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چکیده
بهمنظوربرآوردمیزانآلودگیخاک،غلظتکلوقابلجذبفلزاتسنگیندر411نمونهتهیهشدهازعمق0-41سانتیمتریخااکهاایارارا 
نقشههاای
شهرستانزنجاناندازهگیریشد.سپسشاخصهایارزیابیمیزانآلودگی(زمینانباشتگی،فاکتورغنیسازیونسبتقابلجذب)محاسبهو 
پراکنشفلزاتسنگینبهروشعکسفاصلهتهیهشد.مقادیرمیانهغلظتکلفلزات(باعصارهگیرتیزابسلطانی)برایکادمیم،مس،سربورویبه
ترتیببرابر41،22/1،0/1و22/3ومقادیرمیانهغلظتقابلجذب(استخراجشدهبا)DTPAآنهابهترتیببرابر4/6،0/9،0/4و3/2میلیگرمبار
کیلوگرمخاکاندازهگیریشد.صدکنودمشاخصزمینانباشتگینشاندادحداقل40درصدنمونههاآلودهبهفلزاتروی،ساربوکاادمیمهساتند.از
نظرشاخصفاکتورغنیسازی،آلودگیبامنشأدرازمدتمشاهدهنشد.باالبودننسبتقابلجذبفلازاتساربوروینشااندادمنشاأآلاودگیآنهاا
یکسانبودهوازمنابعجدیدآالیندهبهخاکهاواردشدهاند.تمامشاخصهایارزیابیآلودگیبامادهآلیخاکهاهمبستگیمثبت(باهجازنسابتقابال
صهاایزماینانباشاتگیروی،کاادمیموساربو
شاخصهاشاناختهشاد.شااخ 

کنترلکنندهاین
جذبکادمیم)داشتند.بنابراینمادهآلیعاملاصلی 
نسبتهایقابلجذبرویوسربنیزبااسیدیتهخاکهاهمبستگیمنفینشاندادند.درنتیجهدررولفصولیازسالقابلیتجذبفلازاتسانگیندر
ییابد.
خاکافزایشم 
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مقدمه
بهسختیتجدیدشاوندهاسات.مطالعاات
خاکجزومنابعربیعی 
جدیدنشانمیدهدسرعتتشکیلخاکدرشرایطمتوسطجهانیدر
یباشاااد(.)30در
حااادود441/22±40/93cmدر400ساااالماا 
اکوسیستمهایخشکی،خاکچهارراهاکولوژیکیبسیارمهمیاسات
کهبسیاریازفعلوانفعاالتبینفازهاایجاماد،مایعاات،گازهااو
موجوداتزندهدرآناتفاقمیافتد(.)40تخریبخاکچهبهواساطه
فعالیتبشرویافرآیندهایربیعیگرچهپروسهاینسبت ًاآهستهاست
امااثراتآندرازمدتواغلبدرمقیاسراولعماربشار،غیرقابال
برگشتاست(.)21مشکلیکهدردهههاایاخیارباهدنباالتوساعه
سریع،صنعتیشدنوتوسعهشاهرهاپدیادارشادهآلاودگیشادیدو
1،3،2،4و-1بهترتیباستادیارومحققانمرکزتحقیقاتوآموزشکشااورزیو
منابعربیعیاستانزنجان
(*-نویسندهمسئول)Email: t_khoshzaman@yahoo.com:

گستردهخاکتوسطمنابعانسانیدربسایاریازمناارقدنیاااسات
(.)33فلزاتسنگینازجملهآالیندههایمانادگارخااکهساتندکاه
اثراتسمیتروالنیمدترانشانمیدهناد.بارخا بسایاریاز
ترکیباتآلی،فلزاتسنگینباگذشتزمانتجزیهنمیشاوند.گرچاه
برخیازآنهانیز(مانندCu،Znو)Mnجزوعناصرضاروریبارای
رشدموجوداتزندههستندامازمانیکهمیزانآنهادرمحیطازحاد
آستانهفراتربرود،زیانبارخواهندبود.
مهمترینمنبعورودفلازات
درمنارقنسبت ًابکرودستنخورده ،
بهخاکهاهوازدگیسان بساترخااکهااوازرریاقفرآینادهای
پدوژنیکیاست .حتیدرچنینمنارقینیزگردوغبارآلودهبهفلزات
فرونشستهایجوی،میتواندعاملانتقاالوآلاوده

