22.9c
2.248±0.01d 36.8
36
27.2 clay loam
S5
8.15ab 0.108c
0.564c
30.3a
2.368±0.08d 26.8 29.4 43.8
loam
S6
8.23ab 0.108c
0.663c
29.4a
1.875±0.03e 42.2 36.6 21.2
clay
S7
7.85b
0.132b
0.575c
26.4b
1.159±0.23f 24.8
20
55.2 sandy clay
Nonloam
contaminated
point

حروف متفاوت در هر ردیف نشاندهندهی وجود تفاوت معنیدار بین نقاط نمونهبرداری با استفاده از آنالیز مقایسه میانگین دانکن ( ) P>0/05میباشد.
<Different letters in each row indicate a significant difference between the sampling points using Duncan's mean comparison analysis (P
0.05).

بودند یافت شد (جدول  .)4بیشترین غلظت کادمیوم در
بافت کرمهای خاکی در تمام تیمارها در نقطه  S3یافت
شد که این نقطه نسبت به سایر نقاط به این فلز آلودهتر
بود .غلظت کادمیوم در بافت کرمهای خاکی در تیمارها
تفاوت معنیداری داشت ( .)<P0001افزودن کود گاوی
نسبت به سایر تیمارها باعث افزایش معنیدار کادمیوم
تجمعی در بافت کرمخاکی شد .تفاوت در تیمارها به
احتمال زیاد به علت اجزای عوامل مختلف ،از جمله

تجمع فلز سنگین در بدن کرم خاکی

نتایج جدول تجزیه واریانس کادمیوم در نقاط نمونهبرداری
در جدول  3ارائه شده است .غلظت کادمیوم انباشته شده
در بافت کرمهای خاکی (در سطح پنج درصد) معنیدار
شد .کرمهای خاکی به طور قابل توجهی توانستهاند
کادمیوم را از تمامی خاکهای آلوده جذب کنند،
بیشترین غلظت کادمیوم در بافت کرمهای خاکی
 ، Eisenia fetidaدر نقاطی که نسبت به سایر نقاط نمونه-
برداری دارای بیشترین غلظت فلز مورد نظر ( S2و )S3
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مقدار فاکتور تجمع زیستی فلز کادمیوم بیشتر از یک
بود .یکی از دالیل باال بودن مقدار فاکتور تجمع زیستی
برای فلز کادمیوم میتواند کم بودن مقدار این فلز در خاک
(جدول  )5باشد .چاپمن و همکاران ( Chapman et al,
 ،)1996گزارش کردند که غلظت کم کادمیوم در خاک
منجر به باال بودن فاکتور تجمع زیستی این فلز برای کرم-
های خاکی میشود که این گزارشها با نتایج این مطالعه
مطابقت داشت .عالوه بر این ،تفاوت آماری معنیداری
( )P<0/0001در مقدار فاکتور تجمع زیستی فلز سنگین
بین نقاط نمونهبرداری در تمام تیمارها وجود داشت .با
توجه به این که مقدار فلز سنگین در نقطهی غیرآلوده
نسبت به نقاط آلوده کمتر بود ،بیشترین میزان فاکتور
تجمع زیستی فلزات در تمام تیمارها در نقطهی غیرآلوده
( )S7مشاهده شد .دای و همکاران (،)Dai et al., 2004
مقدار فاکتور تجمع زیستی فلزات مس ،روی ،سرب و
کادمیوم در کرمهای خاکی آپروکتودا کالیجینوزا
( )Aporrectodea caliginsaو لومبرکوس روبلوس
( )Lumbricus rubellusساکن خاک به ترتیب
کادمیوم>روی>مس>سرب گزارش کردند.

