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 GISبرنج، کود فسفاته، عناصر سنگين، کليد واژه ها:

 چکيده

برنج مهمترين غله آسيا و پس از گندم، دومين غله مهم دنياست. اين گياه براي رشد خود به عناصر مختلفي از جمله فسفر نياز دارد. نياز 

ودها حاوي عناصر سنگين به صورت ناخالصي هستند که فسفره برنج بطور عمده با مصرف کودهاي شيميايي فسفاته تامين مي شود. اين ک

مقداري از آنها وارد گياه برنج مي شود که ممکن است براي انسان سمي باشد. به منظور بررسي اثرات کاربرد کودهاي فسفاته بر غلظت 

زرعه اي و صحرايي اجرا شد. در بخش اي در دو بخش ممطالعه عناصر سنگين در خاک و ارقام گياه برنج در نواحي مرکزي استان مازندران،

اسپليت پالت در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي موسسه تحقيقات برنج -مزرعه اي آزمايش اسپليت

ود فسفاته )دونوع اجرا شد. فاکتورهاي مورد بررسي شامل رقم برنج )طارم و فجر( به عنوان فاکتور اصلي، نوع ک 1387آمل در سال زراعي 

به عنوان فاکتور  در هکتار(   5O2Pکيلوگرم 150و  75، 5/37، 0فسفات آمونيم و دو نوع سوپر فسفات تريپل( فاکتور فرعي و سطح کود )

فرعي در نظر گرفته شد.عملکرد دانه و غلظت عناصر غذايي و سنگين در دانه و خاک کرتهاي آزمايشي اندازه گيري شد.در بخش -فرعي

نمونه خاک از شاليزارهاي نواحي مرکزي استان تهيه است. همچنين از تصوير ماهواره اي  100رايي با استفاده از نقشه تيپ خاک، صح

براي شناسايي خصوصيات شيميايي و فيزيکي خاک استفاده گرديد. نتايج مقايسه ميانگين نشان داد غلظت فسفر و سرب خاک و  7لندست 

رقم طارم بيشتر از رقم فجر بود ولي درصد کربن آلي، غلظت آهن، روي، منگنز و نيکل خاک و غلظت سرب، غلظت مس و فسفر دانه در 

روي در دانه و عملکرد دانه در رقم فجر بيشتر بود. غلظت آهن و مس دانه، عملکرد دانه و غلظت روي و سرب خاک در کرتهايي که کود 

تر از ساير کودها بود. درصد کربن آلي، غلظت روي و نيکل دانه، غلظت مس، سوپر فسفات تريپل شرکت خدمات مصرف شده بود بيش

نيکل و منگنز خاک در اثر مصرف کود سوپر فسفات تريپل چين  بيشتر شد. غلظت آهن خاک و منگنز و سرب دانه در تيمار مصرف فسفات 

فسفات آمونيوم رازي بيشتر بود. درصد کربن آلي، آمونيوم شرکت خدمات بيشتر بود. غلظت فسفر خاک و کادميوم دانه در اثر مصرف 

کيلوگرم  75کيلوگرم در هکتار و غلظت سرب خاک، نيکل و سرب دانه و عملکرد دانه در سطح  5/37غلظت منگنز و نيکل خاک در سطح 

يشتر از ساير سطوح شد.  کيلوگرم در هکتار ب 150در هکتار بيشتر بود. غلظت فسفر و مس خاک و غلظت روي، منگنز و مس دانه در سطح 

، 3، 2، 1بين خصوصيات خاک از جمله درصد کربن آلي و شن، مس ، آهن ، هدايت الکتريکي  و منگنز خاک و طيف باند  همبستگي خطي

استفاده از  بندي عناصر سنگين در نواحي مرکزي استان باهاي پهنههاي زميني، نقشهمعني دار شد. در نهايت با استفاده از داده 8و  7، 6، 5

 يابي کريجينگ تهيه و مناطقي با غلظت باالي عناصر شناسايي شدند.روش درون
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 مقدمه -1-1

ميليارد  2ميالدي تنها  1930اين جمعيت که در سال  .جمعيت کره زمين پيوسته در حال افزايش است   

اين جمعيت در کشورهاي در  درصد 75ميليارد نفر هم تجاوز کرده که  6از  2000سال  در ،نفر بوده

باشد که کنند و متاسفانه سهم عمده افزايش جمعيت مربوط به اين کشورها ميحال توسعه زندگي مي

افزايش توليد  ،از ديدگاه کارشناسان. امروزه با مشکل گرسنگي و سوء تغذيه دست به گريبانند

