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اساس قابلیت جذب فلزات سنگین و غلظت کل میباشد در این مطاليه
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مرک

و نمونیهبیرداری

( 5نمونه در هر نقطه) از  535نقطه به طور سیستماتی
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 5نرمال استفاده شد و غلظت آنها با استفاده از دستگاه جیذب

اتمی تيیین گردید بر اساس غلظت کل فلزات ،شاخص زمین ان اشتگی،
فاکتور آلودگی و بار آلودگی برای هر چهار منطقه تيیین شدند نتیای
نشان داد که غلظت قابلدسترس فلزات م ،،روی ،کادمیوب و سرب در
هر چهار ناحیه از استاندارد ارایه شیده توسیط سیازمان محییط زیسیت
ایران بیشتر بود نتای نشان داد که براساس شاخص زمیین ان اشیتگی،
هر  4ناحیه مورد مطاليه دارای آلودگی شدید م ،و سرب هسیتند ،در
حالیکه روی و کادمیوب در محدوده غیرآلوده تیا کمیی آلیوده قیرار
دارند شاخص بار آلودگی بیشتر از ی

در تمامی نواحی مورد مطاليه

نشان دهنده تاثیر منابع انسانی رالوه بر منابع ط یيی بر افیزایش غلظیت
فلزات م ،،روی ،سرب و کادمیوب در خاک است
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مقدمه
با شروع انقالب صنعتی از قرن نوزدهم و آلودگی
تدریجی محیطزیست ،امروزه سالمت انسان و سایر

باطلههای حاصل از آن به همراه پساب کارخانه ،از منابع اصلی
آالیندگی ناشی از استخراج معادن میباشند (.)9
اگرچه غلظت کل فلزات سنگین شاخص مفیدی برای