تحرک کرمهای خاکی ،ناهمگنی خاک و نوع تغذیه
میباشد (.)Nannoni et al, 2011
با توجه به این که کادمیوم یک فلز سمّی و غیرضروری
برای کرمهای خاکی میباشد ،اما به طور قابل مالحظهای
توسط کرمهای خاکی جذب شده است (جدول  .)4تجمع
کادمیوم توسط کرمهای خاکی را میتوان به عدم توانایی
این موجودات زنده خاک ،به دفع این فلز غیرضروری
توسط کرمهای خاکی (،)Marino & Morgan, 1999
تحرک و فراهمی زیستی باالی این فلز در خاک نسبت
داد ( .)Nannoni et al, 2011مارینو و مورگان ( Marino
 ،)& Morgan, 1999گزارش کردند که دفع دشوار
کادمیوم توسط کرمهای خاکی منجر به تجمع این فلز در
کرم خاکی میشود ،که با نتایج این مطالعه مطابقت دارد.
فاکتور تجمع زیستی فلز سنگین در بدن کرم خاکی یکی
از روشهای بررسی جذب فلزات توسط موجودات زنده،
ارزیابی فراهمی زیستی فلزات در عصارههای خاک است
که توسط فاکتور تجمع زیستی ( ،)BAFتعیین میشود
( .)Nannoni et al, 2011جدول  5میانگین فاکتور تجمع
زیستی فلز کادمیوم کرمهای خاکی را نشان میدهد.

جدول -3تجزیه واریانس غلظت کادمیوم در بافت کرمهای خاکی پس از  42روز قرار گرفتن در معرض خاک آلوده
Table 3. Analysis of variance of cadmium concentrations in the tissues of earthworms after 42
days of exposure to contaminated soil
Mean Square
Source of Variation
f values
Degree of Freedom
Cd
**245.92
**375.60
**83.89
3229.11

40.48
61.66
13.81
-

6
3
13
68

Sampling points
Treatment
S*T
Error

** :نشان دهندهی اختالف معنی داری را در سطح پنج درصد
** : indicates a significant difference at the 5% level

جذب میباشد .فلزهای متصل به بخش آلی میتواند با
ریختهای مواد آلی از طریق فرآیندهای کمپلکس شدن
و تجمع زیستی همراه باشند و با تجزیه مواد آلی آزاد
شوند ،بنابراین تحرک باالیی دارند .بخش باقیمانده،
بخشی از فلزها هستند که به شکل پیوندهای محکم
اکسیدی ،رسوب و کمپلکسهای قوی به صورت نسبتاً
پایدار هستند و در شرایط گوناگون تغییرات قابل
چشمگیری پیدا نمیکنند این بخش غیرمتحرک بوده و
غیرقابل جذب میباشدFeng Peng et al, 2009; Feng ( .
.)et al, 2012

اثر کرم خاکی بر فراهمی زیستی کادمیوم

فلزات سنگین در خاک به چهار بخش شامل بخش
محلول و تبادلی ،بخش متصل به مواد آلی ،بخش متصل
به کربناته و بخش باقیمانده تقسیم بندی میشود .قابلیت
جذب و فراهمی هر یک از این بخشها متفاوت بوده و
فراهمی زیستی فلزات سنگین در خاک نه تنها به میزان
حاللیت آنها ،بلکه به سرعت تبدیل بخشهای مختلف
فلزات به شکل محلول بستگی دارد .بخش محلول و
تبادلی ،بخش قابل استفاده زیستی هر فلز میباشد ،در
حالی که بخش کربناته ،بخش غیرمتحرک و غیرقابل
121
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جدول  -4میانگین غلظت کل کادمیوم (میلیگرم بر کیلوگرم) در بافت کرمهای خاکی پس از  42روز قرار گرفتن در معرض خاک آلوده
Table 4. Mean concentration of total cadmium (mg kg-1) in the tissues of earthworms after 42 days exposure to
contaminated soil
Heavy metal
sampling points
Treatment
S7
-1
( )mg kg
S1
S2
S3
S4
S5
S6
Unpolluted point
Manure
28.0 b 26.7b
48.4a
22.0 bc
22.0 bc
18.7 c
18.0c
)*( Plant Fertilizer
_
13.1c
28.9a
16.1bc
16.9b
14.8b
12.7c
15.6c