ويژه در کشورهاي در حال توسعه ه کشاورزي و غذا تنها راه حل مشکل گرسنگي است و ب محصوالت

توسعه پايدار به مفهوم گسترده  (.1992گذاري بيشتري در اين امر صورت گيرد )فائو،الزم است تا سرمايه

ي مصرف برداري صحيح از منابع طبيعي، مالي و نيروي انساني براي رسيدن به الگويعني اداره و بهره

گيري امکانات فني، ساختار و تشکيالت مناسب براي رفع نياز نسل امروز و آينده مطلوب همراه با بکار

هايي که امروزه بسيار حائز يکي از بحث (.1379به طور مستمر و رضايتمند )ملکوتي و همکاران، 

گردد که عالوه ق ميباشد که به مديريت صحيح منابع کشاورزي اطالاهميت است کشاورزي پايدار مي

بر رفع نيازهاي در حال تغيير بشر، کيفيت محيط زيست و همچنين منابع طبيعي را حفظ و يا حتي آنها را 

بهبود بخشد. بنابراين پايداري کشاورزي مفهومي است پويا که نيازهاي آتي مربوط به افزايش توليد را 

کند يت منابع آب و خاک را حفظ ميشناسد و در عين حال کيفيت محيط زيست و همچنين ظرفمي

( مهمترين غله آسيا و پس از گندم دومين غله مهم .Oryza sativa Lبرنج ) (.1373)هاشمي دزفولي، 

(. اين 1383دهد )امام، ي بيش از نيمي از جمعيت کره زمين را تشکيل ميدنياست که غذاي عمده

از دارد و براي جبران کمبود اين عنصر در محصول براي رشد خود به عناصر غذايي از جمله فسفر ني

روي در مصرف کودهاي شيميايي بدون توجه به شود. زيادهخاک از کودهاي شيميايي فسفره استفاده مي

هاي موجود در اين کودها، عالوه بر مشکالت اقتصادي، سبب تجمع بيش از حد آزمون خاک و آالينده

خاک هاي اراضي کشاورزي از جمله شاليزارها شده است فسفر و بدنبال آن آلودگي فلزات سنگين در 

 (.1377)ملکوتي ، 
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مصرف کودهاي فسفاته در بخش کشاورزي در کشور ما رو به افزايش است به طوري که مصرف    

هزار تن فسفات  911به  1366تن سوپر فسفات تريپل بود، در سال  100حدود  1324ساليانه آن در سال 

به بيش از يک ميليون تن افزايش يافت )کشاورزي،  1371(، در سال 1369فر،  آمونيوم رسيد ) فهيمي

(. با توجه به روند افزايشي مصرف کود، دولت و مديران اراضي بايد تدابيري اتخاذ کنند تا از 1366

 رويه کود و اثرات مخرب آن در آينده جلوگيري به عمل آيد.مصرف بي

که  (1GISگيري علم سيستم اطالعات جغرافيايي )اي و نيز بکاررايانهامروزه با برخورداري از امکانات    

بانکهاي  توسعه باشد، با آوري، مديريت، تجزيه و تحليل و نمايش اطالعات زميني ميابزاري براي جمع

هاي مکاني بندي و به روز نموده و با انجام تحليلآوري، طبقهتوان اطالعات را جمعاطالعاتي مي

ودمندي از وضعيت مکاني عوامل خاکي و روند تغييرات آنها بدست آورد و وضعيت اين اطالعات س

در  يآورفن(. سرعت پيشرفت 1386عوامل را به صورت نقشه ارائه نمود )رضايي بنفشه و همکاران، 

تر موجب شده تر با انجام عمليات باصرفهآوري اطالعات و نياز به تصميم گيري سريع و دقيقزمينه جمع

عنوان يک تکنيک مناسب ه ب GISتا مشاهدات هوايي کره زمين مورد استفاده قرار گيرد که در اين راستا 

هاي اي نيز بدليل داشتن سري(. تصاوير ماهواره1383برداري قرار گرفته است )دادرسي، مورد بهره

و جامعي از تغييرات توانند اطالعات مناسب زماني، هزينه کم، پوشش زياد و قابليت پردازش رقومي مي

ي را در ارزيابي منابع يقابليت باال GIS در کنارو ( 1376خصوصيات سطح زمين ارائه دهند )طاهر کيا، 

سازي و به روز بودن با توجه به پويا بودن محيط خاک، جهت بهنگام کنند.خاک و اراضي ايجاد 