موجودات به صورت جدی در معرض تهدید قرار گرفته

ارزیابی وضعیت آلودگی خاک میباشد؛ ولی اطالعات

است ( .)17فلزات سنگین به عنوان یکی از مهمترین آالینده-

کافی در ارتباط با قابلیت جذب و سمیت فلزات سنگین ارایه

های زیست محیطی به شدت سمی و غیرقابل تجزیه است ،به

نمیکند .تحرک ،قابلیت جذب و سمیت فلزات سنگین برای

طوریکه وجود چند میلیگرم بر کیلوگرم از آنها در

گیاهان به طور قابل توجهی به شکلهای شیمیایی آنها در

خاک ،سالمت گیاه و انسان را تهدید میکند ( 22و .)29

خاک بستگی دارد ( 21و  .)42فلزات سنگین در خاک به

وجود ارتباط نزدیک بین اکوسیستمهای کشاورزی و سالمتی

شکلهای محلول ،تبادلی ،کربناتی ،متصل شده به اکسیدهای

انسان ،آلودگی فلزات سنگین در این اکوسیستمها را به یکی

آهن و منگنز ،آلی و باقیمانده وجود دارند ( 91و  .)96قابلیت

از نگرانیهای بزرگ در سراسر جهان تبدیل کرده است ( 7و

دسترسی این شکلها با یکدیگر متفاوت است و از بین اجزای

 .)28آلودگی اراضی کشاورزی به فلزات سنگین ،کاهش

مختلف بخش محلول و تبادلی در مقایسه با سایر شکلها

کیفیت خاک ،کاهش رشد گیاه و آسیب به سالمت انسان

قابلیت دسترسی بیشتری در خاک دارند ( .)91به همین دلیل

از طریق ورود به زنجیره غذایی را به همراه دارد ( .)21برخی

تعیین شکل قابل دسترس به جای غلظت کل فلزات سنگین

از فلزات سنگین مانند روی و مس از عناصر ضروری برای

ارزیابی مناسبتری را از آلودگی خاک نشان میدهد (.)41

گیاهان و انسان است و به عنوان اجزای کاتالیزوری از

قابلیت جذب فلزات سنگین توسط گیاه نه تنها به غلظت

پروتئینها و آنزیمها محسوب میشوند ()14؛ در مقابل ،تعداد

فلزات خاک ،بلکه به  pHخاک ،میزان رس و مواد آلی و

زیادی از فلزات سنگین هیچ نقش فیزیولوژیکی مفیدی در

کودهای استفاده شده نیز بستگی دارد ( .)19وجود ترکیبات

انسان ندارند و از مهمترین عوارض تجمع بیش از حد آنها

کمپلکس کننده ترشح شده از ریشه ،مانند اسیدهای استیک،

میتوان به سرطان زایی ،اثر بر روی پوست ( ،)49اثر بر

اگزالیک ،فوماریک ،سیتریک ،تارتاریک ،یورانیک و پلی

سیستم اعصاب مرکزی و محیطی ،اثر بر روی سیستم خون

ساکاریدها که قادر به تولید کمپلکس با یونهای فلزی در

ساز ،اثر بر سیستم قلبی و عروقی ،آسیب به کلیهها و تجمع

ریزوسفر میباشند و میتواند سبب تغییر ،تثبیت و تحرک

در بافتها اشاره کرد (.)44

فلزات سنگین در خاک شوند (.)41

تغییرات مکانی محتویات فلزات سنگین در اراضی

در ایران اگرچه مطالعات متعددی در ارتباط با ارزیابی

کشاورزی تحت تأثیر مواد مادری و فعالیتهای انسانی قرار

آلودگی خاکهای اطراف معادن و مراکز صنعتی انجام شده

میگیرد .فلزات سنگین بهطور طبیعی در خاک وجود دارند

است ،ولی این مطالعات عمدتاً ارزیابی آلودگی را از طریق

و در اثر فعالیتهای انسانی تجمع بیشتری از این فلزات در

غلظت کل فلزات سنگین بررسی نمودهاند .شهبازی و

خاک صورت میگیرد ( .)41کارخانههای ذوب و تصفیه

همکاران ( )94بررسی آلودگی فلزات سنگین مس و روی را

فلزات ،کورههای احتراق زغالسنگ ،زبالهها و پسماندهای

با استفاده از شاخصهای آلودگی در شهرستان نهاوند انجام

صنعتی و ضایعات کارخانهها از منابع اصلی آلودگی منابع

دادند .این پژوهشگران منشا طبیعی را عامل ورود فلزات

خاک و آب در مناطق صنعتی میباشد ( .)26معادن به عنوان

سنگین به خاک معرفی کردند .شایستهفر و رضایی ()91

یکی از مهم ترین منابع ورود فلزات سنگین به محیط زیست

ارزیابی و توزیع فلزات سنگین مس ،روی و سرب در

شناخته شدهاند .معدن کاوی ،تمرکز سنگ معدن و دفع

رسوبات معدن سرچشمه را با استفاده از شاخصهای آلودگی
انجام دادند .نتایج آنها نشان داد فلزات مس و روی در

9
مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی) جلد  93شماره  2زمستان 1931

محدوه آلودگی قرار دارند .در تمامی این مطالعات غلظت
کل فلزات سنگین برای تعیین سطوح آلودگی در خاکها

پوشش غالب درمنه دشتی ،1ناحیه  2با پوشش غالب
9

2

 ، Neoglloniaناحیه  9با پوشش غالب تاغ و ناحیه  4با
4

مورد استفاده قرار گرفته است .هر چند غلظت کل میتواند

پوشش غالب پسته تفکیک و نمونهبرداری از این نواحی

اطالعات مناسبی در ارتباط با وضعیت آلودگی خاک به

انجام شد (شکل  .)1تعداد  191نمونه مرکب (در هر نقطه 1

فلزات سنگین ارایه نماید ،اما استفاده از شکل قابل دسترس

نمونه) به همراه دو نمونه شاهد (زمینه) جهت بررسی شاخص-

فلزات ،اطالعات مفیدتر و واقعبینانهتری از میزان سمیت و

های آلودگی از سطح خاک (عمق )1-91برداشت و پس از

قابلیت جذب آنها توسط گیاه را فراهم میآورد .تاکنون

هوا خشک کردن و عبور از الک  2میلیمتری به آزمایشگاه

مطالعه چندانی در ارتباط با وضعیت آلودگی خاکهای

منتقل شدند .برخی از خصوصیات شیمیایی خاک شامل pH

اطراف کارخانه زغالشویی زرند کرمان انجام نشده است؛

و  ECدر عصارهی  1:1بهوسیلهی الکترود شیشهای  pHمتر

بنابراین مطالعه حاضر با هدف ارزیابی آلودگی خاکهای

( )97و هدایتسنج الکتریکی ( ،)92کربن آلی به روش

اطراف کارخانه زغالشویی و میزان غنیشدگی خاک به

اکسیداسیون تر ( )93و کربنات کلسیم معادل به روش خنثی-

فلزات سنگین انجام گردید.

