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بررسی ميزان آلودگی و غنیشدگی فلزات سنگين
(مطالعۀ موردی :شهرک صنعتی شيراز و اراضی اطراف آن)
 اسفندیار جهانتاب*؛ استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه فسا ،فسا ،ایران.
 علی نجمالدین؛ پژوهشگر پسا دکتری زمینشناسی زیستمحیطی ،گروه زمینشناسی ،دانشکدۀ علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد،
مشهد ،ایران.

چکيده
آلودگی فلزات سنگین یکی از جديترین م شکالت زی ستمحیطی ا ست که در سرا سر دنیا در حال گ سترش میبا شد .هدف از این
پژوهش تعیین میزان آلودگی و غنی شدگی فلزات سنگین در داخل و ارا ضی اطراف شهرک صنعتی شیراز ا ست .براي رسیدن به این
هدف ،تعداد  20نمونه خاک سطحی از عمق  0تا  15سانتی متر از داخل و اطراف شهرک صنعتی شیراز برداشت شده و غلظت فلزات
سرب ،کروم ،آلومینیم ،منگنز ،مس ،روي ،ا ستران سیم ،وانادیم ،نیکل ،کبالت ،ا سکاندیم ،آهن و آر سنیک در آنها با ا ستفاده از روش
 ICP-MSبرر سی شد .نتایج ن شان داد غلظت میانگین عنا صر مس ،سرب ،منگنز ،کروم ،آلومینیم ،روي ،ا ستران سیم ،وانادیم ،نیکل،
ک با لت ،آهن ،آرسنننن یک و اسننن کا ندیم به ترت یب ،12/0 ،55/4 ،173/3 ،439/9 ،275/4 ،21804/8 ،143/3 ،541/6 ،87/9 ،75
 4/8 ،50579/3و  4/7میلیگرم و بر کیلوگرم میباشنند .نتایج نشننان داد که میانگین غلظت همۀ عناصننر به جز آلومینیم (21804/8
میلیگرم بر کیلوگرم) و اسکاندیم ( 4/7میلیگرم بر کیلوگرم) بسیار بیشتر از مقادیر غلظت این عناصر در خاکهاي جهانی است .عالوه
بر این ،در مقای سه با ا ستانداردهاي ک شورهاي چین و کانادا نیز عنا صر مس ،سرب ،روي ،وانادیم و کروم غلظتهاي ب سیار بی شتري از
مقادیر استاندارد را نشان میدهند .محاسبۀ ضریب غنی شدگی عناصر مذکور در نمونههاي خاک ن شاندهندۀ غنی شدگی زیاد عناصر
مس ( ،)8/32سرب ( ،)5/42روي ( ،)7/04ا ستران سیم ( ،)5/15وانادیم ( )5/04و کروم ( )5/34ا ست .نتایج تحقیق حا ضر گویاي آن
است که خاکهاي منطقه آلوده به فلزات مس ،سرب ،وانادیم ،منگنز و روي هستند ،لذا پیشنهاد می شود بای ستی با روشهاي مختلف
سعی در کاهش فلزات در محیط داشت.
کليد واژگان :فلزات سنگین ،آلودگی خاک ،فعالیتهاي صنعتی ،شاخص غنی شدگی ،شاخص زمین انباشت.
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 .1مقدمه
خاک به عنوان بخشی از چرخۀ زیستزمینشیمیایی ،در
چر خۀ ع ناصنننر نقش مهمی ای فا میک ند [ .]19دل یل این
موضوع میتواند نقش این محیط به عنوان عامل ورود عناصر
گوناگون به چرخههاي زی ستی جانوري و گیاهی با شد [.]24
در اکوسنیسنتمهاي خشنکی ،خاک نقش عمدهاي در چرخۀ
عناصر ایفا میکند [ .]4از آغاز انقالب صنعتی ،آلودگی فلزات
سننننگین در بیوسنننفر ،بهطور قابل مالحظهاي افزایش یافته
است و به یک نگرانی جدي زیستمحیطی تبدیل شده است.
سنط وسنیعی از مناطق با فلزات سننگین مانند مس ،روي،
سرب ،نیکل ،جیوه و کادمیم آلوده شده ا ست [ .]18تو سعۀ
صنعت و کشاورزي باعث رهاسازي شدید فلزات سنگین در
محیط زی ست شده و م شکالت جدي براي محیط زی ست و
سننالمتی بشننر ایجاد کرده اسننت .وجود فلزات سنننگین در
محیط زیسنننت نتی جه ف عال یت هاي طبیعی خاکسنننازي
(پدوژنیک) و انسان ساخت (آنتروپوژنیک) است [ .]17عناصر
سنگین از جمله مهمترین آالیندههاي محیطزی ست به شمار
میآی ند که در چ ند د هۀ اخیر بهشننندت مورد تو جه قرار
گرفتهاند .سننناالنه هزاران تن از این عناصنننر که ناشنننی از
فعالیتهاي شنهري ،صننعتی و کشناورزي اسنت ،وارد خاک
میشنننود [ .]2فلزات سننننگین در افر ف عال یت هایی نظیر؛
سننوزاندن سننوختهاي فسننیلی ،معدنکاوي ،صنننایع بوب
فلزات ،زبالههاي شنننهري ،اسنننتفاده از کودهاي شنننیمیایی،
آفتکشها و لجن فاضالب وارد خاک میشود [.]10
در چند دهۀ اخیر نگرانیهاي زیادي به دلیل مشنننکل
آلودگی خاکهاي مناطق شهري و حومه با فلزات سنگین
با توجه به افزایش شهرن شینی و صنعتی شدن به وجود
آ مده اسننننت [ .]26تجمع صننن نایع و کار خان جات در
شننهرکهاي صنننعتی و حجم آلودگیهاي تولید شننده در
این مراکز که اغلب در نزدیکی شهرها ه ستند سبب شده
تا مالحضنننات زیسنننت محیطی در این مراکز از اهمیت و
حسنناسننیت بیشننتري برخوردار باشنند [ .]28 ،1از جمله
مطالعاتی که در زمینۀ بررسننی غلظت فلزات سنننگین در
مراکز صنننعتی صننورت گرفته اسننت میتوان به تحقیقات:
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ارزیاب ی میزان آلودگی برخی از فلزات سننننگین در خاک
سطحی شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن []26؛
بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاکهاي سطحی اطراف
شننهرک صنننعتی شننمارۀ  2اهواز []27؛ بررسننی میزان
آلودگی جیوه در خاک شننهرکهاي صنننعتی اراک []31؛
برر سی میزان فلزات سنگین در خاکهاي شهري سویل،
اسنننانیا [ ،]21ارزیابی غلظت فلزات در رسننوبات و افرات
فعالیتهاي صنعتی در هیندون ،هندوستان [ ،]32آلودگی
فلزات سننننگین در خاک هاي سنننطحی اهواز [ ،]6توزیع
فلزات سنگین در خاکهاي منطقۀ صنعتی سورودوینسک
( )Severodvinskروسیه [ ]35و بررسی غنی سازي فلزات
سنگین در خاکهاي منطقۀ داکا [ ]5اشاره کرد.
شننهرک صنننعتی شننیراز که در جنوب این شننهر واقع
شنننده اسنننت با وسنننعت تقریبی  1400هکتار ،یکی از
بزرگترین و مهمترین شهرکهاي صنعتی کشور محسوب
می شود .بنابراین با توجه به گستردگی واحدهاي صنعتی،
غلظت آالیندههاي عنصننري و آلی در خاکهاي سننطحی
میتواند به مقادیر بیشنننتر از حد اسنننتاندارد رسنننیده و
مشکالت سالمتی جدي را براي ساکنین به وجود آورد .در
همین راستا ،در این پژوهش افر صنایع بزرگ مقیاس واقع
در داخل و اطراف شهر شیراز بر خاکهاي سطحی بررسی
شده ا ست .بنابراین ،تحقیق حا ضر با هدف تعیین میزان
آلودگی و غنی شننندگی فلزات سنننرب ،کروم ،آلومینیم،
منگنز ،مس ،روي ،اسنننترانسنننیم ،وانادیم ،نی کل ،کبالت،
اسننکاندیم ،آهن و آرسنننیک در خاکهاي داخل و اطراف
شهرک صنعتی شیراز انجام شد.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
شیراز مرکز ا ستان فارس در طولهاي جغرافیایی 51
درجه و  48دقیقه تا  53درجه و  35دقیقه و عرض هاي
جغرافیایی  29درجه و  1دقیقه تا  29درجه و  57دقیقه،
با مساحتی در حدود  1268کیلومترمربع ،واقع شده است.
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این محدوده در بلوک  99از نقشننۀ  1:250000شننیراز و
نقشۀ زمین شناسی  1:100000شیراز از انتشارات سازمان

