فصلنامه انسان و محیط زیست ،شماره  ،55زمستان 99

بررسی شدت آلودگی خاک مکان دفن زباله شهری زاهدان به فلزات سنگین
(کروم ،کادمیوم ،سرب و آرسنیک) با استفاده از شاخص بار آلودگی و ریسک اکولوژیکی
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چکیده
آلودگی خاک و انباشتگی فلزات سنگین در خاک یکی از مهمترین مسائل زیستمحیطی است که زندگی گیاهان ،حیوانات و انسان را
تهدید میکند .فلزات سنگین به دلیل سمیت ،پایداری و خاصیت تجمع زیستی ازجمله آلودگیهای جدی و خطرناک محیطزیست می-
باشد .این مطالعه باهدف بررسی شدت آلودگی خاک مکان دفن زباله شهری زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان به فلزات سنگین
صورت گرفت.
اندازهگیری فلزات در فروردینماه  1395در  10ایستگاه مطالعاتی و بر اساس استانداردهای رایج انجام پذیرفت .با استفاده از روش نمونه -
برداری تصادفی ،تعداد  20نمونه مرکب خاک سطحی و عمقی جمعآوری شد .بعد از آمادهسازی نمونهها ،مقدار کل کروم ،کادمیوم ،سرب
و آرسنیک در نمونههای خاک توسط اسید نیتریک عصارهگیری و برای تجزیهوتحلیل از نرمافزار  SPSSنسخه  23استفاده شد.
نتایج حاصل از آنالیز واریانس یکطرفه در نمونهبرداریهای انجامشده در خاک سطحی و عمقی برای این عناصر مبین وجود اختالف معنی
دار در ایستگاههای مختلف بوده است .نتایج حاصل از بررسی شاخص بار آلودگی نشان داد خاک مکان دفن زباله زاهدان با مقادیر PLI
کمتر از  2از بار آلودگی کمی برخوردار است و بیشترین بار آلودگی در خاک سطحی و عمقی به ترتیب مربوط به ایستگاه  2و  1میباشد.
همچنین نتایج نشان میدهد فلزات سنگین کروم ،کادمیوم ،سرب و آرسنیک با میزان ریسک اکولوژیکی مجموع عناصر در خاک سطحی
و عمقی به ترتیب  203/855و  236/93در رده ریسک اکولوژیکی آلودگی متوسط قرارگرفتهاند.
واژههای کلیدی :عناصر سنگین ،شاخص بار آلودگی ،ریسک اکولوژیکی ،زباله ،زاهدان.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست -آلودگی محیطزیست .دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست .دانشگاه بیرجند.
بیرجند .ایران* (مسئول مکاتبات).
 -2دانشیار گروه محیطزیست .دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست .دانشگاه بیرجند .بیرجند .ایران .صندوق پستی .331
 -3دانشیار گروه محیطزیست .دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست .دانشگاه بیرجند .بیرجند .ایران.
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Abstract
Soil pollution and accumulation of heavy metals in soil are one of the most important environmental
issues that threaded the life of plants, animals and humans. Heavy metals due to their toxicity,
stability and bioaccumulation are the serious environmental pollutions. This study aimed to evaluate
heavy metals pollution of landfill soil of Zahedan city in Sistan and Baluchestan province.
Measurement of heavy metals performed in April 2016 at 10 sites based on common standards, by
using of random sampling method. 20 composite samples were collected from surface and depth of
the soil. After sample preparation, total amount of Chromium, Cadmium, Lead and Arsenic in the soil
samples were extracted by nitric acid and for statistical analysis used the SPSS software version 23.
The results of ANOVA on samples of the surface and depth of the soil for these elements have been
suggested that there is a significant difference at different stations. The results of PLI study showed
that the soil of landfill of Zahedan with PLI value less than 2, has low pollution and the highest
pollution in surface and depth of the soil is respectively related to station 2 and 1. The results also
showed that heavy metals, Chromium, Cadmium, Lead and Arsenic in surface and depth of the soil
with Ecological Risk 203.855 and 236.93 respectively which is located in the category of moderate
contamination of Ecological Risk.
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مقدمه
بهطورکلی آالیندههای خاک را میتوان به  2گروه تقسیم کرد.