سازی با اسید کلریدریک ( )3اندازهگیری شد .شکل قابل
دسترس فلزات سنگین با استفاده از محلول  1/111موالر

مواد و روشها

 DTPA-TEAدر  pHبرابر با  7/9استخراج ( )6و برای

منطقهی مورد مطاليه

تعیین غلظت کل فلزات ،از اسید نیتریک  1نرمال ( )4استفاده

منطقه مورد مطالعه (کارخانه زغالشویی زرند) در 71

گردید؛ سپس غلظت فلزات در عصارهها به کمک دستگاه

کیلومتری شمال غربی شهرستان کرمان و در نزدیکی شهر

جذب اتمی )Vario 1995( 1تعیین شد.

زرند قرار گرفته است .این منطقه بین طولهای جغرافیایی 16

مطاليات و بررسی شاخصهای آلودگی

درجه و  91دقیقه و  29ثانیه تا  16درجه و  98دقیقه و  91ثانیه

برای ارزیابی میزان آلودگی خاک از معیارهای شاخص
7

شرقی و عرضهای جغرافیایی  91درجه و  41دقیقه و  98ثانیه

زمین انباشتگی ،6فاکتور آلودگی

تا  91درجه و  11دقیقه و  91ثانیه شمالی قرار دارد .کارخانه

آلودگی8براساس غلظت کل فلزات استفاده شد .برای تعیین

زغالشویی زرند از بزرگترین کارخانه فرآوری زغالسنگ

غلظت زمینه دو پروفیل در فاصله دور از کارخانه حفر و

ایران در سال  1917مورد بهرهبرداری قرار گرفت و در حال

نمونهبرداری از خاکهای عمقی غیرآلوده صورت گرفت.

حاضر روزانه بهطور متوسط حدود  4111تن زغال سنگ را

شاخص زمین ان اشتگی

و شاخص بار

به منظور افزایش درجه خلوص شستشو میدهد ( .)11این

شاخص زمین انباشتگی اولین بار توسط مولر)91( 3

کارخانه به دلیل انتشار آالیندهها به محیط ،آلودگیهای

معرفی و بهطور گسترده برای مطالعه آلودگی فلزات

زیست محیطی وسیعی را در منطقه زرند به دنبال داشته است

سنگین استفاده شده است ( 13و  .)27این شاخص (رابطه

(.)11
نمونه برداری
با توجه به وسعت زیاد منطقه مورد مطالعه و وجود موانع
زیاد جغرافیایی و شهری ،نمونهبرداری به صورت شبکهبندی
تصادفی آشیانهای انجام شد .مسیر نمونهبرداری در اطراف
کارخانه با استفاده از نرم افزار Google Earth 7.1.1
تعیین و بر اساس پوشش گیاهی ،چهار ناحیه شامل ناحیه  1با

1- Artenmisia sieberi.
2- Neogallonia cruianellides
3- Haloxyn ammodendron
4- Pistchios
5- Atomic absorption spectroscopy203
6- Geoaccumulation Index
7- Contamination Factor
8- Pollution load index
9- Muller
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 )1با مقایسه تفاوتهای بین غلظتهای فعلی فلزات در

ارزیابی سطح آلودگی فلزات سنگین را انجام میدهد

خاک مورد مطالعه و غلظتهای زمینه این فلزات قادر به

(.)8

ارزیابی آلودگیهای زیست محیطی میباشد (.)23

رابطه () 9

رابطه ()1
که  Igeoشاخص زمین انباشتگی ،Cn ،غلظت کل
در رسوب یا خاک و  ،Bnغلظت زمینه میباشد .ضریب

در این رابطه  CFشاخص آلودگی برای هر فلز و n
تعداد فلزات مورد مطالعه در خاک میباشد.