اندازهگیري غلظت عناصنننر به روش  ،ICP-MSنمونهها از
الک  220مش عبور داده شدند .غلظت عنا صر به و سیلۀ

زمین شناسی و در محدودۀ نقشۀ توپوگرافی با شماره ІІІ
 NW 6549قرار دارد .شننیراز پنجمین شننهر بزرگ ایران
اسنننت و در فاصنننلۀ  919کیلومتري تهران واقع شنننده و
م ساحت آن  340کیلومتر مربع میبا شد .از کل م ساحت

دسننتگاه  ICP-MSدر آزمایشننگاه شننرکت مطالعات مواد
معدنی زرآزما اندازهگیري شنند .جهت بررسننی نمونههاي
خاک ،از روش چهار اسنننید اسنننتفاده شننند .همننین
پارامترهاي فیزیکو-شنننیمیایی شنننامل بافت خاک،pH ،

این شننهرسننتان  60/4درصنند را مناطق کوهسننتانی و تنه
ماهور و  39/6درصد را مناطق پست و دشتها را تشکیل
میدهند .شننیراز در ارتفاع  1486متري از سننط دریا در
دامنۀ کوه هاي دراک ،بمو ،سنننبز پوشنننان ،چهل مقام و
باباکوهی (از رشته کوه زاگرس) واقع شده است .در سمت
شنمال چند رشننته کوه به موازات یکدیگر امتداد یافته که
بلندترین این رشته کوهها به نام کوه بمو میباشد.

هنندایننت الکتریکی ( ،)ECمحتواي مننادۀ آلی ( )OMو
ظرفیت تبادل کاتیونی ( )CECبا اسنننتفاده از روش هاي
استاندارد اندازهگیري شد [.]12

 .3.2محاسبه شاخصهای آلودگی
 .1.3.2شاخص زمين انبا شت ( Geoaccumulation

)Index
شاخص زمین انبا شت براي تعیین و تو صیف آلودگی
فلز در محیط ،توسننط [ ]25ارائه و سنننس توسننط سننایر

 .2.2روش تحقيق
جهت انجام تحقیق حاضر ،در گام اول تعداد  20نمونه
در خردادماه سال  1398از عمق  0تا  15سانتیمتري از
داخل و اطراف شننهرک صنننعتی شننیراز برداشننت شنند.
نمو نهبرداري به روش هدفم ند به منظور بررسنننی نقش
واحدهاي صنننعتی مختلف در آلودگی خاکهاي صنننعتی
اطراف انجام شننند .همننین نمونهبرداري به روش مرکب
( )Compositeانجام شنننده اسنننت .پس از نمونهبرداري،
نمونهها در کیسننههاي پالسننتیکی قرار داده شنند و جهت
آمادهسننازي به آزمایشننگاه منتقل شنند .به منظور بررسننی
پارامترهاي فیزیکوشنننیمیایی ،تمامی نمونه ها از الک 2
میلیمتر عبور داده شنننند ند .در مرح لۀ ب عدي ،ج هت

پژوهشگران تکمیل شد .این ضریب با استفاده از رابطۀ زیر
محاسبه میگردد:
Log 2 Cn⁄
1.5 Bn

در این رابطه  Cnغلظت عنصنننر در نمونه خاک و ،Bn
غلظت عنصننر در نمونه زمینه یا مرجع میباشنند [ .]8در
این پژوهش ،م یانگین خاک هاي ج هانی به عنوان نمو نه
زمینه یا مرجع در نظر گرفته شند [ ]3و پس از محاسنبه،
با اسنننتفاده از ردهبندي ارائه شنننده کیفیت خاک تعیین
گردید (جدول .)1

جدول  .1ردهبندی کیفیت خاک بر مبنای مقدار شاخص زمینانباشت (مولر)1969 ،
تعیین کیفیت خاک

= Igeo

رده

Igeo

مقدار

Igeo

آلودگی خیلی زیاد

6

>5

آلودگی زیاد تا خیلی زیاد

5

4-5

آلودگی زیاد

4

3-4

آلودگی متوسط تا زیاد

3

2-3

آلودگی متوسط

2

1-2

ناآلوده تا آلودگی متوسط

1

0-1

ناآلوده

0

0
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 .2.3.2ضریب غنیشدگی )(Enrichment Factor

ضننریب غنیشنندگی روشننی مرفر براي ارزیابی غلظت
آالیندههاي فلزي در خاک ا ست .این ضریب از رابطۀ زیر
به دست میآید:
𝑋
)
𝑒𝑙𝑝𝑚𝑎𝑠 𝐸𝑅
= 𝐹𝐸
𝑋
) (
𝑒𝑛𝑖𝑙𝑒𝑠𝑎𝑏 𝐸𝑅
(