حشرهکشها و انواع پالستیکها نیز مورداستفاده قرار میگیرد

گروه اول شامل سموم متفاوت است که بیشتر جهت مصارف

و درنتیجه به طرق مختلف میتواند به محیط راه یابد .غالباً

کشاورزی مورداستفاده قرار میگیرد .دومین و مهمترین گروه

تجمع سرب در دریا و انواع آبهای شیرین کم است درنتیجه

آالیندههای صنعتی هستند که شامل فلزات سنگین نظیر سرب،

سرب یک عنصر تهدیدآمیز برای منابع شیالت محسوب نمی

کادمیوم ،نیکل و روی میباشند .بعضاً وجود چند میلیگرم بر

گردد ( 7و .)8

کیلوگرم از این عناصر ،سالمت خاک و نهایتاً انسان و موجودات

آرسنیک شبهفلز سمی معروفی است که به سه شکل زرد ،سیاه

را به مخاطره میاندازد ( .)1آلودگی فلزات سنگین نهتنها بهطور

و خاکستری یافت میشود .آرسنیک و ترکیبات آن بهعنوان

مستقیم بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ،کاهش

آفتکش (علفکش ،حشرهکش و آلیاژهای مختلف)

فعالیتهای بیولوژیکی و کاهش دستیابی زیستی مواد غذایی در

مورداستفاده قرار میگیرند .آرسنیک ازنظر شیمیایی شبیه

خاک تأثیر میگذارد ،بلکه خطر جدی برای سالمتی انسان با

فسفر است تا حدی که میتواند در واکنشهای بیوشیمیایی

ورود به زنجیره غذایی و همچنین امنیت زیستمحیطی از طریق

جایگزین آن شود .وقتی به آن حرارت داده میشود ،بهصورت

نفوذ در آبهای زیرزمینی محسوب میشوند .بهطورکلی منشأ

اکسید آرسنیک درمیآید که بوی آن مانند سیر است .آرسنیک

فلزات سنگین خاک شامل منابع طبیعی (هوازدگی مواد مادری)

و ترکیبات آن همچنین میتوانند براثر حرارت به گاز تبدیل

و ورودیهای انسانی (صنایع فلزی و معدنی ،اگزوز وسایل نقلیه،

شوند .این عنصر به دو صورت جامد (زرد و خاکستری فلز

عملیات کشاورزی و غیره) میباشد (.)2

مانند) وجود دارد (.)9

دفع زبالههای شهری و صنعتی ،گازهای خروجی خودرو،

هدف این تحقیق عبارت است از :مقایسه غلظت فلزات سنگین

فعالیتهای معادن و شیوههای کشاورزی منجر به تجمع فلزات

کروم ،کادمیوم ،سرب و آرسنیک در خاک سطحی و عمقی

در خاک میشود (.)3

مکان دفن زباله شهر زاهدان با استفاده از شاخص بار آلودگی و

قرار گرفتن در معرض سرب ،کادمیوم و آرسنیک تهدید اصلی

به دست آوردن ریسک اکولوژیکی.