 1/1نیز برای حذف تغییرات احتمالی زمینه به علت

مطاليات آماری

تاثیرات زمین شناختی اعمال میشود ( .)11شاخص زمین

تجزیه واریانس و مقایسه میانگین براساس آزمون

انباشتگی متشکل از  7کالس میباشد (جدول )1که در
آن باالترین کالس  7نشان دهنده غنی سازی فلزات 111

دانکن در سطح  1درصد با استفاده از نرمافزار SPSS
 16.0انجام شد.
نتای و بحث

برابر بیشتر از غلظت زمینه میباشد (.)12

برخی از ویژگیهای شیمیایی  4ناحیه مورد

فاکتور آلودگی
طبق رابطه  ،2فاکتور آلودگی از تقسیم غلظت کل

مطالعه و همچنین غلظت قابل دسترس فلزات

عنصر در نمونه برداشت شده به غلظت همان عنصر در

سنگین در جدول  9نشان داده شده است .نتایج

نمونه زمینه بهدست میآید (.)26

نشان داد که هر چهار ناحیه دارای خاک آهکی،

رابطه ()2

که در آن  ،CFفاکتور آلودگی،

با  pHخنثی و مقدار ماده آلی کم میباشد .ناحیه
metal

،Cheavy

غلظت عنصر در نمونه و  ،Cbackgroundغلظت عنصر در
نمونه زمینه میباشد .درجه آلودگی را میتوان براساس
فاکتور آلودگی بین صفر تا  6تقسیم بندی کرد
(جدول.)2

 1با کاربری مرتع با پوشش غالب درمنه دشتی
در جهت شمال شرقی کارخانه زغالشویی قرار
گرفته است (شکل  .)1در این ناحیه به طور
میانگین ،فلز روی بیشترین غلظت قابل دسترس
( 11/39میلیگرم بر کیلوگرم) در بین سایر
فلزات را به خود اختصاص داده و بعد از آن

شاخص بار آلودگی
برای کل مناطق نمونهبرداری ،شاخص بار آلودگی
( )PLIبهعنوان ریشه nام فاکتور آلودگی محاسبه
گردید (رابطه  .)9اگر شاخص  PLIبه عدد یک

فلزات سرب ( 9/12میلیگرم برکیلوگرم) ،مس
( 2/19میلیگرم برکیلوگرم) و کادمیوم (1/98
میلیگرم برکیلوگرم) قرارگرفتهاند (جدول .)9

نزدیک باشد ،نشاندهنده این است که بار یا غلظت

همچنین نتایج نشان داد که فلز سرب دارای

فلزات سنگین نزدیک به غلظت زمینه و اگر بیش از

بیشترین شاخص زمین انباشتگی ( )9/37و فاکتور

یک باشد نشان دهندﮤ آن است که خاک آلوده

آلودگی ( )24/8و فلز مس دارای کمترین

میباشد ( .)1این شاخص به صورت تجربی و ساده،

شاخص زمین انباشتگی ( )1/7و فاکتور
آلودگی( )2/16در این ناحیه میباشد (جدول .)4

1
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) کالسهای شاخص زمین ان اشتگی5( جدول
Table (1) Classes of geoaccumulation index
درجه آلودگی

شاخص زمین انباشتگی

Degree of contamination
غیر آلوده

Geo-accumulation Index
0>

Non-polluted
غیر آلوده تا کمی آلوده

0-1

Non-polluted-slightly polluted
کمی آلوده

1-2

slightly polluted
کمی آلوده تا خیلی آلوده

2-3

slightly polluted-very polluted
خیلی آلوده

3-4

very polluted
خیلی آلوده تا شدیدا آلوده

4-5

very polluted-highly polluted
شدیدا آلوده

5<

highly polluted

)7( ) ط قه بندی مقادیر فاکتور آلودگی2( جدول
Table (2) Classification levels of contamination factor
درجه آلودگی

مقدار فاکتور

Degree of contamination
بدون آلودگی

Factor value
0

Non pollution
بدون آلودگی تا آلودگی متوسط

1

Non pollution-average pollution
آلودگی متوسط

2

average pollution
آلودگی متوسط تا قوی

3

average pollution-strong pollution
آلودگی قوی

4

strong pollution
آلودگی قوی تا خیلی قوی

5

strong pollution- very strong pollution
آلودگی خیلی قوی

6

very strong pollution

6
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شكل ( )5موقيیت منطقه مورد مطاليه و مناطق نمونه برداری شده
Figure (1) Location of the study area and sampling site