در رابطۀ باال،

𝑋
)
𝐸𝑅( ن سبت غلظت عن صر مورد

𝑒𝑙𝑝𝑚𝑎𝑠

𝑋

) (

نظر به عنصنننر مرجع در نمو نه خاک و

𝑒𝑛𝑖𝑙𝑒𝑠𝑎𝑏 𝐸𝑅

نسننبت غلظت عنصننر مورد نظر به عنصننر مرجع در نمونۀ

زمینه است.
در محا سبۀ ضریب غنی شدگی ،غلظت فلزات سنگین
با اسنننتفاده از یک عنصنننر مرجع بهنجار میشنننود [.]22
پرکاربردترین عناصر مرجع در محاسبۀ ضریب غنیشدگی
شامل آهن ،آلومینیم ،ا سکاندیم و تیتانیم میبا شند [.]5
براي نمونه مرجع نیز از غلظتهاي زمینه زمینشننیمیایی
منطقه و یا از مقادیر شیل میانگین ،خاکهاي جهانی و یا
پوسننتۀ باالیی اسننتفاده میشننود [ .]24در این پژوهش
اسنننکاندیم به عنوان عنصنننر مرجع و میانگین خاکهاي
جهانی به عنوان محیط مرجع در نظر گرفته شد .بر مبناي
ضریب غنی شدگی 5 ،ردۀ آلودگی تعریف می شود که در
جدول ( )2آورده شده است.

جدول  .2ردهبندی ضریب غنیشدگی )(Chabukdhara et al., 2012

ضریب غنیشدگی

رده

کمبود یا غنیشدگی کمینه

>2

غنیشدگی متوسط

2-5

غنیشدگی قابلتوجه

5-20

غنیشدگی بسیار زیاد

20-40

بیش از حد باال

<40

 .3.3.2شاخص خطر بالقوۀ بومشناختی
براي ارزیابی خطر بومشنننناختی فلزات سنننم ناک در
خاک ،از شاخص خطر بالقوۀ بومشناختی استفاده میشود.
این روش اولین بار تو سط هاکان سون در سال  1980ارائه
شده است .این شاخص توسط روابط زیر محاسبه میگردد:
𝐶ri = Csi /Cni
𝑖𝑟𝐶 × 𝑖𝑟𝑇 = 𝑖𝑟𝐸
𝑛

𝑖𝑟𝐸 ∑ = 𝐼𝑅
𝑟=1

در این روابط  𝐶riشننناخص آلودگی هر فلز Csi ،غلظت
فلز در نمونه Cni ،غلظت فلز در نمونۀ زمینه 𝐸𝑟𝑖 ،ضنننریب

خطر بالقوۀ بومشننناختی 𝑇𝑟𝑖 ،ضننریب پاسننز فلز سنننگین
است که توسط هاکانسون براي عناصر مختلف تعیین شده
اسننت ( < Zn=1 < Cr=2 < Cu=Ni=Pb=5 < AS=10
 .)Cd=30 < Hg=40همننین در این فرمولها  RIشاخص
خطر بالقوۀ بومشنننناختی براي آلودگی کلی فلزي اسنننت.
ردهبندي𝐼𝑅 و 𝑖𝑟𝐸 در جدول ( )3ارائه شده است [.]36

 .4.2تجزیه و تحليل دادهها
براي بررسنننی نر مال بودن یا نبودن توزیع داده ها از
آزمون کولموگوروف-اسننمیرنوف ) (KSاسننتفاده شنند .با
توجه به اینکه غلظت عناصننر در نمونههاي خاک صنننعتی
داراي توزیع غیرنرمال است از ضریب همبستگی اسنیرمن
براي تفسننیر روابط بین فلزات سنننگین اسننتفاده شنند .از
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آزمون آزمون کروسکال-والیس براي مقایسۀ غلظت عناصر
مختلف بین صنایع مختلف موجود در منطقه استفاده شد.

آنالیزها در نرمافزار  SPSS20انجام شد.

جدول .3درجات خطر بالقوۀ بومشناختی)(Zheng et al. 2010

بسیار زیاد

زیاد

قابل توجه

متوسط

کم

≤320

160- 320

80 -160

40- 80

˂ 40

Eri

≤600

300 -600

150 -300

˂ 150

RI

 .3نتایج
 .1.3پارامترهای فيزیکوشيميایی خاک
نتایج نشان داد که  pHخاک از  6/2تا  9/7متغیر است
که در محدودۀ کمی ا سیدي تا قلیایی قرار میگیرد .نتایج
نشنننان داد که بافت غالب خاک در منطقۀ مطالعاتی ،لوم
ر سی ما سهاي و لوم ر سی ا ست .بر ا ساس نتایج CEC ،از
 7/55م ی لی ا کیواالن بر  100گرم تننا  54/73م ی لی
اکیواالن بر  100گرم تغییر میک ند .م یانگین ظرف یت
تبننادل کنناتیونی  21/61میلی اکی واالن بر  100گرم
میباشنند .در منطقۀ مطالعاتی هدایت الکتریکی نمونههاي
خاک در محدودۀ  6/79-19/16میلیزیمنس بر سانتیمتر
می باشننند .م یانگین هدا یت الکتریکی نمو نه هاي خاک
 11/89دسننیزیمنس بر متر میباشنند .خاکهاي منطقۀ
مطالعاتی به طور میانگین داراي  6/69درصننند مواد آلی
میباشند.

 .2.3زمينشيمی عناصر بالقوۀ سمی
براي مقایسنننۀ غلظت عناصنننر با محیطهاي مرجع از
غلظت عناصننر در خاکهاي جهانی اسننتفاده شنند (جدول
 .)4نتایج ن شان داد که میانگین غلظت همۀ عنا صر به جز
آلومینیم و اسننکاندیم بسننیار بیشننتر از مقادیر غلظت این
عنا صر در خاکهاي جهانی ا ست .همننین ،مقادیر میانه
غلظت این عنا صر نیز بی شتر از خاکهاي جهانی ا ست .از
این میان ،غلظت ب سیار زیاد عنا صري مانند مس ،سرب،

روي ،وانادیم و کروم نسننبت به میانگین جهانی قابل توجه
ا ست .به عنوان مثال ،بی شینۀ غلظت عنا صر مس ،سرب،
روي و وانادیم در نمونههاي خاک صنننعتی شننهر شننیراز
بننه ترتیننب  153میلی گرم برکیلوگرم 215 ،میلی گرم
برکیلوگرم 465 ،میلیگرم بر کیلوگرم و  871میلیگرم بر
کیلوگرم است.
براي بررسی تغییرات غلظت عناصر در نمونههاي خاک
صنعتی از ضریب تغییرات ( )coefficients of variationیا
 CVاسننتفاده شننده اسننت .این ضننریب از تقسننیم مقادیر
انحراف معیار بر میانگین عناصر بهدست میآید .اگر مقدار
 CVبیشنننتر از  0/3باشننند ،نشننناندهندۀ تغییرات زیاد و
ناهمگونی در دادهها ا ست .با توجه به این مو ضوع ،غلظت
عنا صر مس ،سرب ،روي ،کبالت ،منگنز ،آهن ،آر سنیک و
وانادیم در نمونههاي خاک صنننعتی شننهر شننیراز تغییرات
زیادي دارد (جدول .)4
غلظت عناصننر با بیشننینۀ غلظت مجاز ارائه شننده در
خاکهاي صنننعتی توسننط سننازمانهاي حفاظت محیط
زیست ایران ،چین و کانادا مقایسه شده است (جدول .)4
غلظت عنا صر مس ،روي ،وانادیم ،کروم و سرب در برخی
از ای ستگاهها بی شتر از حدود مجاز میبا شد .همننین در
مقایسنننه با اسنننتانداردهاي کشنننورهاي چین و کانادا نیز
عنا صر مس ،سرب ،روي وانادیم و کروم غلظتهاي ب سیار
بیشتري از مقادیر استاندارد را نشان میدهند.