برای سالمت انسان میباشد (.)4

روش بررسی

کروم عنصری فلزی سخت ،براق به رنگ خاکستری – نقرهای

منطقهی موردمطالعه

است که بسیار جال پذیر است .این عنصر در سال 1798

شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان با جمعیت

میالدی کشف گردید .کروم عنصری است که بهطور طبیعی در

 560725نفر و تعداد خانوار  131002واقع میباشد .مساحت

محیطزیست دیده میشود (.)5

شهر زاهدان  5864کیلومترمربع و در موقعیت جغرافیایی 60

کادمیوم ازجمله فلزات بسیار سمی است که از طریق فاضالب

درجه و  51دقیقه و  25ثانیه طول شرقی و  29درجه و 30

صنایع آبکاری فلزی ،کودهای فسفاته ،حفر معادن ،رنگها و

دقیقه و  45ثانیه عرض شمالی قرارگرفته است و ارتفاع شهر از

تثبیتکنندهها به محیط وارد میگردد .ازآنجاییکه مسمومیت

سطح دریا  1378متر است .شهر زاهدان با وسعتی حدود

کادمیوم اثر شدیدی بر سالمت انسان دارد ،توزیع و کنترل آن

 187502کیلومترمربع دارای  4بخش مرکزی ،نصرتآباد و

در محیط بسیار مهم میباشد (.)6

میرجاوه میباشد .این شهرستان از شمال به شهرستان زابل ،از

نیمی از مصرف جهانی سرب در صنایع اتومبیلسازی و بنزین

شمال شرقی به کشور افغانستان ،از شمال غرب به شهر کرمان،

است .همچنین در ساخت آلیاژهای مختلف ،رنگسازی،

از شرق به پاکستان و از جنوب به شهرستان خاش محدود می-

بلورسازی ،صنایع کوزهگری ،سرامیک و کاشی ،ساخت

شود (شکل  -1الف).
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مکان دفن زباله زاهدان در کیلومتر  13جاده میر جاوه در

هرکدام یک گرم خاک کوبیده شده و الک شده برداشته و در

موقعیت جغرافیایی  58درجه و  11دقیقه و  14ثانیه طول

ارلنهای  50میلیلیتر ریخته شد .سپس  16میلیلیتر اسید

شرقی و  29درجه و  23دقیقه و  41ثانیه عرض شمالی

(ترکیب  4میلیلیتر اسید نیتریک  65درصد و  12میلیلیتر

قرارگرفته است (شکل -1ب) .روزانه  250الی  350تن زباله در

اسیدکلریدریک  37درصد) به هریک از ارلنها افزوده شد.

زاهدان تولید و سرانه زباله شهر به ازای هر نفر بهطور متوسط

ارلنها به مدت  6تا  7ساعت در حمام شن با دمای  100درجه

 550گرم در روز است که در مناطق مختلف از  450تا 750

سانتیگراد قرار میگیرند تا هضم اسیدی صورت گرفته و

گرم میرسد (.)10

محلولی شیریرنگ به دست آید .بعد از زمان الزم به هریک از

تعیین ایستگاه نمونهبرداری و آمادهسازی نمونهها

ارلنها  4میلیلیتر اسید پرکلریک  70تا  72درصد افزوده

به منظور انجام پژوهش به محل دفن زباله زاهدان مراجعه کرده

گردید .بعد از تبخیر  3میلیلیتر اسید (بهطوریکه  1میلیلیتر

و ابتدا از طریق مشاهده به بررسی وضعیت کنونی محل دفن

محلول باقی بماند) نمونهها از روی حمام شن برداشتهشده و با

زباله پرداخته و سپس بر اساس روش نمونهبرداری تصادفی ابتدا

آب دو بار تقطیر به حجم  50میلیلیتر رسانده شد ( )11و با

تعداد  10ایستگاه برداشت نمونه مشخص گردید .سپس یک

استفاده از قیف پالستیکی و کاغذ صافی واتمن صاف گردیدند.

نمونه سطحی (تا عمق  30سانتیمتری از سطح زمین) و یک

در این پژوهش غلظت فلزات سنگین سرب ،کروم ،کادمیوم و

نمونه عمقی (عمق  30تا  60سانتیمتری از سطح زمین) از هر

آرسنیک از دستگاه جذب اتمی  ContrAA700ساخت

ایستگاه برداشت گردید (شکل -1ج) .پس از انجام نمونهبرداری،

شرکت آنالیتیک جنا  1اندازهگیری و برای تجزیهوتحلیل نتایج

نمونههای جمعآوریشده به آزمایشگاه منتقل شدند .جهت

حاصله از نرمافزار  SPSSنسخه  23استفاده شد .همچنین

آمادهسازی نمونهها برای هضم ،ابتدا نمونههای خاک بهمنظور

آمارههای توصیفی (میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،حداکثر،

خشک شدن به درون آون در دمای  105درجه سانتیگراد به

حداقل ،چولگی و کشیدگی) برای فلزات سنگین در منطقه

مدت  48ساعت قرار داده شد .پس از خشک شدن نمونهها از

موردمطالعه محاسبه شد.