مطالعه بهویان و همکاران )8( 1نیز نشان داد که

اندازهگیری شد .میانگین شاخص زمین انباشتگی

شاخص زمین انباشتگی و فاکتور آلودگی فلزات

فلزات سنگین در ناحیه  2نشان داد که فلزات

سرب و روی ،مس در خاک اطراف معدن زغال

مس و کادمیوم با کمترین شاخص زمین

سنگی در بنگالدش به طور قابل توجهی نسبت به

انباشتگی (به ترتیب  1/86و  )1/11در محدوده

سایر فلزات سنگین بیشتر است .آنها منشا این

غیرآلوده تا کمی آلوده و فلزات سرب و روی با

آلودگی را ناشی از عوامل انسانی و فعالیتهای

بیشترین شاخص زمین انباشتگی (به ترتیب

معدن بیان کردند .در ناحیه  2با کاربری مرتع با

 4/13و  )9/71در محدوده خیلی آلوده قرار

پوشش گیاهی غالب ( Neoglloniaشکل  ،)1از

دارند (جدول  .)4نتایج فاکتور آلودگی نشان داد

میان فلزات مورد مطالعه ،روی بیشترین غلظت

که فلزات سرب و روی دارای آلودگی بسیار

( 7/82میلیگرم بر کیلوگرم) را به خود

شدید و فلزات مس و کادمیوم دارای آلودگی

اختصاص داده است .میانگین غلظت قابل

متوسط تا قوی در این ناحیه میباشند .کوردوس

دسترس فلزات مس ،سرب و کادمیوم به ترتیب

و همکاران )11( 2آلودگی فلزات مس ،سرب،

برابر با  2/81 ،1/49و  1/91میلیگرم بر کیلوگرم

روی و کادمیوم را در منطقه معدن کاری در بایا

1- Bhuiyan et al.

2- Cordos et al.
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Table (3) Statistical description of available forms of heavy metals (mg/kg) and some chemical properties of soil in the study area
ویژگی
تکرار
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
characteristic
مس

replication
13

Minimum
1.92

Maximum
4.40

Average
2.53

Standard Deviation
0.98

13

5.88

35.50

11.93

8.02

13

1.74

4.76

3.52

1.05

13

0.14

0.5

0.38

0.13

)Copper)
روی
)Zinc)
1 ناحیه

سرب

)Zone 1(

)Lead(
کادمیوم
)Cadmium(
pH(1:5)

13

6.90

7.90

7.35

0.29

EC(dS/m)
OM (%)1

13
13

0.18
0.27

2.04
0.90

0.58
0.49

0.54
0.29

CCE (%)1

13

8.50

27.00

18.00

4.23

مس

48

0.06

3

1.43

0.8

48

1.74

20.20

7.82

3.35

48

0.2

4.54

2.81

0.96

48

0.12

0.72

0.35

0.12

)Copper)
روی
)Zinc)
سرب
)Lead(
2 ناحیه

کادمیوم

)Zone 2(

)Cadmium(
pH(1:5)

48

7.00

7.80

7.27

0.25

EC(dS/m)

48

0.24

0.51

0.30

0.07

OM (%)

48

0.35

0.55

0.47

0.06

CCE(%)

48

11.00

20.00

15.13

2.40

مس

35

0.06

4.14

1.68

1.07

35

5.36

92.10

16.74

18.89

35

0.64

5.76

2.98

1.05

35

0.14

7.48

0.56

1.27

)Copper)
روی
)Zinc)
9 ناحیه

سرب

)Zone 3(

)Lead(
کادمیوم
)Cadmium(
pH(1:5)

35

7.30

8.20

7.64

0.25

EC(dS/m)

35

0.26

3.53

1.06

0.90

OM (%)

35

0.2

1.25

0.60

0.30

CCE (%)

35

16.00

29.50

19.17

3.52

مس

39

0.06

5.36

2.35

1.03

39

5.42

55.28

14.91

9.55

39

0.72

7.28

4.03

1.5

39

0.14

0.84

0.48

0.14

)Copper)
روی
)Zinc)
سرب
)Lead(
4 ناحیه

کادمیوم

)Zone 4(

)Cadmium(
pH(1:5)

39

6.80

7.50

7.10

0.17

EC(dS/m)

39

0.74

41.60

9.15

12.02

OM (%)

39

0.23

2.24

1.00

0.69

CCE(%)

39

9.50

23.00

14.07

3.38
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ماری بررسی و نتیجه گرفتند که با دور شدن از