42

مرتع و آبخیزداري ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،74شماره  ،1بهار 1400
جدول  .4خالصۀ آماری غلظت عناصر انتخاب شده در نمونههای خاک شهرک صنعتی شیراز و اراضی آن
و مقایسۀ با مقادیر آنها در خاکهای جهانی و استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران ،چین و کانادا برای کیفیت خاک
(غلظت برای تمام عناصر بر حسب میلیگرم بر کیلوگرم)

()Al

آلومینیم

()Cr

کروم

()Mn

منگنز

()Pb

سرب

مس

()Cu

روي

()Zn

()Ni

نیکل

()Co

کبالت

آهن

()Fe

()As

آرسنیک

()V

وانادیم

()Sr

استرانسیم

()Sc

اسکاندیم

عنصر

میانگین

21804/8

143/3

541/6

87/9

75/0

275/4

55/4

12/0

50579/3

4 /8

173/3

439/9

4 /7

میانه

22050/0

135/0

494/5

89/0

72/0

283/0

56/0

10/8

41709/5

4 /7

122/5

506/8

4 /7

انحراف معیار

4034/0

35/4

282/7

46/2

32/6

94/6

8 /9

4 /4

27561/7

1 /7

178/3

68/8

0 /9

واریانس

16272975/3

1253/1

79910/2

2130/8

1059/6

8949/7

79/7

19/2

759646438/6

3 /0

31778/7

4727/3

0 /8

ضریب چولگی

- 0/3

1 /0

3 /9

1 /1

0 /8

0 /1

0 /5

1 /5

0 /6

- 0 /4

3 /5

- 1 /0

0 /2

ضریب کشیدگی

0 /7

0 /5

16/3

1 /4

0 /1

- 0/5

0 /7

2 /6

- 0/9

- 0 /8

13/5

1 /5

- 0 /5

کمینه

12022/0

102/0

361/0

34/0

35/0

130/0

41/0

7 /0

22040/0

1 /4

63/0

309/2

3 /0

بیشینه

28813/0

227/0

1691/0

215/0

153/0

465/0

77/0

24/7

100000/0

7 /3

871/0

599/4

6 /4

خاکهاي جهانی

71000/0

42/0

418/0

25/0

14/0

62/0

18/0

6 /9

47000/0

4 /7

60/0

147/0

7 /0

ضریب تغییرات ()CVa

0/ 19

0/ 25

0/ 52

0/ 53

0/ 43

0/ 34

0/ 16

0/ 37

0/ 55

0/ 36

1/ 03

0/ 14

0/ 19

حفاظت محیط زیست
ایران ()ISQGsb

-

170/0

-

80/0

400/0

500/0

155/0

50/0

-

40/0

200/0

-

-

-

200/0

-

300/0

100/0

250/0

50/0

-

-

20/0

-

-

-

-

64/0

-

140/0

63/0

200/0

45/0

50/0

-

12/0

130/0

-

-

استاندارد سازمان

استاندارد سازمان
حفاظت محیط زیست
چین ()ChSQGSc
استاندارد سازمان
حفاظت محیط زیست
کانادا ()CSQGsd

a. Coefficient of variation
)b. Iranian soil quality guidelines (IDOE 2014
)c. China soil quality guidelines (NEPAC 1995
d. Canadian soil quality guidelines (CCME 2007).

م یانگین غل ظت عنصنننر مس در خاک هاي منط قۀ
مطالعاتی 75 ،میلیگرم برکیلوگرم می باشننند .غلظت این
عنصنننر در تمامی نمونه ها از اسنننتاندارد حفاظت محیط
زیست ایران براي خاک کمتر است .میانگین غلظت عنصر

میلیگرم بر کیلوگرم) و کانادا ( 200میلیگرم بر کیلوگرم)
در بسننیاري از نمونهها غلظت عنصننر روي بیشننتر از حد
اسننتاندارد ارائه شننده اسننت ،که نشنناندهندۀ آلودگی این
عن صر در خاکهاي سطحی منطقۀ مطالعاتی ا ست و نیاز

روي در خنناکهنناي منننننطننق نۀ مننطننالننعنناتننی275/4 ،
میلیگرمبرکیلوگرم میباشننند .در مقایسنننه با اسنننتاندارد
حفاظت محیط زی ست ایران ،غلظت این عن صر در تمامی
ای ستگاهها از مقدار ا ستاندارد ( 500میلیگرم بر کیلوگرم)

به توجه بیشنننتر به منظور کاهش غلظت این عنصنننر در
محیط و پاکسازي خاکهاي آلوده است.
م یانگین غل ظت عنصنننر نی کل در خاک هاي منط قۀ
مطالعاتی 55/4 ،میلیگرمبرکیلوگرم میبا شد .در مقای سه

کمتر اسننت ولی در مقایسننه با اسننتانداردهاي چین (250

با استاندارد حفاظت محیط زیست ایران ،غلظت این عنصر
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در تمامی ای ستگاهها از مقدار ا ستاندارد ( 155میلیگرم بر
کیلوگرم) کمتر اسننت ولی در مقایسننه با اسننتانداردهاي

استانداردي تعریف نشده است.
میانگین غلظت عنصننر اسننکاندیم در خاکهاي منطقۀ

چین ( 50میلیگرم بر کیلوگرم) و کانادا ( 45میلیگرم بر
کیلوگرم) در بسیاري از نمونهها غلظت عنصر نیکل بیشتر
از حد اسنتاندارد ارائه شنده اسنت .میانگین غلظت عنصنر
کبننالننت در خنناکهنناي م ن طق نۀ مطننا لعننا تی12 ،

مطالعاتی 4/7 ،میلیگرمبرکیلوگرم می باشننند باید توجه
داشنننت که براي عنصنننر اسنننکاندیم نیز مانند عناصنننر
ا ستران سیم ،منگنز ،آلومینیم و آهن در خاکهاي صنعتی
اسنننتانداردي تعریف نشنننده اسنننت .به طور کلی تحرک