1-Analytik Jena
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الف

ج

ب

شکل  -1الف :موقعیت جغرافیایی زاهدان ،ب :مکان دفن زباله زاهدان ج :ایستگاههای نمونهبرداری

یافتهها

کروم ،کادمیوم ،سرب و آرسنیک در منطقه از توزیع نرمال

عناصر کروم ،کادمیوم ،سرب و آرسنیک توسط دستگاه جذب

برخوردار است .نتایج آماری آنالیز این فلزات شامل میزان

اتمی  ContrAA700آنالیز گردید .نتایج آزمون کولموگروف

میانگین ،میانه ،ضریب چولگی و کشیدگی ،حداقل ،حداکثر،

– اسمیرنوف مطابق جدول ( )1نشان داد که غلظت فلزات

انحراف معیار در جدول ( )2خالصه گردیده است.

جدول  -1توزیع غلظت فلزات سنگین در خاک منطقه مورد آزمون (کولموگروف – اسمیرنوف)
پارامترها

کروم
سطحی

کروم
عمقی

سرب
سطحی

سرب
عمقی

کادمیوم
سطحی

کادمیوم
عمقی

آرسنیک
سطحی

آرسنیک
عمقی

کولموگروف – اسمیرنوف
میزان  p-valueدر آزمون tیک نمونهای

0/901

0/812

0/416

0/988

0/298

0/398

0/294

0/937

0/000

0/000

0/005

0/001

0/002

0/013

0/000

0/000
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جدول  -2نتایج آماری آنالیز نمونههای خاک
فاکتورهای خاک
کروم
)(mg/kg

کادمیوم
)(mg/kg

سرب
)(mg/kg

آرسنیک
)(mg/kg

میانگین

میانه

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

ماکزیمم

مینیمم

سطحی

152/48

146/90

24/52

0/645

- 0/843

195/100

122/750

عمقی

177/14

185/77

30/93

- 0/200

-1/683

219/800

133/500

سطحی

0/213

0/215

0/158

0/212

-1/256

0/478

0/010

عمقی

0/252

0/223

0/259

1/375

2/359

0/85

0/009

سطحی

54/499

37/772

46/488

0/932

- 0/439

141/350

6/650

عمقی

49/365

42/712

33/016

0/213

- 1/511

96/800

8/145

سطحی

0/344

0/317

0/118

2/395

6/560

0/659

0/243

عمقی

0/414

0/412

0/094

0/172

- 1/032

0/556

0/271

نتایج حاصل از همبستگی عناصر کروم ،کادمیوم ،سرب و

روابط همبستگی در  ،SPSSهمبستگی بین عناصر به دست

آرسنیک در جدول ( )3خالصه گردیده است که با استفاده از

آمد.

جدول  -3مقادیر ضریب همبستگی میان فلزات سنگین در خاک سطحی و عمقی منطقه موردمطالعه
کروم

کروم

کادمیوم

کادمیوم

سرب

سرب

آرسنیک

آرسنیک

سطحی

عمقی

سطحی

عمقی

سطحی

عمقی

سطحی

عمقی

کروم سطحی

1

کروم عمقی

0/523

1

کادمیوم سطحی

0/036

0/080

1

کادمیوم عمقی

0/452

0/543

0/130

1

سرب سطحی

0/222

0/392

0/557

0/241

1

سرب عمقی

0/031

0/429

*0/684

0/125

**0/824

1

آرسنیک سطحی

0/158

- 0/479

- 0/570

-0/263

- 0/520

- 0/590

1

آرسنیک عمقی

- 0/378

0/025

-0/161

- 0/241

- 0/022

- 0/140

- 0/340

1
P>0/05
P>0/01

*

**
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2

طبق جدول ( )3سرب سطحی و سرب عمقی همبستگی قوی

ریسک اکولوژیکی

در سطح  99درصد دارند که این همبستگی قوی نشاندهنده

برای به دست آوردن ریسک اکولوژیکی فلزات سنگین از فرمول

منبع آالیندگی مشترک بین این فلزات در سطح خاک میباشد

زیر استفاده گردید:

و همچنین سرب عمقی و کادمیوم سطحی نیز در سطح 95

معادله :2

درصد همبستگی قوی دارند ولی برای بقیه فلزات تفاوت
معادله :3

معناداری وجود ندارد.
شاخص بار آلودگی ()PLI

1

بهمنظور ارزیابی شدت آلودگی ،شاخص بار آلودگی برای
شناخت اثرات آلودگی کل ناشی از فلزات مختلف محاسبه
میشود ( .)12مزیتی که شاخص بار آلودگی نسبت به شاخص-
های دیگر دارد در این است که در این شاخص ریسک آلودگی
به همه فلزاتی که موردمطالعه قرار میگیرد ،در منطقه مشخص
میشود .بر اساس این شاخص مقادیر استانداردشده کیفیت
خاک طبق جدول ( )4در  5کالس طبقهبندی میشود (.)13
شاخص بار آلودگی با استفاده از معادله  1محاسبه میشود
(.)14
جدول  -4مقادیر استانداردشده شاخص بار آلودگی
کالس

شاخص جامع آلودگی

سطح آلودگی

کالس 1

p≥0/7

عالی

کالس 2

0/7>p≥1

پاک

کالس 3

1>p≥2

آلودگی کم

کالس 4

2>p≥3

آلودگی متوسط

کالس 5

p<3

آلودگی زیاد

 :CFفاکتور آلودگی
 :Erریسک اکولوژیکی عنصر
 :Trفاکتور سمیت فلزات سنگین
 :RIریسک اکولوژیکی مجموع عناصر
هاکانسون میزان  Trرا فاکتور سمیت فلزات نامید و به ترتیب
مقادیر  5 ،30 ،100و  10را برای فلزات سنگین کروم،
کادمیوم ،سرب و آرسنیک ارائه داده است ( .)15جدول ()5
ردهبندی  RIرا نشان میدهد.
جدول  -5طبقهبندی مقادیر ریسک اکولوژیکی
ریسک اکولوژیکی

رده ریسک اکولوژیکی مجموع عناصر

RI>150

کم

150≥RI>300

متوسط

300≥RI>600

قابلتوجه

RI≤600

خیلی زیاد

بحث و نتیجهگیری
در جداول ( )6و ( )7شدت آلودگی خاک بر اساس دو شاخص

معادله :1

بار آلودگی و ریسک اکولوژیکی آورده شده است .جدول ()6

 :PLIمقدار بهدستآمده شاخص بار آلودگی برای هر نمونه
 :CFفاکتور آلودگی

نتایج حاصل از بررسی شاخص بار آلودگی را نشان میدهد.
مقادیر استانداردشده این شاخص در جدول ( )4بیان گردیده
است .بنا بر نتایج حاصله همه نمونهها مقادیر  PLIکمتر از  2را
داشته درنتیجه خاک مکان دفن زباله زاهدان از بار آلودگی
کمی برخوردار است و همچنین بیشترین بار آلودگی در خاک
سطحی و عمقی به ترتیب مربوط به ایستگاه  2و  1میباشد.

1-Pollution Load Index
2-Ecological Risk
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جدول  -6مقادیر شاخص  PLIدر خاک سایت دفن زباله شهر

با استفاده از جدول ( )7میتوان بیان نمود کلیه فلزات

زاهدان

موردمطالعه در رده ریسک اکولوژیکی آلودگی متوسط قرار
دارند .با توجه به محاسبات جدول  ،5میانگین ریسک

ایستگاه

خاک سطحی

خاک عمقی

1

1/058

1/619

2

1/684

1/301

3

0/754

0/854

4

0/526

0/543

میانگین ریسک اکولوژیکی فلزات کروم ،کادمیوم ،سرب و

5

0/349

0/299

آرسنیک در خاک عمقی به ترتیب  19/74 ،37/8 ،177/1و

6

0/99

1/189

7

0/38

0/457

8

1/239

1/259

9

0/992

1/455

10

1/059

1/317

میانگین

0/903

1/029

اکولوژیکی فلزات کروم ،کادمیوم ،سرب و آرسنیک در خاک
سطحی  21/795 ،27/75 ،152/4و  1/91میباشد درنتیجه
بیشترین ری سک اکولوژیکی در خاک سطحی مربوط به فلز
کادمیوم میباشد .مجموع ریسک اکولوژیکی این فلزات
 203/855میباشد و در کالس آلودگی متوسط قرار میگیرد.

