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چکیده
غلظت کل سرب ،کبالت ،نیکل ،کادمیم ،کروم و جیوه در خاک سطحی ررریط یطا ر ،یطت کزطاورسو مرسطوم و یطت کطاریرد ی طاب ط رو
رندرسهگیرو؛ و غلظت و حد سمینهرو ،وس ع رنبا ت عناصر ،و یار آلودگ عیین د .غلظت سمینهرو نیکل ،کادمیم ،کرومیم ،جیوه ،کبالت ،سرب یه ر یب
 ،0/80 ،0/09 ،1/56 ،0/16 ،1/13و  1/52و حد آنها یه ر یب  ،0/9 ،0/16 ،1/6 ،0/28 ،1/3و  1/7میل گرم یر گطرم عیطین طد .کزطاورسو مرسطوم
رنبا ت کادمیم و سرب در خاک رر یه ر یب یه  1/7و  1/9رفزر ش درده ( ،)p>0/5ما ل یه رفزر ش کبالت ،نیکل و جیوهو رس ورحد یه  1/2خاک در طهه
ول رنبا ت کروم رر رس ورحد یه  0/8کاهش درده رست ( .)p<0/5کاریرد ی اب رنبا ت نیکل (رس  1/2یه  ،)1/6کروم (رس  0/8یه  )1/2و یه و ژه سطرب (رس
 1/9یه  )3/7و کبالت (رس  1/2یه  )1/9رر رفزر ش ول رنبا ت کادمیم رر رس  1/7یه  )1/3کاهش درده رست .نرخهاو رنبا ت یت کاریرد ی اب یطزر طر
رست .یار آلودگ  8درصد د ت کم (یین  0/85ا 1؛ در یخش غری ) و  92درصد م احت مانده در ریهدرو میدودهو آلودگ مهوسط (یار آلودگ  1 :طا
 )2قررر م گیرد .آلوده ر ن یخش د ت یالغ یر 15درصد (یار آلودگ  1/5 :ا  )2در یخش رق د ت قررر گرفهه رست .ر طن نهطا ح حطاک رس رمطر م طر
کزاورسو و یه و ژه کاریرد ی اب یر خاکهاو ر ن د ت رست .یا رورل موجود کاریرد کودهاو یمیا  ،آفتکشها و ی اب ،و رفطزر ش جمیطت د طت،
رنبا ت عناصر و یار آلودگ در آ نده نامحلوب ر خورهد د.
واژههای کلیدی :کزاورسو مرسوم ،کزاورسو یا ی اب ،کود یمیا  ،آفتکش ،نقزه ،ی نهیندو

مقدمه

1

آلودگ خاک رفزر ش غلظت مورد آل و معدن نامحلوب رس جملطه
غلظت عناصر کمیاب فررو غلظت سمینهرو طبیع رسطت کطه ممکطن
رست یه صورت س وو و غیطر م طهقیم (رس طر طر فطرو نزطت جطوو
گاسهاو نا رس حمل و نقل کارخانهها و مناسل) ا عمدو و م طهقیم
یه دنبال فعالیتهاو رن ان (رس قبیل معدنکارو ،صنعت و کزطاورسو)
صورت گیرد ( .)28رفزر ش غلظت عناصر کمیطاب در خطاک یطه نطد
مزکل م م و جدو منجر م ود ( )1( :)17جذب گیطاه و آلطودگ
یافتهاو خوررک گیاهان؛ ( )6آلودگ جانوررن و درمها و فرآوردههاو
درم (مانند گو ت و مورد لبن ) یه دنبال مصرف گیاهان علوفطهرو؛ و
( )5آیزو عناصر کمیاب یه آبهطاو س رسمینط و آلطودگ آبهطاو
 2 ،1و  -3یه ر یب رسهاد ار و درنزجو ان سایر کار ناس رر د ،گروه علوم خاک،
درنزگاه رکرد
(Email: beigi.habib@gmail.com
(* -نو نده م ئول:
DOI: 10.22067/jsw.v0i0.29534