سنگینازرریق
سازیخاکهاباشد.گزارشهایزیادیازآلودهشدنمناارقشارقی
حوضههایآبخیزمدیترانهتوسطرسوباتاتمسفریجداشدهازمنارق
دوردستنظیرشمالآفریقا،اروپایغربیومرکزی،کویرهایصاحرا
وشهرزنجانموجوداست(46،2،1و.)42
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برایارزیابیشدتغنیشدنخاکازفلزات،مقادیرزمینهفلزات
ینشناسی)درخاکهایتحتمطالعهبایدمشخصوتعیین
(بخشزم 
شود.بااینوجوددرمنارقیکهکاربریهایاراضیصنعتی،مسکونی
وکشاورزیبهصورتمجتمعحضوردارند،تعیینصحیحمقادیرزمینه
بهسختیامکانپذیراست.دربسیاریازمطالعاتپایش
فلزاتسنگین 
یگیارد
فلزاتسنگیندرخاک،مقدارکلفلزاتموردارزیابیقارارما 
(42،41،2و.)33گرچهغلظتکلفلزاتبهعنوانشاخصسازگاربا
ارزیابیغنیشدندرازمدتخاکهاوهمچنینبارآوردمنشاأفلازات
محسوبمیشوداماار عاتکمایدرماوردپتانسایلقابالجاذب
زیستیفلزاتارائهمیکند.جزءپتانسیلقابلدسترسفلزاتدرخاک
میتواندبهعنوان مدرکمستدلیازرسوباتمعاصرفلازاتمحساوب
شود .بنابرایناستفادهازهردویمقادیرکلوپتانسیلقابلدساترس
مجموعهدادههاوآزمونهمبستگیبینآنهادردرکاثراتاحتمالی
فلزاتدرسیساتمهاایزنادهومناابعآلاودگیهاایجااریکما 
قابلتوجهیمینماید(.)21

استانزنجانبادارابودنمعادنبزرگنظیرسربورویبهویژه
درمنطقهانگوراناهمیتخاصیدرایانزمیناهودرکشاوردارد.در
یکنناد
استانزنجان22کارخانهتولیدشمشسربورویفعالیتما 
()2وبخشعمدهپسماندهایتولیدیکهعمدت ًابهصاورتترکیباات
جامدهستنددرنقاطخاصیدراررا کارخانههادپومیشوند.نتاای 
مطالعاتنشانمی دهدتجماعفلازاتسانگیندرگیاهاانزراعایو
سبزیجاتکاشتهشدهدراراضیآلودهبهفلزاتسانگینرخمایدهاد
(2،4و.)43بنابراینضرورتاجرایمطالعاتشناساییمنارقآلاوده
وبررسیمیزانآلودگیوپراکنشفلزاتسنگیندراراضایزراعایو
باغیاینمنارقکام ًمحسوسمیباشد.اهدا اینتحقیقشاامل:
-4تعیینغلظتکلفلزاتZn،Pb،CuوCdدرنمونههایخااک
اراضیزراعیوباغیناحیهآلودهشهرستانزنجان-2،تعیینغلظات
قابلجذبعناصریادشده-3،تهیهنقشهپراکنشعناصر-1،برآورد
یباشند.
شاخصهایمیزانودرجهآلودگیخاکها،م 


مواد و روشها
منطقااهمطالعاااتیدر"12°31'4992تااا"12°12'292رااول
شرقیو"36°23'1196تا"36°11'3291عرضشمالی،درجناوب
غربیشهرستانزنجانواقعشدهاست.کشاورزی،استخراجمعاادنو
صنایعتغلیظوفرآوریفلزاتازجملهمهمترینکااربریهاایرایا 

منطقهبودهوهمچنینشهرکتخصصیرویاستانزنجااندرایان
ناحیهواقعشدهاست.

نمونهبرداریوآزمایشاتخاک


برایانجامنمونهبرداریازخاکهای شبکهفرضایباافاصاله

خطوطافقیوعمودی4000متردرمحیطنارمافازار،ArcGISبار
رویالیهکاربریاراضیتهیهشدومحلت قینقاطشبکهبهدست
آمد.باتوجهبههد تحقیق411،نمونه(شکل)4کهدرمیاناراضی
کشاورزیواقعشدهبودندانتخاابوموقعیاتجغرافیااییآنهااوارد
دستگاهGPSگردید.براینمونهبرداریدرهرنقطه،درمنطقهایباه
شعاع 1متر،چندنمونهتصادفیازعمق0-41سانتیمتاربرداشاته
شدوپسازمخلوطکردنآنهانهایت ًای نمونه4کیلوگرمیتهیهو
درآزمایشگاهدرسایههواخش گردیدهوسپسازال 2میلیمتری
عبوردادهشد.مقدارمادهآلیوبافتخااکهااباهترتیابباهروش
والکلی وبل ()22وهیدرومتربویوکاس(،)3اسیدیتهتوسطالکترود
شیشهای/کالوملدرگالاشاباع،هادایتالکتریکایتوساطالکتارود
یساازیباا
دستگاهشوریسن درعصارهاشاباع،آها توساطخنثا 
اسیدکلریدری وتیتراسیونبرگشتیباسودتعیینگردید.مقادیرکال
وقابلجذبفلزاتروی،مس،کادمیموسربباهترتیابباهروش
تیزابسلطانی()1هضمتربااسیدکلریادری واسایدنیتریا (باه
نسبت3به،)4وعصارهگیریخاکبامحلاول)20(DTPAتعیاین
شد.پسازصا کردننمونههاغلظتفلزاتدرمحلولصا شاده
بهوسیلهدستگاهجذباتمیتعیاینگردیاد.آناالیزآمااریدادههااباا
استفادهازنرمافزارهاای  SPSSوExcelومحاساباتشااخصهااو
تهیهنقشههاایپاراکنشفلازاتسانگینباهروشعکاسفاصاله
()IDW4نیزبهترتیبتوسطنرمافزارهاایExcelوArcGIS v9.3
انجامشد.