15.9b

_

_

19/3a

_

_

)*( Vermicompost

18.7bc

18.4c

17.2c

19.5b

21.6a

17.7d

17.8d

Control

Cd

حروف کوچک متفاوت در هر ستون نشاندهندهی وجود تفاوت معنیدار بین نقاط نمونهبرداری در هر تیمار با استفاده از آنالیز مقایسه میانگین دانکن ( )P>0/05میباشد( .٭) به دلیل عدم
مشاهدهی کرم خاکی در بعضی از نقاط نمونه برداری در تیمار پورهی هویج ( )S1و ورمی کمپوست ( S4 ،S2 ،S1و  ،)S5این نقاط فاقد عدد بودند.

The lower case letters in each row indicate a significant difference between the sampling points in each treatment using Duncan's
mean comparison (P<0.05). (*) Due to the lack of observation of earthworms in some sampling points in the treatment of plant
fertilizers (S1) and vermicompost (S1, S2, S4, and S5), these points were not number.

جدول  -5میانگین فاکتور تجمع زیستی غلظت کل کادمیوم (میلیگرم بر کیلوگرم) در بافت کرمهای خاکی پس از  42روز قرار گرفتن در
معرض خاک آلوده
Table 5. Average bio-concentration factor of total concentration of cadmium (mg / kg) in the tissues of
earthworms after 42 days exposure to contaminated soil
sampling points
Heavy metals
Treatment
S7
S1
S2
S3
S4
S5
S6
Unpolluted point
Manure
7.14f
5.36g 7.27e 8.93d
9.29c
9.96b
15.53a
)*(
f
e
d
c
b
Plant Fertilizer
_
2.62
4.43
6.53
7.16
7.87
10.93a
Cd
)*(
c
b
Vermicompost
_
_
3.09
_
_
8.47
13.59a
d
e
e
c
c
b
Control
4.52
3.54
3.23
7.90
7.44
9.80
16.13a
حروف کوچک متفاوت در هر ستون نشاندهندهی وجود تفاوت معنیدار بین نقاط نمونهبرداری در هر تیمار با استفاده از آنالیز مقایسه میانگین دانکن ( )P>0/05میباشد( .٭) به دلیل عدم
مشاهدهی کرم خاکی در بعضی از نقاط نمونه برداری در تیمار پورهی هویج ( )S1و ورمی کمپوست ( ،)S5،S4 ،S2 ،S1این نقاط فاقد عدد بودند.
The lower case letters in each row indicate a significant difference between the sampling points in each treatment using Duncan's mean
comparison (P<0.05). (*) Due to the lack of observation of earthworms in some sampling points in the treatment of plant fertilizers (S1) and
vermicompost (S1, S2, S4, and S5), these points were not number.

کادمیوم در بخش تبادلی شد که تفاوت معنیداری بین
این تیمار با کود گاوی بدون تلقیح با کرم خاکی ( T1,
 ،)NEمشاهده نشد اما با سایر تیمارها معنیدار بود.
فعالیت کرم خاکی به دلیل اثرات آنها بر فعالیت میکروبی
و معدنی کردن کربن آلی ،مقدار کربن آلی خاک را افزایش
میدهد ( ،)Sizmur & et al, 2011آلی خاک میشود
( .)Caravaca & Roldan, 2003افزایش در کربن آلی دفع
فلزات سنگین را به وسیله تأثیر بر تعادل جذب و دفع
فلزات سنگین را تحت تأثیر قرار میدهد ( Antoniadis
 .)& Alloway, 2002بنابراین این افزایش در کربن آلی
خاک باعث افزایش بخش کادمیوم محلول و تبادلی با
تلقیح کرم خاکی در خاک مورد مطالعه شده است.
یافتههای مشابهی توسط ون و همکاران ( Wen et al,
 ،)2004گزارش شده است .آقابابایی و همکاران
( ،)Aghababaei et al, 2014نشان دادند که افزایش در