میلیگرمبرکیلوگرم میبا شد .در مقای سه با ا ستانداردهاي
حفاظت محیط زیسنننت ایران ،چین و کانادا غل ظت این
عنصنننر در تمامی ایسنننتگاه ها از مقدار اسنننتاندارد (50
میلیگرم بر کیلوگرم) کمتر است که بیانگر غیرآلوده بودن
خاکهاي منطقه نسبت به این عنصر است.
م یانگین غل ظت عنصنننر آهن در خاک هاي منط قۀ
مطالعاتی 50579/3 ،میلیگرمبرکیلوگرم می باشننند .باید
توجه داشت که براي عنصر آهن نیز مانند عنصر منگنز در
خاکهاي صنعتی استانداردي تعریف نشده است .میانگین
غلظت عنصر آرسنیک در خاکهاي منطقۀ مطالعاتی4/8 ،
میلیگرمبرکیلوگرم میبا شد .غلظت این عن صر در منطقۀ
مطالعاتی از تمامی اسننتانداردهاي حفاظت محیط زیسننت
ایران ،چین و کانادا کمتر اسنننت که بیانگر غیرآلوده بودن
خاکهاي منطقه نسبت به این عنصر است.
میانگین غل ظت عنصنننر وانادیم در خاک هاي منطقۀ

زمینشننیمیایی این عنصننر در محیط خاک کم بوده و به
ندرت سمناکی این عنصر براي گیاهان و جانوران مشاهده
شننده اسننت .میانگین غلظت عنصننر سننرب در خاکهاي
منط قۀ م طال عاتی 87/9 ،میلیگرم برکیلوگرم می باشننند.
غلظت این عنصنننر در  11نمونه ( 55درصننند نمونهها) از
ا ستاندارد حفاظت محیط زی ست ایران براي خاک بی شتر
است ،که نشاندهندۀ آلودگی شدید این عنصر در منطقۀ
مطالعاتی اسنننت و نیاز به توجه بیشنننتر به منظور کاهش
غلظت این عنصر در محیط است.
م یانگین غل ظت عنصنننر منگنز در خاک هاي منط قۀ
مطالعاتی 541/6 ،میلیگرمبرکیلوگرم میباشنند .باید توجه
داشنننت که براي عنصنننر منگنز در خاک هاي صننننعتی
اسننتانداردي تعریف نشننده اسننت .میانگین غلظت عنصننر
کروم در خنناکهنناي م ن طق نۀ مطننا لعننا تی143/3 ،
میلیگرمبرکیلوگرم میباشننند .در مقایسنننه با اسنننتاندارد

مطالعاتی 173/3 ،میلیگرمبرکیلوگرم میباشد .در مقایسه
با استاندارد حفاظت محیط زیست ایران ،غلظت این عنصر
در بسیاري از ایستگاهها از مقدار استاندارد ( 200میلیگرم

حفاظت محیط زیست ایران ،غلظت این عنصر در بسیاري
از ایسنننت گاه ها از م قدار اسننن تا ندارد ( 170میلیگرم بر
کیلوگرم) بی شتر ا ست ،که ن شاندهندۀ آلودگی این عن صر

بر کیلوگرم) بیشننتر اسننت ،که نشنناندهندۀ آلودگی این
عن صر در خاکهاي سطحی منطقۀ مطالعاتی ا ست و نیاز
به توجه بیشنننتر به منظور کاهش غلظت این عنصنننر در
محیط و پاکسننازي خاکهاي آلوده اسننت .اگر غلظت این
عنصننر را با اسننتاندارد کانادا ( 130میلیگرم بر کیلوگرم)
مقایسه کنیم؛  50درصد از نمونهها غلظت وانادیم بیشتري
از مقدار استاندارد دارند .میانگین غلظت عنصر استرانسیم
در خاکهاي منطقۀ مطالعاتی 493/9 ،میلیگرمبرکیلوگرم
می با شد .باید توجه دا شت که براي عن صر ا ستران سیم نیز
مانند عناصر منگنز ،آلومینیم و آهن در خاکهاي صنعتی

در خاکهاي سنننطحی منطقۀ مطالعاتی اسنننت و نیاز به
توجه بی شتر به منظور کاهش غلظت این عن صر در محیط
و پاک سازي خاکهاي آلوده ا ست .اگر غلظت این عن صر را
با اسنننتاندارد کانادا ( 64میلیگرم بر کیلوگرم) مقایسنننه
کنیم؛ ه مۀ نمو نه ها غل ظت کروم بیشنننتري از م قدار
اسننن تا ندارد دار ند .م یانگین غل ظت عنصنننر آلومینیم در
خاکهاي منطقۀ مطالعاتی 21804/8 ،میلیگرمبرکیلوگرم
میباشنند .باید توجه داشننت که براي عنصننر آلومینیم نیز
مانند عنصنننر منگنز در خاکهاي صننننعتی اسنننتانداردي
تعریف نشده است ،که میتواند ناشی از این موضوع باشد
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شنند .نتایج بیانگر غنیشنندگی کم تا غنیشنندگی شنندید
است .روند میانۀ ضریب غنیشدگی به صورت زیر است:

که این عنصر در محیط خاک تحت شرایط معمول ،تحرک
زمین شیمیایی کمی دارد و به ندرت سبب ایجاد سمناکی
براي گیاهان و جانوران میشود.

Cu > Zn > Pb > Cr > Sr > V> Ni > Co > Mn ≈ Fe ≈ As ≈ Al

تغییرات ضریب غنی شدگی براي شش عن صر ابتدایی
سري ب سیار بی شتر از بقیه ا ست .بطور کلی ضرایب غنی
شدگی براي عناصر مس ،روي ،سرب ،کروم ،استرانسیم و
وانادیم بسیار بی شتر از بقیه عناصر است .همننین ،عناصر
آلومینیم ،آر سنیک ،آهن ،منگنز و کبالت کمترین ضریب

 .3.3ضریب غنیشدگی
براي بررسنننی بیشنننتر روند غنیشننندگی عناصنننر در
نمونههاي خاک ،ضریب غنی شدگی محا سبه شد .در این
پژوهش براي محاسنننبۀ ضنننریب غنیشننندگی از عنصنننر
اسنننکاندیم به عنوان عنصنننر مرجع و از غلظت میانگین
عناصر در خاکهاي جهانی به عنوان محیط مرجع استفاده