شاخصهایآلودگیخاک
شاخصزمینانباشتگی)Igeo(9

شاخصزماینانباشاتگیتوساطماولر ()26پیشانهادشادودر
مطالعاتبررسیآلودگیخاکتوسطفلزاتسنگیندرسالهایاخیر،
مورداستفادهقارارگرفتاهاسات(29،21،23و.)33بارایمحاسابه
شاخصIgeoازفرمول4استفادهمیگردد:
(Igeo= log2 (Cn/1.5Bn))4
پارامترهایاینفرمولعبارتنداز(:)24
Cnغلظتکلعنصردرنمونهخاک
Bnغلظتعنصردرپوستهزمین
ازمقادیر Bnارائهشدهتوسطکاباتا-پندیاس(جدول)2درایان
مطالعهاستفادهشده اسات (.)42ضاریب  4/1جهاتلحااننماودن
نوساناتربیعیدرغلظتفلزموجوددرترکیبااتوهمچنایناثارات
یباشد(.)24مولر2ک س(جدول)4مختلفبرایشااخص
انسانیم 
زمینانباشتگینیزمعرفیکرد(.)9
1 - Inverse Distance Weighting
2 - Index of geoaccumulation
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شکل  -موقعیت منطقه مطالعاتی و نقاط نمونهبرداری در استان زنجان
Figure 1- Studying area and sampling point's positions in Zanjan province

جدول  -کالسهای مختلف شاخص زمین انباشت
Table1- Different Classes of Geoaccumulation Index

کالس

مقدار

کیفیت خاک

Class

Value

Soil Quality

0

Igeo ≤0

1

0 < Igeo < 1

2

1 < Igeo < 2

3

2 < Igeo < 3

4

3 < Igeo < 4

5

4 < Igeo < 5

6

5 ≥ Igeo

بدونآلودگی
Uncontaminated
بدونآلودگییاآلودگیمتوسط
Uncontaminated or moderately contaminated

آلودگیمتوسط
Moderately contaminated
آلودگیمتوسطتاسنگین
Moderately to heavily contaminated

آلودگیسنگین
Heavily contaminated

آلودگیسنگینتاشدید
Heavily to extremely contaminated

آلودگیشدید
Extremely contaminated


یسازی)EF(8
فاکتورغن 

یسازیفلزبراساسروشماسااس()21محاسابهواز
فاکتورغن 
یشود:
فرمول2برایمحاسبهآناستفادهم 
(EF= Cit/Ait)2
1 - Enrichment factor

دراینمعادله:
Citغلظتکلفلزدرنمونهiام
 Aitنیزمقدارنشانه Aفلزدرسیستمراهنمایهلناد(وزارتمساکن
هلند،برنامهریزیفیزیکیومحیطزیست()22مایباشادکاهبارای
iامیننمونهتوسطمقداراستانداردAtvسیساتمباراسااسفرماول3
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اص حشدهاست:
( A  A   a  b  %clay   c  %organicmatter   )3
it
tv


a  b  25  c  10


دراینمعادله
،AtvمقداراستانداردAفلزدرسیستمراهنمایهلند(جدول)2
نمونههایردشدهازال 2میلیمتر)خاک
،%clayدرصدرس(در 
،%organic matterدرصدمادهآلی(وزنی)درخاک
،a, b, cضرایبوابستهبهفلزبرایهرعنصر(جدول)2
مقادیرشاخصEFبزرگتر از،4باهعناوان غنایساازیمثبات
یشود.
احتمالیبرایفلزتفسیرم 


نسبتقابلجذب)AR(8

فرمول 1برایمحاسبهشاخصنسبتقابلجاذباساتفادهشاد
(21و:)21


(  10 2 )1

دراینمعادله:
،Ciaغلظتقابلجذبفلزدرنمونهiام
،Citغلظتکلفلزدرنمونهiام

C
 AR   ia
 Cit



نتایج و بحث
خصوصیاتخاک

نمونههای
جدول3خ صهآماریخصوصیاتاندازهگیریشدهدر 
یدهد.بافتاکثرنمونههالومی،لومرسیولومشانی
خاکرانشانم 
میباشد.میزانمادهآلیخاکهابهجزچنادماوردعموما ًاکمتاراز2
درصدمیباشد.آه نمونهکمتراز21درصدواسیدیتهآنهانیازدر
محدودهخنثیتاکمیقلیاییمیباشد.شورینمونههایخاکبهجاز
یباشاد.ضاریب
چندنمونهمعدود،کمتراز2دسیزیمنسبرمتارما 
یباشد.ضاریبتغییارات
تغییراتخصوصیاتدرمحدودهقابلقبولم 
شوریومادهآلیبهدلیلمقادیربزرگترچندنمونه،بیشاترازبقیاه
خاکهاامناساب
خصوصیاتمیباشد.نتای بهدستآمده،نشانداد ،
کشاورزیآبیبودهومشکلیازجهتخصوصایاتبررسایشادهدر
آنهامشاهدهنشد.