ناپذير بوده و تنها با استفاده از اين ضرورتي اجتناب  GISو 2(RSاطالعات، استفاده از سنجش از دور )

توان در جهت پيشگيري، شناسايي و اقدامات الزم براي جلوگيري از تخريب خاک تکنيکهاست که مي

هاي مناسب کننده سري(. سيستم اطالعات جغرافيايي تامين1385در زمان کوتاه اقدام نمود )رئيسي، 

                                                 
1 -Geographical Information Systems        2-Remote Sensing 
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به دليل   GISاي وهاي ماهوارهنابراين، استفاده از دادهب .باشداي ميها بر پايه خصوصيات منطقهداده

بين بردن حجم  هاي حاصلخيزي خاک با روش رقومي و ازپذيري و کاربرد آسان در تهيه نقشهانعطاف

 سرابچي و  ;2003گردد )براتني، جويي در زمان و هزينه توصيه ميعمليات ميداني و صرفه

 (.1384همکاران، 

 يقات گذشتهمروري بر تحق -1-2

 شناسي برنجهخصوصيات گيا -1-2-1

باشند. درصد غذاي مردم مي 70غالت مهمترين منبع غذايي براي ساکنان کره زمين و تامين کننده    

درصد  50انرژي و  درصد 75درصد انرژي و به طور کلي بيش از  60 گندم و برنج روي هم رفته تقريباً

دانند )ويليامز، کنند بطوري که آنها را پايه اصلي تغذيه و بقاي بشر ميپروتئين مورد نياز بشر را تامين مي

کنند. غالت تقسيم بندي مي 2ايو دانه 1ايغالت را بر حسب نوع مصرف به دو دسته علوفه(. 1995

 :شوندبه شرح زير تقسيم بندي مي 4و گرمسيري 3اي از لحاظ منطقه رويش به دو دسته معتدلهدانه

 مثل علف گندمي و علف چاوداراي علوفه -1

 اي معتدله شامل گندم نان، گندم ماکاروني، جو، يوالف زراعي، چاودار و چاودم )تريتيکاله(دانه -2

 (.1383اي، ارزن و سورگوم )امام، و گرمسيري شامل برنج، ذرت دانه

درصد کالري  80به  رسد و در قاره آسيا نزديکفقط به مصرف انسان مي اي است که تقريباًبرنج غله   

-ستگاه اين گياه کشورهاي جنوب شرقي آسيا است و گونهاخ .شودروزانه مردم توسط اين گياه تامين مي

هاي ترين خويشاوند برنجهاي وحشي زيادي از آن در آسيا، آفريقا و آمريکا مشاهده شده است. نزديک

 glaberrimaو  sativaگونه  2آن، تنها گونه موجود  20که بيش از  باشدمي Oryza fatuaکنوني، گونه 

شود متعلق به شود. تمامي ارقام برنج که در قاره آسيا، آمريکا و اروپا کشت ميدر سطح تجاري کشت مي

 (.1383امام، )است japonica و indica هستند که داراي دو زير گونهsativa گونه 

                                                 
1  - Forage Cereals        2-Grain Cereals          3 - Temperate             4-Tropical 
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ها ، بقيه بند بند بوده و به جز در محل گرهکه ساقه آن قائم و  1برنج گياهي از خانواده گندميان   

بلند و کرکدار  2باشد. در محل اتصال پهنک هر برگ به غالف گوشوارکهاي ساقه توخالي ميقسمت

متر است سانتي 25تا  10است. طول هر خوشه  3وجود دارد. گل آذين برنج از نوع خوشه مرکب

پرچم و  6ج فقط يک گلچه وجود دارد که در آن (. در هر سنبلک خوشه برن1376و همکاران،  يکوچک)

دانه برنج وجود  600تا  500مانند وجود دارد. در هر خوشه برنج ممکن است يک مادگي دو شاخه پر

 پوشينه )پالئا( و برون هاي گل شامل درونگرم است. پوشش 30تا  20داشته باشد. وزن هزار دانه برنج 

شود. ميوه برنج از نوع ميوه غالفدار برنج شلتوک يا چلتوک گفته ميچسبد. به يپوشينه )لما( به بذر م

شود. پس از جدا پوشينه جدا مي پوشينه و درون هاي برونگندمه است که به راحتي با سائيدن از پوشش

افشاني، اين گياه (. از لحاظ گرده1383بدست مي آيد )امام،  4ايها از شلتوک، برنج قهوهشدن پوشش