غنیشدگی را نشان میدهند (جدول .)5

جدول  .5فاکتور ضریب غنیشدگی عناصر مختلف
عناصر

ضریب غنی شدگی

ردهبندی غنی شدگی

آلومینیم ()Al

0/46

کمبود یا غنیشدگی کمینه

کروم ()Cr

5/34

غنیشدگی قابلتوجه

منگنز ()Mn

2/12

غنیشدگی متوسط

سرب ()Pb

5/42

غنیشدگی قابلتوجه

مس ()Cu

8/32

غنیشدگی قابلتوجه

روي ()Zn

7/04

غنیشدگی قابلتوجه

نیکل ()Ni

4/73

غنیشدگی متوسط

کبالت ()Co

2/75

غنیشدگی متوسط

آهن ()Fe

1/74

غنیشدگی متوسط

آرسنیک ()As

1/57

غنیشدگی متوسط

وانادیم ()V

5/04

غنیشدگی قابلتوجه

استرانسیم ()Sr

5/15

غنیشدگی قابلتوجه

 .4.3ضریب همبستگی بين عناصر بالقوۀ سمی
در این مطالعه ،با توجه به اینکه غل ظت عناصنننر در
نمونههاي خاک صنننعتی داراي توزیع غیرنرمال اسننت از
ضریب همبستگی اسنیرمن استفاده شده است (جدول .)6
کبالت همبستگی مثبت و قوي با عناصر آهن و کروم دارد.
همننین عنصر استرانسیم با عناصر سرب ،روي ،آرسنیک
و مس همبسنننتگی مثبت و باالیی دارد .عنصنننر مس با

عناصننر سننرب ،روي ،آهن و آرسنننیک همبسننتگی باالیی
نشان میدهد .سرب نیز با عناصر روي ،آرسنیک ،کادمیم
و آنتیموان همبسننتگی مثبت باالیی دارد سننرب و روي به
عنوان عناصننر همراه شننناخته میشننوند که داراي رفتار
ژئو شیمیایی م شابه ه ستند .عنا صر نیکل ،کروم و کبالت
نیز داراي همبسنتگی مثبت و قوي هسنتند که احتماالب به
دلیل من شاء م شابه آنها میبا شد .عن صر آهن با وانادیم
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همبستگی باالیی نشان میدهد.
جدول  .6ضریب همبستگی اسپیرمن بین عناصر مختلف در نمونههای خاک منطقۀ مطالعاتی
عنصر

مس

سرب

روي

نیکل

کبالت

منگنز

آهن

آرسنیک

استرانسیم

وانادیم

کروم

آلومینیم

اسکاندیم

()Cu

()Pb

()Zn

()Ni

()Co

()Mn

()Fe

()As

()Sr

()V

()Cr

()Al

()Sc

مس ()Cu

1/000

سرب ()Pb

**0/695

1/000

روي ()Zn

**0/815

**0/753

1/000

نیکل ()Ni

**0/469

0/158

**0/350

1/000

کبالت ()Co

**0/510

**0/228

**0/440

**0/871

1/000

منگنز ()Mn

**0/551

**0/347

**0/606

**0/510

**0/530

1/000

آهن ()Fe

**0/532

0/593

**0/513

**0/557

**0/682

**0/516

1/000

**0/688

**0/688

**0/682

**0/432

**0/518

**0/543

**0/714

1/000

**0/489

**0/643

**0/583

**0/336

**0/321

**0/381

**0/430

**0/515

1/000

وانادیم ()V

**0/364

**0/482

**0/501

**0/353

**0/470

**0/542

**0/789

**0/421

**0/426

1/000

کروم ()Cr

**0/450

**0/336

**0/538

**0/768

**0/440

**0/440

**0/613

**0/483

**0/464

**0/407

1/000

0/005

- 0/180

- 0/094

**0/421

**0/310

0/138

- 0/008

- 0/059

0/185

0/062

**0/387

1/000

- 0/177

**-0/440

**-0/329

**0/336

*0/226

0/021

**-0/213

**-0/284

**-0/085

- 0/137

*0/250

**0/834

آرسنیک
()As
استرانسیم
()Sr

آلومینیم
()Al
اسکاندیم
()Sc

 .5.3آزمون کروسکال-واليس
آزمون کروسکال-والیس یکی از آزمونهاي ناپارامتریک
که به مقایسنننۀ چند جامعۀ مسنننتقل (بیش از دوجامع)
میپردازد .از این آزمون براي مقایسنننۀ غل ظت عناصنننر
مختلف بین صنایع مختلف موجود در منطقه استفاده شد
که نتایج در جدول ( )7ارائه شده است .کل صنایع موجود
در منطقۀ مورد مطالعه بر اسننناس نوع فعالیت آن واحد
صنعتی به  6گروه تقسیمبندي شدند .این گروهها عبارتند
از :صننننایع غذایی ،صننننایع فلزي ،فلزي ،کشننناورزي،
الکتریکی -الکترونیکی و پتروشیمی -بازیافتی .نتایج نشان

1/000

داد که از بین عناصر مختلف ،میانگین غلظت عناصر مس،
سننرب ،روي ،منگنز ،وانادیم و اسننترانسننیم از نظر آماري
تفاوت معنیداري را بین صنایع مختلف نشان میدهند.

 .6.3شاخص خطر بالقوۀ بومشناختی
نتایج شاخص خطر براي همۀ ایستگاهها محاسبه شد.
بر این ا ساس ،حدود  66در صد ای ستگاهها داراي شاخص
خطر کم میبا شند و نزدیک به  34در صد ای ستگاهها نیز
داراي شنناخص خطر متوسننط تا بسننیار زیاد میباشننند
(جدول .)8

46

مرتع و آبخیزداري ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،74شماره  ،1بهار 1400
جدول  .7نتایج آزمون کروسکال-والیس برای عناصر مختلف در نمونههای خاک
آزمون کروسکال-والیس ()H test
عنصر

Chi-Square value

درجه آزادي

معنیداري

کروم ()Cr

19/157

5

0/066

مس ()Cu

78/981

5

0/000

کبالت ()Co

70/293

5

0/063

آهن ()Fe

25/129

5

0/206

منگنز ()Mn

30/244

5

0/017

نیکل ()Ni

16/340

5

0/364

سرب ()Pb

83/201

5

0/013

استرانسیم ()Sr

77/794

5

0/007

آرسنیک ()As

149/235

5

0/533

وانادیم ()V

22/526

5

0/004

روي ()Zn

141/358

5

0/000

آلومینیم ()Al

53/262

5

0/121

اسکاندیم ()Sc

76/537

5

0/897

جدول  .8نتایج شاخص خطر بالقوۀ بومشناختی برای ایستگاههای نمونهبرداری
وضعیت ایستگاهها با توجه به مقادیر شاخص خطر (درصد)

شاخص خطر

65.33

شاخص خطر کم

RI < 150

21.13

شاخص خطر متوسط

150 ≤ RI < 300

7.74

شاخص خطر زیاد

300 ≤ RI < 600

5.13

شاخص خطر بسیار زیاد

RI ≥ 600

 .4بحث و نتيجهگيری
بر اسننناس نتایج ،میانگین غلظت همۀ عناصنننر به جز
آلومینیم و اسننکاندیم بسننیار بیشننتر از مقادیر غلظت این
عنا صر در خاکهاي جهانی ا ست .این مو ضوع نقش منابع
انسانزاد در افزایش غلظت عناصر را نشان میدهد .غلظت
بسننیار زیاد عناصننري مانند مس ،سننرب ،روي ،وانادیم و
کروم ن سبت به میانگین جهانی قابل توجه ا ست .مقای سۀ
غلظت عناصر با بیشینۀ غلظت مجاز در خاکهاي صنعتی