خاکهاموردنیازاست.ناحیهموردمطالعاهاززماانهاایدورتحات
کاربریکشاورزیآبی ودیمقرارداشتهوبهلحاننزدیکیباهشاهر
زنجان،تراکمکشتوکاربیشترینیزدارد.درسالهایاخیراکتشا 
واستخراجمعادنسربورویدرشهرستانهایماهنشان(دنادی)و
زنجان،موجبتوسعهوگسترشکارخانههااوکارگااههاایتغلایظو
فرآوریفلزاتدرمنطقهشدهاست.اینعواملباعثشدهاندتانتوان
تخمیندرستیازمقدارزمینهفلازاتدرخااکباهعمالآورد،البتاه
مطالعهاینیزدرموردتعیینمقدارزمینهفلزاتسنگیندرخاکهاای
استانبهعملنیامدهاست؛بنابراینازمقادیرAهاد کاهدرهلناد
(جدول)2ودرمطالعاتارزیابیآلودگیخاکهااستفادهمایشاودباا
انجامتصحیحاتمربوطبهدرصادرسوماادهآلایخااکاساتفاده
گردید.
نقشه پراکنشغلظتکلوقابلجذبفلزاتسنگینباهترتیاب
درشکلهای 2و 3ارائهشدهاست.براسااسنقشاههاایپاراکنش
غلظتکلفلزاتسنگین،میتاوانگفاتآلاودهتارینقسامتهاای
منارقمطالعهشده ،عبارتندازجناوبشاهرزنجاان(منطقاهدپاوی
ضایعاتشهرکتخصصیروی)وشمالشهرساتاندنادی (ارارا 
کارخانهکالسیمین).
تشخیصمنارقآلودهبهوسیلهمقایسهغلظتکلیاقابلجاذب
فلزاتسنگینبهراحتیمیسرنیستزیرااستانداردمشخصوجاامعی
درموردآنوجودندارد.بهعنوانمثالبراساساستانداردهایسیستم
راهنمایهلند،درصورتیکهمقدارغلظتکلعناصارکاادمیم،ماس،
سربورویبهترتیببهمقادیر130،490،42و220میلیگرمبار
2
کیلوگرمخاکبرسد،نیازفوریبهاص ح آنخاکوجاوددارد(.)22
اینمقادیردرسیستمآمریکایی)(EPAبرابر100،--،20و23600
میلیگرمبرکیلوگرمخاکمتفاوتبودهوبرایمسنیزعاددیککار
نشدهاست(44و.)34
همینمرجعاع مداشتهاستدرصورتیکهمقاادیرکالفلازات
کادمیم،مس،سربورویدرخاکبهترتیببرابر200،220،0/13
یچگوناهمحادودیتی
و4400میلیگرمبارکیلاوگرمباشاد،بادونها 
می توانازآنخاکبرایمصار مختلافاساتفادهکارد.باراسااس
ار عاتاخیروضعیتمسدرخاکهاینمونهبرداریشادهبحرانای
نیست،اماکادمیم،سربوروینیازبهتوجاهداشاتهولازوماجارای
یشود.
عملیاتاص حیوبازیافتخاکهااحساسم 


غلظتقابلجذب

فلزاتسنگین
غلظتکل

غلظتکلفلزاتکادمیم،مس،سربورویدرنمونههااندازه-
گیریشدهوخ صهآماریآنهادرجدول1ارائهشدهاسات.بارای
ارزیابیمیزانآلودگیخاکهابهفلزاتفوقمقدارزمینهاینفلزاتدر
1 - Availability ratio

مقادیرغلظتهایقابلجذبفلزاتبهجز مس،ضریبتغییارات
باالترینسبتبهمقادیرکلرانشانداد(جدول.)1مقدارمیانهقابل
جذبفلزاتکمترازمقادیرمجاز(40،1،0/1و40بهترتیاببارای
عناصرکادمیم،مس،سربوروی)ارائهشدهتوسطکائورورانی()41
بود.
2 - Remediation
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 مقادیر استفاده شده در محاسبه شاخصها و ضرایب-2 جدول
Table2- Used values in constants and calculating indices

پارامتر
Parameter
Bn+
At++
a++
b++
c++

Zn

Cu

Cd

60
140
50
3
1.5

25
36
15
0.6
0.6

0.2
0.8
0.4
0.007
0.021

+: Background value for heavy metal (12)
++: Values extracted from Dutch guidelines system (28)

Pb

14
85
50
1
1
)42(مقدارزمینهفلزسنگین:+
)22(شدهاند
  مقادیرازراهنمایسیستمهلنداستخراج:++


 شیمیایی خاکها-  خالصه آماری خصوصیات فیزیکی-3 جدول
Table 3- Brief statistics of physico-chemical properties of soils

Clay

Silt

Sand
)%(

O.M.