آ امیدن  .ید ن صورت ،عناصر کمیاب غیرالسم و سم وررد رخهو
غذر رن ان ده و موجب مزکالت جدو ی در ه و ییمطاروهطاو
فلحکنندهو ج م و رورن و سرطان و مر م وند (.)17
در رر ط طبیع  ،معموال ک رریحطهو  1:1یطین غلظطت عنصطر
کمیاب در خاک و غلظطت آن عنصطر در مطورد (سطنا) مطادرو و طا
یوسههو سمین وجطود دررد (21؛ و  :17جطدول  2-3صطحیهو  .)41رس
آنجا که نوع سنا و رکیب آن و زکیالت سمین ناس رس طک
ناحیه یه ناحیهو د گر فرق م کند یس خاکهاو نورح مخهلف یا د
حاوو غلظتهاو مهحاو رس عناصر کمیاب یا ند ( .)29عالوه یر ر ن،
نوع رقلیم مناطر نیز یا أمر یر خاکساسو ،آیزو و یو ش گیاه
یر حاوتها م رفزر د .ینایرر ن غلظطت سمینطهرو یا طه یطه حکیطک
زکیالت سمین ناس و رقلیم در هر ناحیه عیین ود .غلظت سمینطه
رو یه غلظه رس عنصر گحهه م ود که رس سنا مادر یه خاک رسیده
و ط مررحل خاکساسو عد ل ده رست .عمومطا غلظطت سمینطهرو
طبیع عناصر کمیاب خاک ی یار یا ین رسطت ( )21رگر طه فرونزطت
گاسهاو صنعه در دو قرن رخیر رحهماال غلظت سمینهرو طبیع رر یطه
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غلظت سمینهرو رن ان رفزر ش درده رست ( .)32یا ر طن حطال ،غلظطت
سمینهرو رن ان ( ا غلظت یا ه) یررو زخیص دت آلودگ خاکها
عمل و ورقع یینانه رست (.)9
غلظت سمینهرو معموال یا ک اخص مرکزو و ا یه صورت حد
یاال ییان م ود .یررو عیین ر ن دو رس آمارههاو مخهلح رسهحاده
م ود :یررو اخص مرکزو رس مقطدرر میانطه ،میطانگین ح طای طا
میانگین هندس رسهحاده م ود ( 7و  .)9رنهخاب نوع اخص مرکزو
معموال ی هگ یه وس ع دردهها دررد ( .)31میانگین یررو مقا هو رمر
عورمل خارج یر خاک و مقا هو خاک آلوده یطا خطاک یطاک محیطد
رست .رما گاه یطررو کارهطاو س طتمییحط حطد یطاال غلظطت
سمینهرو محید ر و م م ر رست ( .)7هر گونه فررروو رس ر طن حطد یطه
مح وم آلوده یودن ک میل رست .یررو عیین حد یاال آمارههطاو:
حد یاالو رطمینان 95درصدو میانگین ح ای و ا میانگین هندسط ،
و صدکهاو  90و ا  95درصدو دردهها ( ،)9و "مجمطوع سطه یرریطر
رنیررف معیار دردهها یا میانگین" ییزن اد ده رست (.)7
آلودگ غیرنقحهرو خاک کزاورسو یه عناصر کمیطاب عطالوه یطر
فرونزت جوو ،رس طر ر عملیات کزاورسو نیز صورت م گیطرد (.)28
عملیات کزاورسو امل آییارو ،کاریرد کطود طیمیا  ،کطود درمط ،
آفتکش ،و گاه کاریرد ی اب رست ( .)28ید رسطت کطه یطررو
ررس ای رمر ر ن عورمل خارج یر غلظت عناصر کمیاب خطاک ،یطرآورد
غلظت سمینهرو یه منظور ر جاد رسهاندرردهاو س تمییح و نظطیم
کططاریرد مططورد یططه خططاک السم رسططت .کودهططاو ططیمیا و درم ط و
آفتکشها عمومطا حطاوو مقطاد رو رس عناصطر کمیطاب ( )17یطوده و
غلظت عناصر کمیاب در خاک رر رفزر ش م دهند .گر ه فعالیتهطاو
کزاورسو ممکن رست یا رفطزر ش آیزطو ( )15و یردر طت گیطاه
غلظت عناصر کمیاب در خطاک رر کطاهش دهنطد ( .)5کط د گطر رس
عملیات سررع که رحهماال منجر یه رفزر ش غلظت عناصطر کمیطاب در
خاک م ود ،آییارو یا آبهطاو نامهعطارف رسطت ( .)23ی طابهطاو
رو حاوو مقاد رو رس عناصر کمیاب ه هند که معموال در آبهاو
اسه سحی و س رسمین وجود ندررد .کطاریرد ی طاب یطه منظطور رفطع
کمبود آب صورت م گیرد .مهأسطحانه ،کمبطود آب در ر طررن مزطکل
جدو رست و رس ر ن رو ،عموما آییارو یا ی اب وجیه م ود و گاه
صحیهخانهها یا عقد قررردرد ی طاب رر یطه کزطاورسرن مط فرو طند .در
د ت یروجن 24 ،کزاورس یا عقد قررردرد ی طاب ط رو یطروجن رر در
فصل سررع یه ررری خود هدر ت و یه مصرف آییارو م رسانند.
یژوهزگررن در محالعات مخهلح یه یرآورد غلظت سمینطهرو و یطا
رمر عورمل خارج مانند فرونزت نیوررو و فعالیطتهطاو کزطاورسو و
صنعه یر غلظت عناصر کمیاب یردرخههرند ( 20 ،11 ،9و  .)32طن و
همکاررن ( )8یا یردر ت  12400نمونه رس ال ههاو سطحی  ،میطان و
عمق حدود  1400نقحه رس سررسر کزور طین ،غلظطت سمینطهرو 13