نتیجه تجزیه واریانس تأثیر کود آلی بر بخشبندی
کادمیوم (جدول  )6نشان داد که تأثیر کود آلی و کرم
خاکی (در پایه احتمال یک درصد) ،بر مقدار کادمیوم در
بخش آلی و کربناته معنیدار گردید ،اما تأثیر این تیمارها
در بخش تبادلی و باقیمانده معنی دار نشد .به منظور
بررسی مقایسه میانگین برهمکنش کودهای آلی و کرم
خاکی مورد بررسی قرار گرفت.
بخش تبادلی کادمیوم

مقایسه میانگین اثر برهمکنش دو جانبه بخشبندی
کادمیوم در بخش تبادلی (شکل  )2نشان داد که در تیمار
شاهد ( )WE,T0اضافه کردن کرم خاکی باعث افزایش
کادمیوم تبادلی نسبت به تیمار بدون کرم خاکی شد هر
چند این افزایش چشمگیر نبود .از طرفی کاربرد پوره
هویج همراه با کرم خاکی ( ،)T2, WEباعث افزایش
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کبالت ،نیکل ،روی ،مس و سرب) در بخش محلول و قابل
تبادل کمک کند.

کربن آلی خاک توسط فعالیت کرم خاکی ممکن است به
افزایش در غلظت کادمیوم و سایر فلزات سنگین (کروم،

جدول  -6نتایج تجزیه واریانس اثر کود آلی و کرم خاکی بر روی بخشبندی فلز کادمیوم
Table 6. Results of analysis of variance of organic fertilizer and earthworm on cadmium metal fragmentation
Mean squares
Remaining
section
155835ns

Carbonate
section
**18.0

Organic
section
**2.50

Exchange
section
0.128ns

106927ns

**45.71

**8.82

0.105ns

**2.03
**7.02
184947ns
0.01
0.05
8950
** و  :nsبهترتیب نشان دهندهی معنیداری در سطح یک درصد و عدم معنیداری میباشد.

**0.237
0.02

Degree of freedom

3

Source of Variation
Organic Fertilizer

1
3
108

Earthworm

O*E
Error

** and ns : indicates a significant difference at the 1% level، respectively.

بخش مواد آلی کادمیوم

اثر کرم خاکی بر فراهمی زیستی کادمیوم

نتایج حاصل از مقایسه میانگین بخش مواد آلی در شکل
 3ارائه شده است .کاربرد تیمارهای کود گاوی ،ورمی
کمپوست ،پورهی هویج همراه با کرم خاکی نسبت به عدم
حضور آن به ترتیب باعث افزایش معنیدار 1/03 ،1/54
و  1/38میلی گرم بر کیلوگرم کادمیوم در بخش آلی شد.
افزایش کادمیوم در بخش آلی را میتوان به تحریک
فرآیند معدنی شدن ماده آلی و هوموسی شدن آن از
طریق تغذیه ،حفر کانال و فعالیت متابولیکی کرم خاکی
نسبت داد ( .)Edwards & Bohlen, 1996فعالیت
کرمهای خاکی منجر به افزایش جمعیت میکروبی و
فعالیت متابولیک خاک میشود ( ،)Wen et al., 2004که
نتیجه آن تجزیه ماده آلی به اجزای محلول در آب با وزن
مولکولی کم است .کرمهای خاکی نیز میتوانند فلز متصل
به بخش آلی را از طریق دفع و تجزیه ترکیبات آلی
( )Brown et al, 2000که ممکن است کمپلکس قوی با
فلزات ( )Kızılkaya & Hepsen, 2004تشکیل دهند را
افزایش دهند.