 2/29میباشد .درنتیجه بیشترین ریسک اکولوژیکی در خاک
عمقی مربوط به فلز کروم میباشد .مجموع ریسک اکولوژیکی
فلزات سرب ،کادمیوم و آرسنیک در خاک عمقی  236/93می-
باشد که در کالس آلودگی متوسط قرار میگیرد.
نتایج نشان می دهد فلزات سنگین کروم ،کادمیوم ،سرب و
آرسنیک با ریسک اکولوژیکی متوسط خطرهای بهداشتی دارند
و می توانند باگذشت زمان و عدم کنترل بهداشتی دفن زباله،
خطرات بهداشتی و سالمتی جدی ایجاد کنند.

جدول  -7ریسک اکولوژیکی فلزات سنگین موردمطالعه در خاک سطحی و عمقی
ریسک اکولوژیکی
مجموع عناصر

میانگین
ریسک اکولوژیکی
نوع خاک

کروم

کادمیوم

سرب

آرسنیک

رده ریسک اکولوژیکی
مجموع عناصر

خاک سطحی

152/4

27/75

21/795

1/91

203/855

آلودگی متوسط

خاک عمقی

177/1

37/8

19/74

2/29

236/93

آلودگی متوسط

باوجود اهمیت فلزات سنگین ،در بسیاری از کشورهای جهان و

ناظمی و خسروی ( ،)1390بررسی وضعیت فلزات سنگین در

ایران ،تحقیقاتی که بتواند وضعیت فلزات سنگین در خاک را

خاک ،آب و گیاه اراضی سبزیکاری را انجام دادند .مقادیر

نشان دهد بسیار انجامشده است:

میانگین غلظت سرب ،کادمیوم ،کروم ،آرسنیک و روی در نمونه
خاک به ترتیب 19/08 ،134/32 ،14/43 ،81/12 :و 435
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میکروگرم به ازای هر گرم نمونه خاک بود .مقایسه میانگین