عنصر کمیاب رر یررو ر ن کزور عیین کردند .در ر طررن هطم نطد ن
یژوهش در سمینهو رمر عورمطل خطارج رس جملطه کزطاورسو یطا کطود
یمیا یر ررری سررع ( )6صورت گرفهه رست .رما یه نظر م رسطد
که عیین غلظت سمینهرو و ی نهیندو رنبا ت عناصر فلزو در خاک و
یار آلودگ در ر ررن میدود یه کار رخیر عظیمسرده و خادم ( )4یا طد.
ر ن دو یژوهزگر یا یردر طت  256نمونطهو خطاک ر ررریط مر عط ،
سررع و نیز یردر ت نمونهها رس سناهاو مادرو خاک در منحقطه
و ماسندررن یه یرآورد غلظطت سمینطهرو مطس ،روو ،نیکطل ،سطرب و
کادمیم؛ ی نهیندو رنبا ت و یار آلودگ کل نا رس آنهطا یردرخهنطد.
آنهططا غلظططت سمینططهرو طبیعط  34/2 ،45/7و  0/23میلط گططرم یططر
کیلوگرم رر یه ر یب یررو نیکل ،سرب و کادمیم در منحقطه ییزطن اد
کردند .یار آلودگ کل در ر ن منحقه رس صحر ا  3/5مهغیر ،عمد ا س طر
 1و فقط در ناحیهو ی یار کو ک یین  2/5ا  3/5یود.
یه منظور مطد ر ت ررریط سررعط و کطاهش خحطررت ی در طه
میصوالت ولیدو ( ،)5ررس ای رمر عملیات سررعط مرسطوم و کطاریرد
ی اب یر عناصر کمیاب خاک محیطد یلکطه السم رسطت .هطدف رس ر طن
یژوهش [1] :یرآورد غلظت میطانگین و حطد یطاالو غلظطت سمینطهرو
کادمیم ،کروم ،نیکل ،سرب ،کبالت و جیوه در خطاک سطحی د طت
یروجن فرردنبه؛ ] [2یرآورد رمر عملیطات سررعط مرسطوم و یطرآورد رمطر
سررعت یا آب نامهعارف یر غلظت سمینهرو و یطر وس طع رنبا طت و یطار
آلودگ در خاک ر ن د ت رست.

مواد و روشها
د ت یروجن یا  2340هکهار ررری قایل آییارو در ناحیه طرق
رسهان ارمیال و یخهیارو یین طولهاو ' 51˚ 3ا ' 51˚ 25رق
و عرضهاو ' 31˚ 50ا ' 32˚ 58مال ورقطع رسطت .یطار سطاالنه
حدود  255میل مهر و درجه حطرررت سطاالنه  10/7 oCرسطت .یخطش
مرکططزو یططروجن درررو  70000نحططر جمعیططت رسططت .رس میصططوالت
کزاورسو عمدهو ر ن د ت گندم ،جو و سیبسمین رسطت .رگطر طه
سررعت رس سمانهاو نامعلوم دور گذ طهه در ر طن د طت طروع طده،
کاریرد کود یمیا و آب اه فقط در یطنح دهطهو رخیطر رور افهطه
رست .ی اب رو صحیهخانهو یروجن در فصل سررع یطه مصطرف
آییارو مزررع یخش رق د ت مط رسطد .کطاریرد ی طاب در مطزررع
مجاور صطحیهخانطه رس  15سطال یطیش طروع طده رسطت .در موقطع
نمونهیردررو (یائیز  )1390مزررع مذکور درررو سایقهو کطاریرد ی طاب
یین 7ا  14سال یودند .در فصل غیرسررع ی اب صرف غذ طهو آب
س رسمین در خار د ت م ود ( .)1کل  1موقعیت د طت یطروجن
رر یه همرره نقاط نمونهیردررو نزان م دهد.