فلزات سنگین در خاک به چهار بخش شامل بخش
محلول و تبادلی ،بخش متصل به مواد آلی ،بخش متصل
به کربناته و بخش باقیمانده تقسیم بندی میشود .قابلیت
جذب و فراهمی هر یک از این بخشها متفاوت بوده و
فراهمی زیستی فلزات سنگین در خاک نه تنها به میزان
حاللیت آنها ،بلکه به سرعت تبدیل بخشهای مختلف
فلزات به شکل محلول بستگی دارد .بخش محلول و
تبادلی ،بخش قابل استفاده زیستی هر فلز میباشد ،در
حالی که بخش کربناته ،بخش غیرمتحرک و غیرقابل
جذب میباشد .فلزهای متصل به بخش آلی میتواند با
ریختهای مواد آلی از طریق فرآیندهای کمپلکس شدن
و تجمع زیستی همراه باشند و با تجزیه مواد آلی آزاد
شوند ،بنابراین تحرک باالیی دارند .بخش باقیمانده،
بخشی از فلزها هستند که به شکل پیوندهای محکم
اکسیدی ،رسوب و کمپلکسهای قوی به صورت نسبتاً
پایدار هستند و در شرایط گوناگون تغییرات قابل
چشمگیری پیدا نمیکنند این بخش غیرمتحرک بوده و
غیرقابل جذب میباشدFeng Peng et al, 2009; Feng ( .
.)et al, 2012
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، به ترتیب نشاندهندهی تیمار شاهدT3 ،T2 ،T1 ،T0 . اثر متقابل کود آلی و کرم خاکی بر کادمیوم در بخش تبادلی خاک- 2شکل
 به ترتیب نشاندهندهی تیمار دارای کرم خاکی و بدون کرمNE ،WE  تیمار ورمی کمپوست و، تیمار پورهی هویج،تیمار کود گاوی
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The concentration of cadmium in the
organic material section (mg kg-1)

. خطوط عمودی بر روی هر ستون نشاندهندهی انحراف استاندارد دادهها است.باشد
Figure 2. Interaction of organic fertilizers and earthworms on cadmium in the exchange part of soil. T0, T1,
T2, T3 representing control treatment, manure application, carrot pulp treatment, vermicompost treatment
and WE, NE, respectively, indicating the treatment of earthworms and no worms. The same letters on each
column indicate no significant difference at the 1% Duncan test. The vertical lines on each column represent
the standard deviation of the data.
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 به ترتیب نشاندهندهی تیمارNE ،WE  تیمار ورمی کمپوست و، تیمار پورهی هویج، تیمار کود گاوی،نشاندهندهی تیمار شاهد
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. خطوط عمودی بر روی هر ستون نشاندهنده انحراف استاندارد دادهها است.یک درصد آزمون دانکن میباشد
Figure 3. Interaction of organic fertilizers and earthworms on cadmium in the section bound to organic soils.
T0, T1, T2, T3 representing control treatment, manure application, carrot pulp treatment, vermicompost
treatment and WE, NE, respectively, indicating the treatment of earthworms and no worms. The same letters
on each column indicate no significant difference at the 1% Duncan test. The vertical lines on each column
represent the standard deviation of the data.

 نسبت به،)T0, WE( تیمار شاهد همراه با کرم خاکی
 باعث کاهش،)T0, NE( تیمار شاهد بدون کرم خاکی
غلظت کادمیوم در بخش پیوندیافته به ماده آلی شد هر
 از آنجایی.)3 چند که این کاهش چشمگیر نبود (شکل