Lime

pH


EC
(dS/m)

20.3

34.7

45.0

2.1

13.7

7.7

1.6

18.8

34.9

46.0

1.7

13.6

7.7

1.5

3.0

15.2

18.5

0.4

5.6

7.3

0.5

49.5

58.0

71.6

7.7

23.2

8.1

6.0

صدک دهم

12.1

28.7

30.2

0.7

11.6

7.6

1.1

صدک نودم

30.0

41.7

59.2

4.2

16.6

7.8

2.0

انحرا معیار

7.7

5.9

10.7

1.4

2.5

0.1

0.7

37.7

16.9

23.7

67.4

18.2

1.3

42.6

متوسط
Average

میانه
Median

حداقل
Min.

حداکثر
Max.
10th percentile
90th percentile
SD

ضریب تغییرات
CV



) خالصه آماری مقادیر غلظت کل و قابل جذب فلزات (میلیگرم بر کیلوگرم-4 جدول
Table 4- Brief Statistics of available and total values of heavy metals (mg/Kg)

Zn

Pb

Cu

Cd

Zn

قابل جذب
Available

متوسط

Pb

Cu

Cd

کل
Total

10.0

4.4

1.3

0.2

162.1

38.9

25.8

1.2

3.2

1.6

0.9

0.1

82.3

14.0

22.5

0.5

0.2

0.4

0.1

0.0

36.5

5.0

13.5

0.5

356.0

82.0

25.0

8.8

54500.0

9500.0

162.0

36.5

صدک دهم

0.5

0.7

0.5

0.0

52.7

8.0

18.0

0.5

صدک نودم

16.1

7.0

1.8

0.2

198.3

59.7

30.5

1.0

انحرا معیار

32.8

10.5

2.4

1.0

476.7

103.2

16.1

3.6

326.4

239.7

181.6

419.6

294.2

265.1

62.3

303.5

Average

میانه
Median

حداقل
Min.

حداکثر
Max.
10th percentile
90th percentile
SD

ضریب تغییرات
CV
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شکل  -2پراکنش غلظت کل فلزات سنگین و شاخص  Igeoدر خاکها
Figure 2- Distribution of total concentration of heavy metals and Igeo index in soils

صدکنودم(جدول)1غلظتقابلجذبفلازاتکاادمیم،ماس،
سربورویدرمنطقهمطالعاتیبهترتیببرابر2،4/2،0/2و46/4
بودونشانداددرموردفلزروی،حاداقل40درصاددادههاامقاادیر
باالترازحدمجازداشتند.مقادیرباالیغلظتقابلجاذبفلازاتدر
خاکخطرتجمعزیستیدربافتهایمیکروبیوگیااهیراافازایش
میدهد.ماساسبیانمیکندمقادیرباالیغلظتقابلجاذبفلازات
درخاکممکناستنشانهایازغنیساازیجدیادخااکباافلازات
سنگینباشدکههنوزفرصتجداسازیوتثبیاتتوساطکلوئیادهای
خاکراپیدانکردهاست(.)21اینتفسیربایافتههاییکهنشانمای-
دهدبخشعمدهفلزاتسنگیندرخااکهاایآلاودهدرمقایساهباا
خاکهایسطحیغیرآلوده،دربخاشقابالجاذبتمرکزیافتاهاناد
مطابقتدارد(21،21،23و.)32تحقیقاتاخیربهروشانکوباسیون
خاکبااهاد جداساازیروی،نیکال،ساربوماسدرخااکهاا
بهوسایله
مشخصنمودهاستکهبخشتبادلیفلزات(استخراجشده 
)MgCl2وبخشاستخراجشدهتوسط،DTPAهردوبعداز60روز
انکوباسیونبهرور معنیدارکاهشیافتهاند،گرچهمقدارقابالجاذب
فلزاتهنوززیادبودهاست(.)6اینمطلببانتای لووهمکاران()22
نیزهماهن است.ایانمحققایننتیجاهگرفتناددرپایاان2هفتاه
انکو باسیون،درصدمس،روی،سربوکادمیمدرجزءتباادلیفلازات
هنوزبسیارباالباود.لایموهمکااران()49جاذبساطحیساربو
کادمیمرارویرسهایخاکبهروشعصارهگیریمتاوالیمطالعاه

کردندوتبدیلفرمآهستهفلزاتازاجزاءپیوندیضعیفمانندبخاش
تبادلیبهفرمهایپیوندیقویتر(نظیراکسیدهایآهانومنگنازو
مادهآلی)رابهعنوان دلیلاحتمالیمعرفینمودند.باتوجهباهمقادار
کممادهآلیدرخاکهایاررا زنجان،بهنظرمیرسدمیزانپایین
جزءقابلجذبفلزاتدرخاکهایاینمنطقهنیازباههمایندلیال
باشدوتجزیهسریعمادهآلیدرخاکنیزامکانتبدیلفرمباهجازء
قابلجذبیاتبادلیرانمیدهد.شکل3نقشههایپاراکنشغلظات
یدهد.
قابلجذبفلزاترادرخاکهایمنطقهنشانم 