برآورد غلظت زمینهاي عناصر كمیاب سمی و اثر عملیات زراعی بر توزیع انباشت...

زمينشناسي دشت بروجن -فرادنبه

در ر ن د ت ساسندهاو سمین ناس قر با ک ان رسطت ( طکل
 )1و رنهحار آال ندگ عناصر کمیاب نا ط رس سطنا مطادرو در ر طن
د ت وجود ندررد ( .)33دو ورحد رصل سمین ناس در د ت یروجن-
فرردنبه وجو دررد :ورحد کور رنرو  2Qtکه یخطش عمطدهرو رس منحقطه
مورد محالعه رر زکیل مط دهطد و یطر مبنطاو نقزطه یطروجن طامل
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آیرفت هاو کناره د ت و ررسهاو جورن و مخروط رفکنهها و عمد ا
در مناطر مر حع ر د ت یروجن -فرردنبه و یاالو خط ررس  2200مهر
قررر دررند ( .)24ورحطد  3Qtکطه طامل ی نطههطاو رسط  -سطیله و
آیرفتهاو د ت یوده و یا خاک کزاورسو یو طیده طده رسطت .ر طن
ورحد مناطر مرکزو و ی ت ر د ت رر زکیل مط دهطد و عمومطا در
رر حاع کمهر رس  2200مهر مزاهده م ود.

شکل  -1موقعیت دشت بروجن-فرادنبه .نقاط نمونهبرداری از کشاورزی مرسوم با آب چاه (بخش غربی دشت) با مثلثهای توخالی ،نقاط
نمونهبرداری از کشاورزی با پساب (بخش شرقی دشت) با مثلثهای توپر نشان داده شده و دایرههای توخالی در دو بخش دشت نقاط
مرتعی و بایر هستند .الگوی نمونهبرداری مرکب از خاک در سمت چپ نشان داده شده است
)Figure 1- Position of Boroujen-Faradonbeh plain. Sampling points of irrigation with well water (west part of the plain
has been shown with hollow triangles, sampling points of irrigation with wastewater (east part of the plain) has been
shown with filled triangles. Hollow circles in both parts of the plain represent grassland and rangeland points

نمونهبرداری و اندازهگيری

عدرد  200نمونهو خاک یطهصطورت صطادف رس عمطر  0طا 25
سانه مهرو یردر ت و موقعیت نقاط یا ج ی رس مبت د ( کل .)1
هر نمونه خاک رس ک نقحه مرکزو و  3نقحه در عاع  2ا  3مهطرو
آن یردر ت ( کل  )1و یس رس رخطهالط یطه آسما زطگاه منهقطل طد.
یی ت نمونه رس ن ا ررری یا ر موجود درخل د ت 90 ،نمونه رس ررری
یت سررعت رق د ت (یروجن -آییطارو یطا ی طاب) و  90نمونطه رس
ررری یت سررعت غرب د ت (فرردنبه -آییارو یا آب اه) یودند .در
ررری یا ر د ت ،ییزهر یه خاطر سوررنزدن مقل آب آییارو  ،رمرو رس
کزططاورسو در گذ ططهه دور ططا نزد ططک مزططاهده نم ط ططود .یططس رس
خزکاندن ،کوییدن و غریال نمونههاو خاک یا رلطک دو میلط مهطرو،
غلظت کل عناصر کمیاب نیکطل ( ،)Niکطادمیم ( ،)Cdکطرومیم (،)Cr
جیوه ( ،)Hgکبالت ( )Coو سرب ( )Pbدر هر نمونهو یس رس ه م در
رسید نیهر ک  4موالر و عصارهگیرو ،یا رسهحاده رس دسهگاه جذب ر م
 GBC 932 Plusرندرسهگیرو د .غلظطت کطل عناصطر کمیطاب (یطا