هاي تاجي هاي بذري و تاجي است که ريشهگيرنده ريشهاي در بره افشان است و سيستم ريشهخود گرد

رس برنج اي در ارقام زوداندازه سيستم ريشه دهد.اي برنج را تشکيل ميبخش عمده سيستم ريشه

و ها  جذب شده باشد. اکسيژن مورد نياز ريشه برنج از راه برگ-از ارقام ديررس برنج مي کوچکتر

رسد و به اين ترتيب اکسيژن کافي براي تنفس ها به ريشه ميقاعده برگ 5هاي آئرانشيمبوسيله سلول

 (.1376شود )کوچکي و همکاران، طبيعي، رشد و جذب عناصر غذايي فراهم مي

 

 کنند که در سال)شالي( که همان برنج تميز نشده است بيان مي 6مبناي شلتوک توليد جهاني برنج را بر   

درصد آن مربوط به آسيا بوده است  90ميليون تن در سراسر جهان بوده که تقريبا  600نزديک به  2003

-هاي توليد به مصرف مي(. بخش عمده برنج توليد شده در دنيا در همان محل2007)جرهم و همکاران، 

شود حال آنکه اين يدرصد برنج توليدي دنيا وارد تجارت جهاني م 4اي که تنها نزديک به رسد، به گونه

 (.1376و همکاران،  يکوچکدرصد است ) 20رقم در مورد گندم 

                                                 
1-Poaceae     2-Auricle     3- Panicle    4-Brown rice     5- Aerenchyma         6-Paddy 
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باشند. کشورهاي تايلند، آمريکا، ترين کشورهاي توليدکننده برنج، چين، هندوستان و اندونزي ميعمده   

ندگان نکعودي، عراق و نيجريه از واردساستراليا و برمه از جمله صادر کنندگان برنج هستند. عربستان 

ميزان توليد شلتوک  1382بنابر آمار سازمان خوار و بار جهاني، در سال  .شوندعمده برنج محسوب مي

هاي هکتار شاليزار بدست آمده است. در بين استان 560ميليون تن بوده است که از سطح  3/3در ايران 

 (.1383کشور، مازندران از لحاظ توليد برنج در مقام نخست قرار دارد )امام، 

زياد ساقه، دارا بودن  . ارتفاع  نسبتاًاختصاص داردارقام اينديکا به عمده سطح زير کشت برنج در ايران    

هاي کشيده و شفاف از هاي کشيده و افتاده، حساسيت به طول روز، داشتن دانهتعداد نسبتا زيادي برگ

ها بسيار خوب است، ولي ميزان ن برنجشود. کيفيت دانه در ايگونه محسوب ميهاي ارقام اين زيرويژگي

هاي دانه به سه گروه گونه از لحاظ ويژگيعملکرد دانه آنها در واحد سطح کم است. ارقام اين زير

 صدري، چمپا و گرده تقسيم بندي مي شوند:

 9متر است و ممکن است به ميلي 7طول دانه در برنج هاي اين گروه بيش از  -گروه صدري -الف

هاي اين گروه بسيار خوب است، گرچه عملکرد دانه در واحد هم برسد. کيفيت پخت برنجمتر ميلي

هاي معروف اين گروه شامل دمسياه، فيروز، ساالري، اميري، سطح آنها کمتر از دو گروه ديگر است. رقم

 باشد.اربابي، ميرزا عنبر و موسي طارم مي

ها اي که طول دانهتر و قطورتر بوده به گونهوتاههاي اين برنج نسبت به صدري کدانه -گروه چمپا -ب

هاي معروف اين گروه شامل چمپاي سياه )ريشک سياه(، چمپاي سفيد متر است. رقمميلي 7تا  6بين 

 باشد.)ريشک سفيد(، بي نام و رسمي مي

ست. متر اميلي 6دانه برنج هاي اين گروه گرد و کروي بوده و طول آنها کمتر از  -گروه گرده -ج

هاي معروف آن شامل گرده ميانه، عملکرد دانه در واحد سطح نسبت به دو گروه باال بيشتر است. رقم

 باشد.مي 65گرده الهيجان، گرده رسمي، گرده شيرازي و تايچونگ 

پذيري زياد، عملکرد به تازگي استفاده از ارقام ژاپونيکا که داراي شاخص برداشت باال، قابليت کود   

، تعداد زياد پنجه، عدم حساسيت به طول روز و کيفيت پائين دانه براي پخت ه در واحد سطحزياد دان