که اجزای آلی به راحتی توسط میکروارگانیسمهای خاک
تجزیه میشوند و فلزات متصل شده به اجزای آلی برای
Cheng & Wong, ( موجودات زنده قابل دسترستر است
 کادمیوم عمدت ًا در، بنابراین در مطالعه حاضر،)2002
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کربناته شد که نشان میدهد ،کرم خاکی تأثیری بر روی
کادمیوم کربناته نداشته است .فعالیت ایزنیا فتیدا در خاک
آلوده توسط فعالیتهای معدن کاری و معدنکاوی ،فرم
شیمیایی کادمیوم را با افزایش قابل توجهی در بخش غیر
باقیمانده از خاک تحت تأثیر قرار داد (Ruiz et al, 2009
) در  pHباالتر در روده کرم خاکی ،به دلیل دفع آمونیاک
و یا کربنات کلسیم نیز رسوب فلز با کربناتها ( Udovic
 ،)& Lestan, 2010میتواند انجام گیرد .با این وجود ،در
برخی مطالعات ،الگوی مشخصی از تأثیر کرمهای خاکی
در جزءبندی فلزات مرتبط با مواد آلی و کربناته وجود
ندارد ( ،)Wen et al, 2004; Ruiz et al, 2011که با نتایج
این مطالعه مطابقت دارد.

بخش آلی وجود دارد که میتواند به طور بالقوه برای
موجودات زنده قابل دسترس باشد؛ بنابراین کاهش
مشاهده شده در تیمار شاهد همراه با کرم خاکی احتمال
دارد به دلیل جذب کادمیوم از بخش آلی توسط کرم
خاکی نسبت به تیمار شاهد تلقیح نشده با کرم خاکی
شده است.
بخش کربناته کادمیوم

نتایج جدول تجزیه واریانس بخشبندی کادمیوم نشان داد
که تیمارهای گوناگون کرم خاکی و کود آلی روی بخش
کربناته این فلز پیامد معنیداری داشتند (جدول .)8
مقایسه میانگین برهمکنش دوجانبه کادمیوم در بخش
کربناته در شکل  4ارائه شده است .کرم خاکی در تیمار
شاهد باعث کاهش غیرمعنیدار ،کادمیوم در بخش
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شکل - 4اثر متقابل کود آلی و کرم خاکی بر فلز کادمیوم در بخش کربناته خاک.
 T3 ،T2 ،T1 ،T0به ترتیب نشاندهندهی تیمار شاهد ،تیمار کود گاوی  ،تیمار پورهی هویج ،تیمار ورمی کمپوست و  NE ،WEبه ترتیب
نشاندهندهی تیمار دارای کرم خاکی و بدون کرم خاکی میباشد .حروف مشابه بر روی هر یک ستونها نشاندهندهی عدم تفاوت معنیداری در
سطح یک درصد آزمون دانکن میباشد .خطوط عمودی بر روی هر ستون نشاندهنده انحراف استاندارد دادهها است.

Figure 4. Interaction of organic fertilizers and earthworms on cadmium in carbonate soil.
T0, T1, T2, T3 representing control treatment, manure application, carrot pulp treatment, vermicompost treatment and
WE, NE, respectively, indicating the treatment of earthworms and no worms. The same letters on each column indicate
no significant difference at the 1% Duncan test. The vertical lines on each column represent the standard deviation of the
data.

بنابراین کرم خاکی میتواند روی بخش کربناته فلز
کادمیوم با مواد آلی تأثیر بسزایی داشته باشد.

استفاده از کودهای آلی همراه با کرم خاکی باعث شد که
این بخش نسبت به نمونههای بدون تلقیح بهطور
چشمگیری افزایش یابد .کاربرد تیمارهای کود گاوی،
ورمیکمپوست ،پورهی هویج همراه با کرم خاکی بهترتیب
باعث افزایش  2/79 ،3/02و  2/69میلیگرم بر کیلوگرم
کادمیوم در بخش کربناته شد؛ از طرفی کاربرد کودهای
آلی باعث کاهش بخش کادمیوم کربناته نسبت به تیمار
شاهد (با کرم و بدون کرم) شد ،ولی کود گاوی همراه با
کرم خاکی نسبت به شاهد همراه با کرم خاکی تغییر
معنیداری روی غلظت کادمیوم در این بخش انجام نداد.