شاخصزمینانباشتگی()Igeo

ربقمقادیرمیانهمحاسبهشدهبرایشااخصزماینانباشاتگی،
وضعیتعنصرکادمیمدرخاکهادرکا س(Iبادونآلاودگیویاا
آلودگیمتوسط)وبقیاهفلازاتدرکا س (0بادونآلاودگی)قارار
گرفتند.گرچاهپاارامترصادکناودم،نشاان دادحاداقل  40درصاد
نمونههایخاکازنظرایانشااخصوبارایفلازاتروی،ساربو

کادمیمدرک سIقرارگرفتهاند.
آلودگیبهفلزمسازنظرایانشااخصبسایارکامباودوایان
موضوعدرشکل2مشهوداست.ضریبتغییراتمربوطباهشااخص
زمینانباشتگیبسیارباالستکهدلیلآنوجودنمونههایبسیارآلوده
وماهیتلگاریتمیشاخصزمینانباشتگیاست.

غلظت كل و قابل جذب فلزات سنگین و ارزیابی شاخصهاي آلودگی...
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شکل  -3پراکنش غلظت قابل جذب فلزات سنگین و شاخص  ARدر خاکها
Figure 3- Distribution of Available concentration of heavy metals and AR index in soils

وجااودبرخااینمونااههااایشاادیداآلااودهبااهفلاازاتکااادمیم
(،)Igeo=40/2روی()Igeo=9/2وساارب()Igeo=2/2موضااوعیاساات
کهتوجهخاصیمیرلبد.موقعیتنمونههاایاخیاردرجناوبشاهر
زنجاننزدی محلدپویضایعاتشهرکتخصصایرویوشامال
شهرستاندندیدرمحلکارخانهکالسیمینمیباشاد .ایاننقااطدر
مسیربادغالبمنطقهقرارداشتهووزشبادموجبانتقالکراتریاز
ضایعاتودرنتیجهفلزاتمتصلبهآنهابهسویشاهرخواهادشاد.
نتیجهمطالعهفرهمندکیاوهمکاراننیزنشاندادکهوجودمعاادنو
صنایعوابستهبهسربورویعاملآلودگیکراتراسابشاوندهباه
فلزاتسنگینبهخصوصسربورویدرزنجاناست(.)2


فاکتورهایغنیسازی()EF
براساسنحوهمحاسابهفااکتورغنایساازی،تمااممقاادیرEF
بزرگترازی به عنوانشاخصاحتمالآلودگیبهفلزماوردبررسای
تلقیخواهندشد(.)21همانگونه کهماساسوهمکاراننیزپیشنهاد
دادهاندبهمنظورجلوگیریازبیشبرآوردآلودگیخاک،مقدارEFبرابر
 4/1به عنواندامنهارمیناندرنظرگرفتهشدهومقادیربااالترازآن
آلودهمحسوبخواهندشد.نتای حاصلازمحاسبهفاکتورهایغنای-
سازی(جدول)1نشاندادمقادیرمیانهتمامفاکتورهایغنایساازی
یباشند.دلیلاینمسالهبهمقدارA
فلزاتموردبررسیکمترازی م 
هد درسیستمراهنمایهلندمربوطمایشاودکاهازاعادادنسابت ًا

بزرگیاستفادهنمودهاسات.بااایانحاالوجاودحاداقل  40درصاد
نمونههاییکهمیزانفاکتورغنیسازیآنهابیشاز4میباشاد(4/2

برایکادمیم4/6،برایرویو4/2برایماس)آلاودهباودنبرخای
قسمتهایمنطقهبهاینفلزاتراتأییدمیکنند.


نسبتهایقابلجذب()AR
برحسبتعریف،مقادیرARعبارتندازشاخصهایقابلیتجذب
فلزاتکهبراساسغلظتهایکلهرفلزنرمالسازیشدهانادودر
نتیجهدرصدقابلجذبازمقدارغلظتکلهرفلزرادرخاکنشاان
میدهند.همینمسالهاثرعواملزمینی4رارویشاخصهاینسابت
قابلجذبفلزاتکاهشدادهوآنهارانسبتبهآلودگیهایبامنشأ
انسانی2حساستارمایساازد(.)21قابالدساترسباودنفلازاتدر
بهرورعمدهتحتتأثیرمقداررسومادهآلیpH،وترکیاب
خاکها 

موادمادریخاکهااستواینعواملموجابتماایزمقاادیرARدر
خاکهایمختلفحتیتحتکااربریهااییکساانومقاادیربرابار
غلظتکلفلزاتمیشوند.جدول6همبستگیشاخصهایمختلاف
آلودگیباخصوصیاتفیزیکی-شیمیایی،میزانکالوقابالجاذب
فلزاترادرخاکهایمنطقهنشانمیدهد.