دست آمد (جدول  ،)4به طوریکه منطقه از نظر

معدن زغال سنگ غلظت این عناصر کاهش

وضعیت سرب در محدوده خیلی آلوده تا آلودگی

مییابد.منطقه  9با کاربری صنعتی و پوشش غالب

شدید قرار دارد (جدول  .)1شاخص زمین

تاغ در جهت غرب و شمال غربی کارخانه زغال

انباشتگی باال برای عناصر سرب و روی در منطقه

شویی قرارگرفته است .میانگین غلظت قابلدسترس

مورد مطالعه را شاید بتوان ناشی پساب خروجی از

فلز روی ( 16/74میلیگرم بر کیلوگرم) در این

کارخانه نیز دانست که برای آبیاری باغات پسته

ناحیه نسبت به ناحیه  7/82( 2میلیگرم بر

استفاده میشود ( .)11نتایج حمزه و زریسفی ()11

کیلوگرم) افزایش دو برابری داشته است (جدول

نشان داد مقدار فلزات مس ،روی ،سرب و کادمیوم

 .)9براساس نتایج بهدست آمده روی دارای

حاصل از پساب خروجی از پساب کارخانه به

بیشترین غلظت و کادمیوم دارای کمترین غلظت

ترتیب برابر  1/92 ،1/62 ،1/14و  1/13میلی گرم

قابلدسترس میباشد .بررسی شاخصهای آلودگی

بر لیتر میباشد .مصرف کودهای شیمیایی نیز می-

در این ناحیه نشان داد که بیشترین شاخص زمین

تواند یکی دیگر از عوامل افزایش غلظت فلزات

انباشگی و فاکتور آلودگی در مورد فلزات سرب و

سنگین در این ناحیه باشد .کمترین مقدار شاخص

روی اندازهگیری شد (جدول  )4که براین اساس،

زمین انباشتگی و فاکتور آلودگی برای فلز مس به

منطقه از نظر آلودگی ،در محدوده آلودگی شدید

ترتیب  1/16و 9/18تعیین شد (جدول  .)4در یک

قرار دارد .منطقه  4با کاربری کشاورزی پسته

مطالعه خداکرمی ( )24به بررسی غلظت  14فلز

دارای میانگین غلظت قابلدسترس سرب (4/19

سنگین در کاربریهای مختلف در بخشی از استان

میلیگرم بر کیلوگرم) بیشتری در مقایسه با سایر

همدان پرداخت .نتایج مطالعه نشان داد که عامل

نواحی مورد مطالعه است (جدول  .)9نکته مهمی

اصلی موثر بر افزایش مس و روی در منطقه مورد

که در مورد فلز سرب مشاهده گردید ،افزایش

مطالعه ،ساختار زمینشناسی میباشد ،اما مصرف

غلظت سرب در نواحی  9و  4در مقایسه با نواحی

غیر اصولی کود در زمینهای کشاورزی به دلیل

 1و  2بود .نواحی  9و  4در سمت غرب کارخانه

وجود فلزات سنگین در ساختار شیمیایی کودهای

ذغال و بیشتر در محدوده شهری قرار گرفتند .این

اوره ،فسفات و پتاس نیز میتواند باعث افزایش

امر نشان میدهد که در مناطق شهری خروج سرب

غلظت این فلزات در خاک شده باشد.

از اگزور وسایل نقلیه نقش قابل توجهی در ایجاد

شاخص بار آلودگی در هر  4منطقه مورد

آالیندگی این فلز در خاک دارد .در این ناحیه

مطالعه محاسبه گردید (شکل  .)2با توجه به اینکه

بیشترین مقادیر شاخص زمین انباشتگی و فاکتور

شاخص بار آلودگی در هر  4منطقه مورد مطالعه

آلودگی برای فلز سرب به ترتیب  4/11و  98/44به

بزرگتر از یک به دست آمد ،نشان دهنده

3
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آلودگی مناطق در نتیجه فعالیتهای انسانی است