رسوبات نسبت به کادمیوم و سرب در کالس آلودگی  3دارای

غلظت مقادیر فلزات سنگین موجود در خاک با مقادیر

آلودگی قابلمالحظه و نسبت به مس ،جیوه ،نیکل و روی

استاندارد اختالف معناداری را نشان میدهد بهجز روی که

کالس آلودگی صفر (غیر آلوده) بودهاند (.)18

اختالف معناداری با مقادیر استاندارد نداشت (.)16

با انجام آزمایشات و تجزیهوتحلیل آماری میتوان نتیجه گرفت

عظیم زاده و خادمی ( ،)1392تخمین غلظت زمینه برای

که در خاک محل دفن زاهدان آلودگی فلزات سنگین ناشی از

ارزیابی آلودگی برخی فلزات سنگین در خاکهای سطحی

زبالههای شهری وجود دارد .در جدول ( )8غلظت مرجع عناصر

بخشی از استان مازندران را موردمطالعه قراردادند .بدین منظور

در طبیعت آورده شده است .با توجه به این جدول و شکل ()2

 256نمونه مرکب از عمق  10سانتیمتری خاک سطحی بر

مقایسه غلظت فلزات موردبررسی با میانگین خاک جهانی و

اساس روش نظاممند آشیانهای برداشته شد .پس از آمادهسازی

پوسته زمین مشاهده میگردد که غلظت فلزات کروم ،کادمیوم

نمونهها و هضم استفاده از نمونههای خاک عرصههای طبیعی

و آرسنیک در خاک سطحی و عمقی از میانگین خاک جهانی و

غلظت طبیعی مس ،روی ،نیکل ،سرب و کادمیوم به ترتیب

پوسته زمین بهطور معنیداری بیشتر بوده است و درنتیجه

 34/2 ،45/7 ،40/2 ،28/3و  0/23میلیگرم بر کیلوگرم برآورد

وضعیت این عناصر ،خطرناک و نگرانکننده میباشد .مقدار این

شد .با استفاده از این میزان نقشههای پراکنش فاکتور آلودگی و

فلزات در مقایسه با سایر مطالعات انجامشده نیز بیشتر میباشد.

شاخص بار آلودگی با نقشههای زمینشناختی و موقعیت شهرها

فراوانی کادمیوم در خاک عمقی این منطقه در مقایسه با پوسته

مشخص گردید که غلظت سرب ،روی و مس تحت تأثیر

زمین بیشتر میباشد که بیانگر ورود این فلز براثر فعالیتهای

فعالیتهای شهری و کادمیوم و نیکل بیشتر تحت کنترل عوامل

انسانی می باشد .یکی از منابع انسانی در این زمینه میتواند

طبیعی مانند مواد مادری و نیز فعالیتهای کشاورزی هستند.

مکان دفن زباله باشد که سبب افزایش غلظت کادمیوم در خاک

همچنین با توجه به کالسهای ارزیابی فاکتور آلودگی ،غالب

شده است  .فراوانی سرب در خاک این منطقه در مقایسه با

نمونهها دارای آلودگی متوسط به فلزات سنگین بودند (.)17

پوسته زمین بیشتر میباشد که بیانگر ورود این فلز براثر

لوسکا و همکاران ( 1 )2004بهمنظور بررسی آلودگی فلزات

فعالیتهای انسانی و وجود مکان دفن زباله میباشد که سبب

سنگین در خاک مزارعی واقع در جنوب لهستان که تحت تأثیر

افزایش غلظت سرب میگردد .فراوانی فلز کروم در خاک این

آلودگی ناشی از برخی صنایع ،قرارگرفته بودند با استفاده از سه

منطقه در مقایسه با پوسته زمین نیز بیشتر میباشد .ولی

شاخص مولر ،غنی شدن و درجه آلودگی ،میزان ورودیهای

فراوانی فلز آرسنیک در خاک این منطقه در مقایسه با پوسته

انسانی را ارزیابی و محاسبه کردند .نتایج مطالعه نشان داد که

زمین کمتر میباشد.

1- Loska
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جدول  -8غلظت متوسط فلزات سنگین در خاک مکان دفن زباله ،سایر نقاط جهان ،استاندارد خاک جهانی و پوسته زمین ()mg/kg
سرب
()mg/kg

کادمیوم
()mg/kg

آرسنیک
()mg/kg

کروم
()mg/kg

منبع

میانگین عناصر

خاک سطحی

54/499

0/194

0/344

152/48

-

خاک عمقی

49/365

0/281

0/414

177/14

پوسته زمین

12/5

0/2

1/8

100

کروسکپف 1979،1
ودپول 1995 ،2

میانگین خاک
جهانی

12

0/35

17

17

بوون 1979 ،3

میانگین غلظت در
خاک

35

0/35

-

-

مارتین و ویتفیلد 1983 ،4

0/3

10

90

تورکیان و ودفول  ،1961 ،5مر و
شرفی1380 ،

لیتوانی*

40

0/8

-

37

کارلون 2007،6

بلژیک

15

0/2

-

-

کارلون2007 ،

چین

26

0/097

-

-

چن  7و همکاران1991 ،

مطالعه حاضر

میانگین شیل

20

* خاکهای لوم و رسی

شکل  -2مقایسه غلظت فلزات سنگین در خاک مکان دفن زباله ،سایر نقاط جهان ،استاندارد خاک جهانی و پوسته زمین ()mg/kg
1-Krauskopf
2-Wedepohl
3-Bowen
4-Martin & Whitfield
5-Turkian & Wedepohl
6-Carlon
7-Chen
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