1 -Geogenic
2 - Anthropogenic
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جدول  -5خالصه آماری شاخصهای آلودگی
Table 5- Brief statistics of pollution indices

AR

Igeo

EF

Cd

Cu

Pb

Zn

Cd

Cu

Pb

Zn

Cd

Cu

Pb

Zn

11.4

4.6

11.5

4.4

5.3

0.9

1.4

5.1

-2.0

-0.7

-0.2

0.1

12.0

4.1

10.8

3.3

0.8

0.8

0.2

0.7

0.7

-0.7

-0.6

-0.1

0.0

0.2

0.2

0.4

0.0

0.5

0.1

0.4

-8.2

-1.5

-2.1

-1.3

41.1

20.5

42.1

20.3

581.2

5.0

138.9

569.3

10.2

2.1

8.8

9.2

0.0

2.3

7.5

0.8

0.0

0.6

0.1

0.4

-8.2

-1.1

-1.4

-0.8

24.0

7.0

15.2

9.6

1.8

1.2

0.9

1.6

1.7

-0.3

1.5

1.1

10.0

2.5

4.6

3.7

48.5

0.6

11.6

47.4

4.7

0.5

1.5

1.2

87.7

54.5

40.5

83.7

907.3

59.8

819.1

927.0

-237.3

-74.1

-810.9

905.5


شاخصنسبتقابلجذبکاادمیمتنهاابااماادهآلایخااکهاا
همبستگیمعنیدارومنفینشانداد.نسبتقابلجذبمس)(ARCu
بادرصدسیلتومادهآلیهمبستگیمثبتوبادرصدشنهمبستگی
منفینشانداد.یعنیبازیادشد نمادهآلیوکاهشدرصادشاندر
اجزاءخاکها،مقدارشاخصنسبتقابلجذبمسافزایشمییاباد.
نسبتقابلجذبفلزسرب)(ARPbبامادهآلیهمبساتگیمثباتو
بااسیدیتههمبستگیمنفینشانداد.گرچهدامنهتغییراتpHخاک-
هابسیارمحدوداست(2/3تا)2/4ولیبههرحاالبااافازایشpH
خاکهایعنیباقلیاییشدنخاک،میزانشاخصنسبتقابلجاذب
سرب،کاهشمییابد.همبستگیمثبتنسبتقابلجاذبساربباا
مادهآلینشانمیدهدجزءقابلدسترسسربدرخاکتحتکنترل
مادهآلیاست.نسبتقابلجذبروی)(ARZnنیازوضاعیتمشاابه
سربدارد.ایننسبتبامادهآلیهمبستگیمثبتوباpHخااکهاا
همبستگیمنفیدارد.وضعیتمشابهنسبتقابلجذبدوفلزسربو
رویاحتمالورودآلودگیایندوفلزازمنشأیکسانباهخااکهاارا
افزایشمیدهد.بهاحتمالزیادایندوفلزتوسطمنبعآلاودگیهاای
کام ًجدیدبهخاکهااضافهشدهاناد.همبساتگیمثباتومعنایدار
تمامشاخصهاینسبتقابلجذبفلزاتبامادهآلیخاکهاانشاان
دادقابلیتجذباینفلزاتتوسطکلوئیدهایآلیکنترلمایشاودو
اینیافتهبانتای تحقیقاتماسااسوهمکااران()21مطابقاتدارد.
همبستگیمنفیومعنیدارنسبتهایقابلجذبفلزاتسربوروی
بااسیدیتهنشاندادتغییراتفصلیوموضعیاسیدیتهخاککام ًدر


متوسط
Average
میانه
Median
حداقل
Min.
حداکثر
Max.
صدک دهم
10th percentile
صدک نودم
90th percentile
انحرا معیار
SD
ضریب تغییرات
CV

قابلیتجذبایندوفلزدرخاکهامؤثراست.پراکنشمقادیربازرگ
نسبتهایقابلجذب(شاکل)3فلازاتسانگینباهراورمشاابهدر
اررا شهرکتخصصیرویزنجان،کارخانهکالسیمیندندیوبه-
خصوصاراضیزراعیآبیحاشیهزنجانرودکهمحلکشاتوکاار
سبزیجاتوباغهایمیوهمیباشد،قابلتوجهاست.همچنانکهاشاره
شد،باالبودنجزءقابالدساترسفلازاتدربرخایناواحیمنطقاه
مطالعاتی،پتانسیلورودبهبافتهایزندهمیکروبیوگیاهیراداردو
ازاینرریقامکانورودبهچرخاهغاذاییانساانینیازامکاانپاذیر
میباشد.همچنینبهدلیلتحرکپذیریجزءقابلدسترسدرخاک،