فلزات سرب و کادمیوم در نواحی  2 ،1و  4و

( .)1محاسبه شاخص بار آلودگی تحت تاثیر مقدار

فلزات روی و مس در ناحیه  9همبستگی مثبتی

فاکتور آلودگی فلزات مورد مطالعه است .در

مشاهده شد که نشان دهنده ورود این فلزات از منبع

مطالعه حاضر ،مقدار شاخص بار آلودگی تحت

مشترک میباشد .همبستگی معنیداری بین

تاثیر مقدار فاکتور آلودگی سرب و روی به دست

ویژگیهای شیمیایی نظیر  ،pHهدایت الکتریکی و

آمد که دارای بیشترین مقدار در هر چهار منطقه

درصد ماده آلی با غلظت کل فلزات سنگین

هستند (شکل  .)2آلودگی حاصل را شاید بتوان

مشاهده نشد .با توجه به دامنه تغییرات بسیار کم پ

عالوه بر تاثیر کارخانه به سازندهای زمینشناسی

– هاش تاثیر ناچیز آن بر غلظت فلزات سنگین قابل

منطقه مورد مطالعه نسبت داد .مناطق مرتفع

توجیه است .این نتایج با یافتههای تامی و همکاران

1

کوهستانی محدوده معادن زغال از نظر سنگ-

( )98برای خاکهای سطحی کاتولینا اسپانیا

شناسی مربوط به دوره ژوراسیک و دارای

مطابقت دارد .همچنین نتایج نشان میدهد در

سازندهای شیل ،ماسه سنگ ،آهک و رگههای

نواحی  1و  4بین درصد آهک با فلز مس ارتباط

زغال دار میباشد ( .)2رگههای زغالی بزرگترین

منفی معنیداری وجود دارد .با توجه بهاینکه آهک

ذخیره زغال را داراست و درصد گوگرد رگههای

باعث رسوب فلزات در خاک میشود .کرمی و

زغالی  1/1تا بیش از  1درصد است که اکثرا به

همکاران ( )21ارتباط معنیداری و منفی بین مس

شکل پیریت ،گالن ،ماراکاسیت و کلکوپیریت

در خاک با میزان کربنات کلسیم گزارش کردند.

میباشد ( 18و .)99یکی از دالیل غلظت باالی

در مطالعه انجام شده توسط هانی و کرمینژاد

2

سرب و روی در منطقه میتواند وجود کانیهای

( )16همبستگی بین فلزات مس ،روی ،کادمیوم و

گالن ،پیریت و کلکوپیریت باشد .کانی گالن یکی

سرب را محاسبه و به این نتیجه رسیدند ،فلزاتی که

از کانیهای اختصاصی سرب ،کانی پیریت حاوی

همبستگی قوی با هم دارند احتماال منابع آالینده

عناصری مثل کادمیوم ،سرب ،کروم و کانی

یکسانی دارند .همچنین امینی و همکاران)1( 9

کلکوپیریت هم دارای عناصر نیکل ،سرب ،مس،

همبستگی بین فلزات سرب و کادمیوم خاک را

روی ،کادمیوم میباشند.

ناشی از ورود این عناصر از طریق منبع مشترک

هم ستگی بین متغیرها

دانستند.

همبستگی باال بین فلزات سنگین میتواند ناشی
از ورود این فلزات از طریق منابع مشترک مانند
ورود از طریق فعالیتهای کشاورزی ،از طریق
اتمسفر یا از طریق ماده مادری باشد.نتایج ضریب
همبستگی پیرسون (جدول  )1نشان میدهد بین

1- Tume et al.
2- Hani and Kariminejad
3- Amini et al.
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) مقادیر شاخص زمین ان اشتگی و فاکتور آلودگی فلزات سنگین در مناطق نمونهبرداری4(جدول
Table (4) Values of Geo-accumulation index and contamination factor of heavy metals in the
sampling sites
عنصر
مکان نمونهبرداری
شاخص زمین انباشتگی
فاکتور آلودگی
)Element)

)Sample location)
1 ناحیه

(Geoaccumulation
Index)
0.7c

(contamination factor)

0.86bc

2.81bc

1.01ab

3.17ab

1.16a

3.58a

3.86a

22.72a

3.70a

22.04a

3.98a

25.6a

3.91a

24.36a

3.97b

24.8c

4.19ab

30.18bc

4.44a

35.6ab

4.51a

38.44a

1.28a

3.87a

1.11a

3.83a

1.16a

4.41a

1.44a

4.42a

2.56c

)Zone1(
مس

2 ناحیه
)Zone2(

)Copper)

9 ناجیه
)Zone3(
4 ناحیه
)Zone4(
1 ناحیه
)Zone1(

روی

2 ناحیه
)Zone2(

)Zinc)