رسططهحاده رس  ،(GBC 932 Plusی ط رچ ،قایلیططت هططدر ت رلکهر ک ط ،
رک یژنخوره س ه و طیمیا نطد ن نمونطه آب طاسهو طاه و
ی طاب یططه رو رنجمططن ی در ططت عمطوم رمر کططا عیططین ططد (.)2
و ژگ هاو فیز ک  -یمیا خاک طامل کرینطات کل طیم معطادل،
کرین آل خاک ،یافطت خطاک ،جطرم و طژهو ظطاهرو ،جطرم و طژهو
حقیق  ،ی رچ (در عصطارهو ر طباع) و قایلیطت هطدر ت رلکهر کط (در
عصارهو ر باع) یه رو هاو مرسوم ( 19و  )25عیین د.
محاسبات شاخص انباشت و شاخص بار آلودگي

رس آنجا که وس ع غلظت کل یع عناصر نرمال نبود میانگین
هندس هر مهغیطر یطه همطرره خالصطهو آمطارو رس نطرمرفطزرر آمطارو
رسهخرر د .میانگین هندس غلظت کل هر عنصردر  20نمونه خاک
مر ع میانگین غلظت سمینهرو آن عنصر فرض د .اخص رنبا طت
هر عنصر ( )AFرس رریحهو س ر میاسبه د (:)30
()1
AF = Csoil / Creference
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که در آن Csoil ،و  Creferenceیطه ر یطب نزطاندهنطدهو میطانگین
هندس غلظت کل طک عنصطر کمیطاب ( )mg kg-1در خطاک یطت
کزاورسو و ا یت آییارو یا ی اب یه میانگین هندس غلظطت کطل
همان عنصر در خاک مرجع ( ا غلظت سمینطهرو) رسطت .طاخص یطار
آلودگ کل املین ن ( )PLIمیانگین هندس طاخصهطاو رنبا طت
مام عنصر کمیاب سم یه کار رفهه در میاسطبه رسطت و رس رریحطهو
س ر یه دست آمد (:)30
()2
دامنهی شاخص انباشت عنصر (َ)AF
Range of accumulation factor
1>AF
کمهر رس 1

Accumulation
Low
کم

Between 1 &3

Medium

یین  1ا 3
ییزهر رس  3و کمهر رس
6

3<AF<6

کططه در آن AF ،ططاخص رنبا ططت مریططوط یططه  6عنصططر کمیططاب
طده رسطت .رسطهحاده رس  PLIطک رو رسطهاندررد یطررو
س رنو
خمین آلودگ فلزو و ررس ای کیحیت مییط س ت ،و روع عملیات
رصالح در مکان آلوده رست ( .)3هکن طن ( )14طبقطهینطدو س طر رر
یررو رنبا ت آلودگ هر عنصر ییزن اد کرده رست (جدول س ر ،سمت
ررست) .رس آنجا که یار آلودگ املین طن خطود میطانگین هندسط
اخص رنبا ت ند ن عنصر رست م ورن ر ن طبقهیندو رر یررو یار
آلودگ نیز یه کار یرد (جدول س ر ،سمت پ).

شدت انباشت عنصر

مهوسط
س اد

High

تهيهی نقشهها و محاسبات آماری

یررو مقا هو رمر عملیات کزاورسو و کاریرد ی اب یطر آلطودگ
فلزو خاک رس جز هو ورر طانس رسطهحاده طد .میاسطبات آمطارو در
مییط رسها ی طهیکا  12رنجطام طد ( .)27عملیطات یطهو نقزطهو
اخص رنبا ت هر عنصر و نقزهو یار آلودگ یه رو کر جینا و
میاسبهو همب هگ نقزهها در مییط آرکج آورس  9/3رنجام د
(.)12