 .(1383)امام،  باشديماست در حال گسترش 
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 فسفر و نقش آن در گياه -1-2-2

باشد که مقادير کافي آن، استحکام ساقه غالت و فسفر يکي از عناصر اصلي مورد نياز رشد گياه مي   

اي با وجود ها، علوفه، سبزيجات و محصوالت دانهدهد. کيفيت ميوهيتروژن را افزايش ميظرفيت تثبيت ن

دهد ها را افزايش مييابد. فسفر کافي همچنين مقاومت گياه به بيماري و رشد ريشهفسفر کافي بهبود مي

ر و ميوه يافت (. فسفر در تشکيل بذر نقش اساسي دارد و به مقدار زياد در بذ2003)هاولين و همکاران، 

 (.1383ويژه غالت است )ملکوتي و همايي، ه شود و عامل زودرسي محصوالت، بمي

هاي زياد نه تنها باعت افزايش عملکرد و بهبود کيفيت محصول فسفر مانند هر عنصر ديگر، در غلظت   

ريشه گياه  گردد بلکه مصرف بي رويه اين عنصر، بيش از حد نياز گياه باعث تجمع فسفر در محيطنمي

شسته شدن آن به عمق پائين خاک کمتر صورت  ،شود که با توجه به کندي تحرک فسفر در خاکمي

اي از آن در اليه سطحي شود و قسمت قابل مالحظهفسفر در خاک تثبيت و ذخيره مي نيبنابراگيرد، مي

(. اين 1370ري، ماند )بغوخاک زراعي، يعني در محلي که کودهاي فسفري مصرف شده اند باقي مي

اتالف سرمايه کشاورز موجب بروز  شکل فسفر در کوتاه مدت براي رشد گياه مفيد نبوده و عالوه بر

 گردد.خساراتي مانند محدود شدن جذب عناصر کم مصرف مي

-( گزارش نمود که نسبت مصرف کود در ايران در مقايسه با آمار جهاني نامتعادل مي1375ملکوتي )   

است در حالي که در ايران  35و  50 ،100صرف نيتروژن، فسفر و پتاسيم در دنيا به ترتيب م نسبتباشد. 

 بوده است. 30و  111 ،100برابر  1370در سال 

باعث بهم زدن تعادل  ،هاي گياهيجذب بيش از حد فسفر معدني و باال رفتن غلظت آن در بافت   

گردد گياه را مختل کرده و موجب بروز عالئمي مي عناصر غذايي در گياه شده، متابوليسم عنصر در درون

هاي ظاهري با کمبود اين عالئم ممکن است حتي شباهت .شودکه اصطالحاً زيادي فسفري ناميده مي

 (.1970فسفر در گياه داشته و سبب گمراهي مشاهده کننده شود )کريميان، 

دهد ولي چنانچه اين را افزايش مي ازدياد غلظت فسفر در محلول خاک گرچه عملکرد گياهان مختلف   

شود چون نسبت فسفر به روي و يا فسفر به غلظت از حد معيني تجاوز کند باعث کاهش عملکرد مي

 رود.آهن بسيار باال مي
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گردد. از طرف ( در گياهان و مسموميت گياه به اين عنصر ميBفسفر زياد باعث تجمع عنصر بر )   

شود که ممکن است به علت ه موجب کاهش جذب مس در گياه ميديگر زيادي فسفر در محيط ريش

تاثير منفي فسفر بر فعاليت ميکوريزا باشد. اثر منفي فسفر بر وضعيت آهن در گياه را به غيرمتحرک شدن 

آهن در خاک، ممانعت از جذب آهن توسط ريشه و جلوگيري از حرکت آهن از ريشه به ساقه و برگ 

دهند. افزايش غلظت فسفر در محيط ريشه شبدر سفيد و سيب زميني ميدر شرايط زيادي فسفر ربط 

شود. در حالي که همين شرايط باعث جذب بيش از حد منگنز و در نتيجه سميت گياه با اين عنصر مي

 (.1377گردد )کريميان، موجب جذب منگنز در برنج مي

ا در نتيجه زيادي فسفر گزارش ( نيز کاهش غلظت منگنز در برگ گندم ر1996) نيلسن و همکاران   

زياد  هاي نسبتاًتواند موجب ازدياد غلظت موليبدن در گياه شود. گرچه غلظتکردند. زيادي فسفر مي

حاوي  وزموليبدن در اغلب گياهان بي ضرر است ولي چنانچه حيوانات نشخوار کننده از گياهان لگومين

شوند. موارد شديد اين عارضه مسموميت موليبدني ميموليبدن زياد استفاده کنند دچار عارضه اي به نام 

 ممکن است منجر به مرگ حيوان شود.