امکاننفوکعمودیهمراهباآبهایفرورووآلاودهشادنمناابعآب
زیرزمینیویاانتقالباآبهایجاریوآلودهسازیمنارقدوردسات
نیزدورازانتظارنمیباشد .پراکنشمتفاوتدرمیازانغلظاتکالو
قابلجذبعناصروهمچنینشاخصهایآلاودگیماوردبررسایدر
اینمطالعهنشاندادمنشأورودآلودگیوانباشتفلزاتبهخااکهاا
یکساننبودهوسناریوهایمتفااوتیدرمنطقاهوجاوددارد.شااخص
زمینانباشتگیاحتمالمنشأ عوامالزماینشاناختیدرورودفلازات
کادمیموسربراتقویتنمودهونسبتهایباالیقابلجذبفلزات
احتمالورودازمنابعجدیدآلودگیرانشانمیدهد.فاکتورغنیسازی
ازرر دیگراثراتآلودگیهایدرازمدت(قدیمی)رانشانمیدهد
ولینتیجهاینمطالعهنشاانداد،منشاأآالینادگیدرازمادتبارای
خاکهایمنطقهمطالعاتیوجودندارد.
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Introduction: Soil is a hardly renewable natural resource. Although soil degradation, caused by either
human activities and natural processes is a relatively slow procedure, but its effects are long lasting and most
often, irreversible in the time scale of man's life. Among the most significant soil contaminants resulting from
both natural and human sources, heavy metals are more important due to their long- term toxicity effects. For
evaluating soil's enrichment rate by heavy metals, a wide and full study of soils background values, including
total and available fractions of heavy metal contents should be done. Zanjan province has some great mines and
concentrating industries of lead and zinc especially in Angoran, Mahneshan. Unfortunately produced waste
materials of these industries spread over the adjacent areas. Investigations showed that accumulation of some
heavy metals in vegetables and crops planted in this region had occurred. Therefore, performing some
investigations in these polluted areas and assessing pollution rate and heavy metals distribution in arable lands
had prime importance. Our goals were: 1) determining the total and available amounts of Cu, Pb, Zn and Cd in
the soils of arable lands in polluted areas of Zanjan city, 2) producing the distribution map for the metals
mentioned above and 3) calculating pollution indices in the soils.
Materials and Methods: The study area was in south west of Zanjan city. For soil sampling, a 1 Km by 1
Km grid defined in ArcGIS software on landuse layer and totally 144 points that placed on agricultural lands,
due to our goals, were sampled. For sampling, in a 5m radius around the point we collected some subsamples
from depth of 0 - 15 cm, and after mixing the subsamples, finally a 1Kg soil sample prepared and sent to the
laboratory. Sampled soils were air dried and were passed through a 2mm sieve. Soils organic matter (OM)
content and texture were determined by Walkely-Black and Bouyoucos hydrometer methods, respectively. Soils
pH were determined by glass/calomel electrode in saturation paste, EC by EC-meter in saturation paste extract,
and calcium carbonate equivalent (lime) by reverse titration method. Total and available amounts of Zn, Cu, Cd
and Pb were extracted by Aqua- Regia method (wet oxidation by chloridric acid and nitric acid with the 3:1
ratio) and by DTPA extracting solution, respectively. After extracting and filtering liquid samples, metal
concentrations were measured by atomic adsorption method using GBC avanta P. Statistical analysis by SPSS
and indices calculation by Excel were performed, and distribution maps were prepared by Inverse Distance
Weighting method in ArcGIS software. For evaluating pollution rate, Geoaccumulation index, Enrichment factor
and Availability Ratio indices were calculated and interpreted.
Results and Discussion: The textures of soil samples were loam, clay loam and sandy loam. The OM
contents of almost soils were less than 2 percent. Lime was less than 25 percent and acidity of soils were neutral
to slightly alkaline. Soils salinity were less than 2 dS/m except a few samples. Accordingly, these soils were
suitable for agriculture and there were no limitation due to evaluated properties. Median values for the total
concentrations of Cd, Cu, Pb and Zn (extracted by Aqua Regia) were 0.5, 22.5, 14 and 82.3 mg/Kg of soils,
respectively, and for available fraction (extracted by DTPA) were 0.1, 0.9, 1.6 and 3.2 mg/Kg of soils that were
much lower than measured total values. According to 90th percentile of geoaccumulation index, at least 10
percent of samples had been polluted with Zn, Pb and Cd. Enrichment factor revealed no long term pollution.
Availability ratios of Pb and Zn were relatively high, showing there exists unique and recent pollution source for
them. All pollution indices showed positive correlations with OM content of soils (except for availability ratios
of Cd, which had negative correlation). Therefore, OM content of soils were respect to control these indices.
Geoaccumulation index of Zn, Cd and Pb, and availability ratios of Zn and Pb showed negative correlations with
soil pH. Therefore, in some seasons of the year, their availabilities will increase in soil.
Conclusion: The results showed that Cu content in soils were not in the critical limit but Cd, Pb and Zn
content in soils were greater than standard levels and reclamation procedures for remedy of these soils must be
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done. The high values of the heavy metals in available fraction inthe soils increased the risk of bioaccumulation
in microbial and biotic tissues. In areas where there are high content of available form of heavy metals in soils, it
could be an index of new contamination in soils by heavy metals. According to geoaccumulation index of Cd, Zn
and Pb, there are some contaminated points around waste depositition areas near Zanjan city. These points are in
the direction that wind could effectively transport the particles of wastes to urban area. Enrichment factor (EF)
showed that at least there were a few points polluted by Cd, Zn and Cu, although EF values were generally low.
The leaked wastes of Zinc and lead industries had been spread in deposited areas caused difficulties in
determining background values for the selected metals.
Keywords: Heavy metals, Pollution indices, Geoaccumulation index, Enrichment factor, Availability ratio