مقدار

RI

توسننط سننازمانهاي محیط زیسننت ایران ،چین و کانادا
ن شان داد غلظت عنا صر مس ،روي ،وانادیم ،کروم و سرب
در برخی از ایسننتگاهها بیشننتر از حدود مجاز میباشنند.
همننین در مقایسننه با اسننتانداردهاي کشننورهاي چین و
کا نادا نیز ع ناصنننر مس ،روي ،وا نادیم ،کروم و سنننرب
غلظتهاي بسننیار بیشننتري از مقادیر اسننتاندارد را نشننان
میدهند.
ن تایج نشننننان داد م یانگین غل ظت عنصنننر مس در
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خنناکهنناي منطق نۀ مطننالعنناتی 75 ،میلیگرمبرکیلوگرم
می باشد .مس عنصري گوگرد دوست است و غلظت آن در

عنصنننر کروم در فاز بازماندۀ خاک حضنننور دارد [.]13
مطالعات زیادي نشنننان میدهد که کروم از مواد مادري

پوسنننتۀ قارهاي باالیی 25 ،میلیگرم بر کیلوگرم تخمین
زده شده ا ست [ .]23میانگین جهانی غلظت عن صر مس
در خاک  14میلیگرم بر کیلوگرم اسننت .از خصننوصننیات
رایج مس ،تجمع این عنصنننر در افق باالیی خاک اسنننت.

منشأ میگیرد [ 26 ،11و .]33
میانگین غلظت عنصنننر آلومینیم در خاکهاي منطقۀ
مطننالعنناتی 21804/8 ،میلیگرمبرکیلوگرم میبنناشنننند.
آلومینیم پس از اک سیژن و سیلی سیم ،فراوانترین عن صر

ت مام کانی هاي موجود در خاک قادر به جذب یون هاي
مس محلول هسنننتند .بیشنننترین مقدار جذب توسنننط
اکسنننیدهاي آهن و منگنز ،هیدرواکسنننیدهاي آلومینیم و
کانیهاي رسنننی صنننورت میگیرد [ .]13میانگین غلظت
عنصنننر سنننرب در خاک هاي منط قۀ م طال عاتی87/9 ،
میلیگرمبرکیلوگرم می باشننند .بهطورکلی غلظت عنصنننر
سننرب در الیههاي سننطحی خاک بیش از الیههاي عمقی
اسنننت و با افزایش عمق خاک غلظت این عنصنننر کاهش
مییابد [ .]3سنننرب در خاک به شنننکل ترکیبات انحالل
ناپذیر مانند کربنات ،سولفات و ف سفات ح ضور دارد .تترا
اتیل سنننرب موجود در بنزین بزرگترین منبع سنننرب در
خاک مح سوب می شود ،که این روزها م صرف آن کاهش
یافته است [ .]13در تحقیقی پژوهشگران بیان داشتند در
منطقۀ شننهرک صنننعتی روي زنجان خاکهاي منطقه به
فلزات سننرب ،روي و کادمیوم آلوده هسننتند .آنها اظهار

فلزي پوسنننتۀ زمین اسنننت .میانگین غلظت آلومینیم در
خاکهاي جهانی  71000میلیگرم بر کیلوگرم میباشنند.
هیدروکسنننیدهاي آلومینیم انحالل پذیري کمی دارند و
حضور این عنصر در ساختار کانیهاي رسی سبب افزایش
غلظت آن در خاک میشننود [ .]13به طور کلی باید گفت
که عنصنننر آلومینیم در محیط خاک عمدتاب داراي منشنننأ
زمینزاد ا ست و از سنگ مادر نا شی شده ا ست .میانگین
غلظت عنصنر اسنترانسنیم در خاکهاي منطقۀ مطالعاتی،
 493/9میلیگرمبرکیلوگرم میبا شد .عن صر ا ستران سیم از
نظر زمین شیمی خ صو صیات م شابهی با عن صر کل سیم
دارد؛ به همین دلیل غلظت این عنصر در خاکهاي آهکی
به مراتب بی شتر از سایر خاکها ا ست .در شرایط معمول
در محیط خاک ،تحرک زمینشنننیمیایی این عنصنننر کم
است .سمناکی این عنصر در خاک براي گیاهان بسیار نادر
است [ .]14میانگین غلظت این عنصر در خاکهاي جهان

داشنننتند غلظت نیکل و مس در منطقه کمتر از حد مجاز
جهانی اسن عناصر است [.]29
م یانگین غل ظت عنصنننر منگنز در خاک هاي منط قۀ

 147میلیگرم بر کیلوگرم است [.]13
میانگین غل ظت عنصنننر کبا لت در خاک هاي منطقۀ
م طال عاتی 12 ،میلیگرمبرکیلوگرم می باشنننند .م یانگین

م طال عاتی 541/6 ،میلیگرمبرکیلوگرم می باشننند .منگنز
عنصري به نسبت رایج در زمین است .این فلز سنگدوست
به عنوان جزء سازندۀ بسیاري از کانیهاي سیلیکاته توزیع
گسنننتردهاي دارد .م یانگین جهانی غلظت منگنز در خاک
 345میلیگرم بر کیلوگرم گزارش شنننده اسنننت [.]15
میانگین غلظت عنصر کروم در خاکهاي منطقۀ مطالعاتی،
 143/3میلیگرم بر کیلوگرم می باشننند .میانگین جهانی
غل ظت کروم در خاک  100میلیگرم بر کیلوگرم اسنننت
[ .]15خاکهاي تشنکیل شنده از سنرپانتینها 100000
میلی گرم بر کیلوگرم کروم داشننته باشننند .به طور معمول

جهانی غل ظت کبا لت در خاک  6/9میلیگرم بر کیلوگرم
است که بیشترین غلظت آن در خاکهاي با بافت رسی و
کمترین غلظت در خاکهاي ماسنننهاي و خاکهاي حاوي
مواد آلی یافت می شود [ .]16میانگین غلظت عن صر روي
در خاک هاي منطقۀ مطالعاتی 55/4 ،میلیگرمبرکیلوگرم
میباشننند .گسنننترۀ غلظت روي در خاک معموالب بین 1تا
 300و میانگین  50میلیگرم بر کیلوگرم اسنننت .روي در
خاک با سیلیکاتها ،کربناتها ،فسفاتها ،اکسیدها و مواد
آلی همراه اسننت [ .]14فعالیتهاي صنننعتی و حملونقل
ممکن اسنننت با عث افزایش غل ظت روي در خاک هاي
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سطحی شود.
به طور کلی نتایج تحقیق حاضر حاکی از این است که
فعالیتهاي صنعتی نا شی از شهرک صنعتی شیراز منجر
به افزایش فلزات سنننگین مس ،سننرب ،کروم و منگنز در
منط قۀ مورد م طال عه شنننده اسنننت .در همین راسننن تا،
پژوهشگران [ ]29اظهار داشتند مقادیر نسبتاب زیاد سرب و