9 ناحیه
)Zone3(
4 ناحیه
)Zone4(
1 ناحیه
)Zone1(

سرب

2 ناحیه
)Zone2(

)Lead(

9 ناحیه
)Zone3(
4 ناحیه
)Zone4(
1 ناحیه
)Zone1(

کادمیوم

2 ناحیه
)Zone2(

)Cadmium(

9 ناحیه
)Zone3(
4 ناحیه
)Zone4(

 درصد مينیدار5  میانگینهای دارای حروف مشترک از لحاظ آماری در سطح،در هر ستون و برای هر فلز سنگین
نیستند
In each columns and for any heavy metal, the means with the same letter are not significant at p<0.05
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5 ) مقدار شاخص بار آلودگی در مناطق نمونهبرداری (ستونهای دارای حروف یكسان از لحاظ آماری در سطح2( شكل
)درصد فاقد اختالف مينیدار میباشند
Figure (2) Pollution load index in the sampling locations (columns with the same letter are not
significant at p<0.05)

 ضری هم ستگی بین رناصر سنگین مورد مطاليه و برخی از خصوصیات شیمیایی خاک-5 جدول
Table (5) Correlation coefficient between studied heavy metals and soil chemical properties
Cu
Zn
Pb
Cd CCE(%) EC(dS/m) pH(1:5) OM(%)
مکان نمونهبرداری
(Sampling
location)
1

2

3

4

Cu

1

0.16

0.10

0.32

-0.67*

0.13

0.27

0.15

Zn
Pb

0.16
-0.10

1
0.46

0.46
1

0.19
0.64*

0.25
0.23

0.00
-0.08

-0.01
0.26

-0.36
0.09

Cd

0.32

0.19

0.64*

1

0.46

0.37

0.28

0.33

Cu
Zn
Pb

Cu
1
0.10
-0.10

Zn
0.10
1
0.26

Pb
-0.10
0.26
1

Cd
0.22
0.06
0.34*

CCE
0.14
0.05
0.23

EC
0.10
-0.08
-0.18

pH
0.42
0.51
-0.07

OM
0.10
0.51
0.03

Cd

0.22

0.06

0.34*

1

0.42

-0.55

0.16

-0.49

Cu

Cu
1

Zn
0.36*

Pb
0.10

Cd
-0.12

CCE
-0.07

EC
-0.30

pH
-0.26

OM
0.11

Zn

0.36*

1

-0.10

0.10

-0.01

0.03

-0.09

0.09

Pb
Cd
Cu

0.10
-0.12
Cu
1

-0.10
0.10
Zn
-0.01

1
-0.12
Pb
-0.08

-0.12
1
Cd
0.09

-0.03
0.35
CCE
-0.55*

-0.32
0.01
EC
-0.24

0.23
-0.09
pH
-0.25

-0.37
0.18
OM
-0.17

Zn
Pb

-0.01
-0.08

1
0.11

0.11
1

0.04
0.46**

0.14
0.10

-0.11
0.42

0.19
-0.06

0.20
-0.01

Cd

0.09

0.04

0.46**

1

0.11

0.27

-0.3

0.43

. درصد معنیدار است1 *در سطح

. درصد معنیدار است1 ** در سطح
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نتیجه گیری

دست آمده و با توجه به همخوانی نتایج شاخص
آلودگی با غلظت قابل دسترس فلزات مورد

نتایج این مطالعه نشان دادکه شاخصهای

 عواقب بسیار خطرناک،مطالعه در این منطقه

آلودگی در مورد فلزات سرب و روی در هر

سمیت این فلزات و تأثیر آنها بر سالمت انسان و

-چهار ناحیه مورد بررسی در وضعیت نگران

 از مناطق مورد.محیط زیست دور از انتظار نیست

کنندهای قرار دارند؛ به ویژه آنکه نمونههای

 با کاربری کشاورزی پسته دارای4  منطقه،مطالعه

خاک از مناطق نزدیک ریشه برداشت شده و به

) است که8/31( بیشترین شاخص بار آلودگی

 جمع،طور مستقیم با گیاه در ارتباط میباشد

میتواند سبب به مخاطره افتادن سالمت مردم

 براساس شاخصهای محاسبه.آوری شده است

.گردد

 منطقه مورد مطالعه از نظر وضعیت فلزات،شده
ًسرب و روی در محدوده خیلی آلوده تا شدیدا
آلوده قرار دارد؛ به این ترتیب با توجه به نتایج به
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