نتیجهگیری کلی
نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که بیشترین
غلظت کادمیوم در بافت کرمهای خاکی در تمام تیمارها
در نقطه ( S3نمونه خاک نمونهبرداری شده از نقطه سوم)
یافت شد که این نقطه نسبت به سایر نقاط به این فلز
آلودهتر بود .کرمهای خاکی دارای ظرفیتهای متفاوت
برای جذب و تجمع کادمیوم دارند .که این رفتار کرمهای
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عنوان یک شاخص خوب از لحاظ جذب قوی کادمیوم در
 این تغییر در توزیع.خاک برای کرمهای خاکی باشد
بخشهای مختلف نشان میدهد که فعالیت کرمهای
خاکی و کاربرد کودهای آلی هر کدام یک فاکتور مهم و
تأثیرگذار در توزیع فلزات در بخشهای مختلف و زیست
 با توجه به انجام شدن این طرح.فراهمی آنها میباشد
در شرایط آزمایشگاهی پیشنهاد به ادامه طرح در شرایط
آزمایشگاهی با همان تیمارها در زمان طوالنیتری به
-منظور بررسی دقیقتر فراهمی زیستی فلزات سنگین می
.شود

خاکی حاصل از نوع رژیم غذایی و کرمهای خاکی
 از آنجایی که غلظت کم کادمیوم در خاک منجر.میباشد
به باال بودن فاکتور تجمع زیستی فلزات برای کرمهای
خاکی میشود مقدار فاکتور تجمع زیستی برای فلز
 کاربرد تیمارهای کود.کادمیوم بیشتر از یک بدست آمد
 پورهی هویج همراه با کرم خاکی، ورمیکمپوست،گاوی
1/38  و1/03 ،1/54 بهترتیب باعث افزایش معنیدار
میلیگرم بر کیلوگرم کادمیوم در بخش آلی و افزایش
 میلیگرم بر کیلوگرم کادمیوم در2/69  و2/79 ،3/02
 بخش قابل استخراج که شامل اشکال.بخش کربناته شد
 میتواند به،قابل تبادل و کربناتها و بخش آلی است
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Abstract
In terms of environmental hazard assessment, earthworms are ecologically important components of
soil and considered as a biological indicator to maintain soil health and quality. The aim of this study
was to assess the efficacy of Eisenia fetida earthworms in the bioremediation of cadmium in
contaminated soils. For this purpose, this study was carried out on a contaminated soil sampled from
the Ahangaran mine, 26 Km far from the Malayer town and surrounding lands. In this study, six soil
samples were collected from 0-15 cm depth at different intervals around the mine lands and one soil
sample (control sample) from the non-polluted area. This experiment was investigated as a factorial
in the form of a complete randomized block design with the first factor of organic fertilizers (cow
manure, carrot pulp, vermicompost, and control) and the second factor was existence or absence of
earthworms. Twelve earthworms with 0.3 to 0.6 g were selected for each soil sample (300 g). The
worms were exposed to cadmium-contaminated soils at concentrations of 1.159 to 6.658 mg kg-1 for
42 days. At the end of the experiment, the concentration of cadmium was measured in soil and whole
body of earthworms. The results showed that earthworms have different capacities for absorbing and
accumulating cadmium, which is the behavior of earthworms resulting from the diet of earthworms.
The highest concentration of cadmium in the whole body of earthworms was found in all treatments
at point S3 (soil sampled from the third point), which was more polluted than other sampling points.
The addition of cow manure to other treatments also increased accumulation of cadmium in the soil
worm tissue. The low concentration of cadmium in the soil led to the high bioaccumultion factor of
this metal for earthworms. In this study, the amount of bioaccumultion factor for cadmium was more
than one. Application of cow manure, vermicompost and carrot pulp treated with earthworms,
significantly increased 1.54, 1.03, 1.38 mg kg-1 Cd in the organic fraction and increased 3.02, 2.79,
2.69 mg kg-1 Cd in the carbonate fraction. Extractable fraction, which contains exchangeable forms
and carbonates and organic fraction, can be a good indicator of strong adsorption of cadmium in soil
for earthworms. In general, the use of organic fertilizers with earthworms increased cadmium in the
organic sector.
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