خاکهاي سطحی چین را فعالیتهاي انسانی بیان نمودند.
در مطالعهاي ،محققان بیان دا شتند همب ستگی قوي میان
عناصر مس ،سرب ،روي ،باریت و منگنز وجود دارد [.]28
نتایج آزمون کروسنننکال-والیس نشنننان داد که از بین
عنا صر مختلف ،میانگین غلظت عنا صر مس ،سرب ،روي،
منگنز ،وانننادیم و اسنننترانسنننیم از نظر آمنناري تفنناوت

روي در شهرک صنعتی روي زنجان حاکی از نقش عوامل
ان سانی و م شخ صا فعالیتهاي صنعتی میبا شد .همننین
محققانی [ ]9بیان داشنننتند فعالیتهاي صننننعتی انجام
گرفته در شننهرک روي زنجان عامل اصننلی افزایش غلظت
عناصر روي و سرب در هواي شهر زنجان است.
بر اسناس شناخص زمین انباشنت ،به طور کلی منطقۀ
مورد مطالعه نسننبت به فلزات مس ،سننرب ،روي ،وانادیم،

معنیداري را بین صننننایع مختلف نشنننان میدهند .این
تفاوتها میتواند ناشنننی از نوع صننننعت (منبع انتشنننار)،
ژئوشننیمی عنصننر و ماهیت زمینشننیمیایی خاک منطقۀ
مورد مطالعه با شد .الزم به بکر ا ست که صنایع مختلف،
ع ناصنننر مختلفی را به محیط اطراف آزاد میکن ند .ا ما
ژئوشنننیمی عنصنننر و نوع خاک نیز نقش برجسنننتهاي در
افزایش یا کاهش غلظت عناصر ایفا میکنند.

اسنننترانسنننیم و کروم آلودگی متوسنننط و نسنننبت به فلز
آلومینیم ،نیکل ،کبالت ،آهن ،آرسنننیک و منگنز غیرآلوده
میباشد .ضریب غنی شدگی محاسبه شده براي این عناصر
در برخی از ای ستگاهها از  2کمتر است .عناصر مس ،کروم،
روي ،وانادیم ،ا ستران سیم و سرب در ب سیاري از نمونهها
ضریب غنی شدگی بی شتر از  5ن شان میدهند .در همین
راسننن تا ،در تحقیقی در بررسنننی ارز یابی آلودگی فلزات

بر اسننناس نتایج شننناخص خطر ،حدود  66درصننند
ای ستگاهها داراي شاخص خطر کم میبا شند و نزدیک به
 34در صد ای ستگاهها نیز داراي شاخص خطر متو سط تا
بسیار زیاد میباشند.
به طور کلی نتایج نشنننان میدهد که م یانگین غلظت
همۀ عنا صر به جز آلومینیم و ا سکاندیم ب سیار بی شتر از
مقادیر غلظت این عناصنننر در خاک هاي جهانی اسنننت.

سنگین خاکهاي سطحی شهرک صنعتی شمارۀ  2اهواز
گزراش شد فلز مس داراي غنی شدگی متوسط و فلز روي
داراي غنی شدگی ب سیار شدید میبا شند [ .]28همننین
در م طالعهاي کروم ،نیکل و سنننرب داراي غنیشننندگی

همننین ،مقادیر میانۀ غلظت این عناصنننر نیز بیشنننتر از
خاک هاي ج هانی اسنننت که نشنننانده ندۀ نقش م نابع
ان سانزاد در افزایش غلظت عنا صر را ن شان میدهد .عالوه
بر این ،در مقایسننه با اسننتانداردهاي کشننورهاي چین و

متوسط گزارش شد [ .]27در همین راستا ،پژوهشگران در
بررسننی ارزیابی آلودگی شننهرک صنننعتی سننمنان اظهار
دا شتند همب ستگیمعنیداري سرب و با روي وجود دارد
که نشان دهندۀ این است که این عناصر تحت تأفیر عوامل
یکسانی در کل منطقه تغییر میکنند [.]26
نتایج همبستگی نشان داد عنصر مس با عناصر سرب
همبسننتگی باالیی دارد .مقادیر باالي ضننریب همبسننتگی
بین فلزات سنننگین ،بیانگر یکسننانبودن منبع انتشننار این
ع ناصنننر می باشننند [ 26 ،20و  ]34در همین راسننن تا،
پژوهشگران [ ]30منبع ورود عناصر سرب ،روي و مس در

کا نادا نیز ع ناصنننر مس ،سنننرب ،روي ،وا نادیم و کروم
غلظتهاي بس نیار بیشننتري از مقادیر اسننتاندارد را نشننان
میدهند .محاسنبۀ ضنریب غنیشندگی عناصنر مذکور در
نمونههاي خاک نشاندهندۀ غنی شدگی زیاد عناصر مس،
سرب ،روي ،استرانسیم ،وانادیم و کروم است .نتایج حاصل
از محاسبۀ شاخصهاي زمین شیمیایی و روشهاي آماري
نشننان میدهد که عناصننر آلومینیم ،کبالت ،اسننکاندیم،
کروم ،وانادیم ،نیکل و آهن داراي منشاء زمینزاد بوده ولی
عنا صر مس ،سرب ،روي و منگنز بی شتر تحت تأفیر منایع
ان سانزاد ه ستند .نتایج تحقیق حا ضر گویاي آن ا ست که
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تقدیر و تشکر
مقالۀ حاضننر مسننتخر از طرح پژوهشننی با شننمارۀ
 دسننترسپذیري، و با عنوان شنندت آلودگی97005574
زی ستی و افرات زی ستمحیطی فلزات سنگین و ترکیبات
) در خاک هاي صننننعتیPAH( آرو مات یک چ ندحل قهاي
شنننیراز می باشننند که با ح ما یت صننن ندوم ح مایت از
 در اینجا مراتب.پژوهشننگران و فناوران کشننور اجرا گردید
قدردانی خود را از ریا ست صندوم حمایت از پژوه شگران
.و فناوران کشور اعالم میداریم

، وا نادیم، سنننرب،خاک هاي منط قه آلوده به فلزات مس
 بررسنننی افرات، در همین راسنننتا.منگنز و روي هسنننتند
خاکهاي صنعتی موجود در محدودۀ مطالعاتی بر سالمت
 لذا پیشنننهاد میشننود با.مردم منطقه پیشنننهاد میشننود
.روشهاي مختلف سعی در کاهش فلزات در محیط داشت
 اسنننتفاده از،با توجه به تنوع گونه هاي گیاهی در ایران
فنآوري گیاه پاالیی میتواند به عنوان یک راهکار مرفر و
کاربردي در پاالیش خاک هاي آلودۀ منطقۀ مورد مطالعه
.مطرح شود
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