هاي مختلفي درباره مکانيسم کاهش جذب روي ناشي از غلظت زياد فسفر ارائه گرديده است. نظريه   

رخي گردد. البته بها فسفر زياد مانع از حرکت روي به طرف ساقه و برگ ميبر طبق يکي از اين نظريه

سازد نيز معتقدند زيادي فسفر مانع جذب روي نشده بلکه متابوليسم آن را در درون گياه مختل مي

 (.1377)کريميان، 

باشد. نتايج تحقيقات مختلف نشان داد که ميکوريزائي شدن ريشه بر رشد و فعاليت گياهان مفيد مي   

مصرف  است ل فسفر و برخي عناصر کمافزايش حالليت ترکيبات کم محلو ،يکي از علل اين مفيد بودن

ي شدن ريشه و يا ي(. غلظت زياد فسفر در محلول خاک ممکن است سبب کاهش ميکوريزا1991)بوالن، 

جذب زياد فسفر توسط گياه ممکن است موجب کاهش  تاثير کمتر ميکوريزا در جذب فسفر شود.

 (.1987پروتئين دانه گندم شود )هالورسون، 

کيلوگرم سوپر  376و  188سال مصرف سطوح صفر،  37(، پس از مقايسه تاثير 1992ز )هاينز و ويليام   

هاي مراتع کشور نيوزلند، گزارش دادند که مصرف اين کود باعث ورود بيشتر فسفات در هکتار در خاک
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 20اين عنصر به زنجيره غذايي حيوانات چراکننده در اين مراتع شد، فسفر معدني و آلي بيشتري در عمق 

 سانتيمتري خاک تجمع نمود ولي پتاسيم و منيزيم قابل تبادل خاک کاهش يافت.

تواند سبب ازدياد بار منفي ذرات کلوئيدي خاک و باال رفتن تبادل کاتيوني خاک شود. زيادي فسفر مي   

 دگرديمها توسط خاک و کم شدن قابليت استفاده آنها براي گياه اين پديده موجب افزايش جذب کاتيون

 .(1377ان، يمي)کر
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Abstract:  

Rice is the most important cereal of Asia and is the second cereal in the world. This plant requires different 

nutrient include P for it´s growth. This requirement is supplying with the application of P fertilizers. These 

fertilizers contain heavy metals as impurity and some of them inter to the rice plant that probably are toxic 

for human. To investigate the effect of P fertilizers application on heavy metal concentration of soil and rice 

cultivars in to sections of farm and field survies. In the farm section in split-split plot design with randomly 

complete blocks and tree replications at the research farm of Amol rice institute at during 2008. Factors 

include rice cultivars (tarrom and fajr) as main factors, type of P fertilizer 2 kinds of DAP and 2 kinds of TSP 

as sub-factor and level of fertilizer (0, 37/5, 75 and 150 kg/ha P2O5) as sub-sub factor. Rice grain yield and 

concentration nutrient and heavy metal in grain and soil of experiment plot were measured. In field survey 

100 compound samples were collected central area the province using with soil type map. Landsat 7 images 

also used for distinguished physico-chemical properties of soils. The results of compare the mean show that P 

and Pb concentration of soil and Cu and P concentration of grain of tarrom cultivar were higher than those of 

fajr but, OC, Fe, Zn, Mn and Ni of soil and Pb and Zn of grain and also grain yield were higher in fajr 

cultivar. Concentration of Fe and Cu of grain, grain yield and concentration of Zn and Pb were higher in the 

plot that received Khadamat company super phosphate. OC, Zn, and Ni content of grain and Mn content of 

soil were greater in the effect of china super phosphate application. Concentration of soil Fe, Mn and Pb of 

grain were higher in the treatment of Khadamat company DAP. P and Cd concentration were higher with the 

application of Razi DAP. OC, Mn, Ni of soil were higher in 37.5 level and Pb of soil, Ni and Pb of grain and 

yield in 75 levels. Concentration of P and Cu of soil and Zn, Mn and Cu of grain were higher in the 150 level. 

There were significant between soil parameters include OC, sand, Cu, Fe, EC and Mn of soil spectral with 1, 

2, 3, 5, 7 and 8. The maps of heavy metal concentration of soil in the central parts of province were prepared 

using soil data and Kriging interpolation procedure and the area with high concentrations of these metals 

were distinguished.                 
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