نتایج و بحث
غلظت عناصر در آب اهها و ی طاب مطورد رسطهحاده در د طت در

دامنهی شاخص بار آلودگی ()PLI
Pollution load index
1>PLI
کمهر رس 1

یین  1ا 3
ییزهر رس  3و کمهر رس 6

between 1 &3
3<PLI<6

بار آلودگی کل
Pollution load
Low
کم

مهوسط
س اد

Medium
High

جدول  1د ده م ود .غلظت همه عناصر در آب طاه و ی طاب ،س طر
حدود مجاس ر ررن و فائو یود .غلظت عناصر نیکطل و سطرب در ی طاب
ییزططهر رس غلظططت آنهططا در آب ططاه یططود ( .)p>0/5غلظططت کططادمیم،
کرومیم و کبالت در آب اه و ی اب ک ان و هر دو فاقد جیوه یودند.
قایلیت هدر ت رلکهر ک ی اب ( )0/174 dS m-رنطدک ییزطهر رس آب
اه ( )0/168 dS m-ول پها آن ( )pH=7/40رندک کمهر رس آب
اه ( )pH=7/46یطود ( .)p>0/5ی طاب یطر خطالف آب طاسه حطاوو
مقدررو کرین آل ( BOD=22 mg L-1و  32 mg L-1ا )COD=95
یود که س ر حد مجاس ر ررن (یه ر یب  100و  200میل گطرم یطر لیهطر)
رست.

جدول  -1غلظت کل ( )mg L-1عناصر کمیاب آب چاه و پساب مورد استفاده در آبیاری دشت بروجن-فرادمبه و غلظت مجاز هر عنصر
Table 1- Total concentration (mg L-1) of trace elements in well water and wastewater used for irrigation of BoroujenFaradonbeh plain and allowable concentration for each element.
غلظت مجاز () mg L-1

عنصر

آب چاه

پساب

Trace Element

Well freshwater

Wastewater

نیکل
کادمیوم
کرومیوم
جیوه
کبالت
سرب

استاندارد ایران ()6

استاندارد فائو ()13

Ni

a

0.3

b

0.5

Iranian limit
2

FAO limit
0.2

Cd

a

0.1

a

0.1

.1

0.1

Cr

a

0.2

b

0.3

2

0.1

Hg

a

Negligible

a

Negligible

-

0.2

Co

a

0.1

b

0.2

0.5

0.5

Pb

a

0.3

b

0.6

1

5

حروف رنگلی مهحاوت نزاندهندهو حاوت معن درر میانگین غلظت عنصر در آب اه و ی اب رست ( )p > 0/5
)a and b letters indicate a significant difference in the mean concentration between well freshwater and wastewater (p<0.5

برآورد غلظت زمینهاي عناصر كمیاب سمی و اثر عملیات زراعی بر توزیع انباشت...

خالصهو آمارو مهغیرهاو رساس خاک (پها  ،قایلیت هدر ت
رلکهر ک  ،ماده و آل  ،کرینات کل یم ،رجزرو یافت) در جدول  2د ده
م ود .یهطورکل یر ب غییررت مام و ژگط هطاو رساسط خطاک
یهو ژه آنها که عمد ا یه سنا مادر مر بط ه هند ( طن ،کرینطات
کل یم معادل) کم یوده و حدرکثر یه  16م رسد .غییررت کطرین آلط
ن بت یه یقیهو مهغیرها س اد ر رست که رحهماال یطهدلیطل رفطزر ش آن
نا رس کاریرد ی اب در یخطش طرق د طت رسطت .یطا ر طن حطال
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میانگین کرین آل ( )%1/1حاک رس فقطر مطادهو آلط در ر طن د طت
رست .کرینات کل یم خاک رس  15ا  25مهغیر رست که نزان م دهطد
یخز رس خاکهاو د ت آهک یه مار م آ نطد ( .)26یطا وجطه یطه
وجود ر ن ررکم کرینات کل یم در خاک د ت طبیعط رسطت کطه پ
ها خاک ن ا در درمنهو یار ک یاسو  7/5ا  7/9غییطر کنطد (.)26
یافت خاک عمد ا درکالسهطاو رسط -سطیله  ،و رسط گطروه قطررر
م گیرد و سنگین یه مار م آ ند.

جدول  -۲خالصه آماری متغیرهای پایهی مورد بررسی خاک در دشت بروجن -فرادمبه ()n= ۲۰۰
)Table 2- Statistical summary of soil basic variables in Boroujen-Fradombeh plain (n=200
متغیر

واحد

میانگین

میانه

 ۵%اول

 ۵%آخر

انحراف

Variable

Unit

Mean

Median

1st 5
Percentile

معیار

رس
ن
سیلت
کرینات کل یم معادل
ی رچ
قایلیت هدر ت رلکهر ک
کرین آل

ضریب
تغییرات،

Last 5
Percentile

std

%

Clay

%

40.1

40.5

37

43

2.2

5

Sand

%

13.8

13.5

10

17

2.2

16

cv

Silt

%

46.1

46.0

44

48

1.5

3

Equivalent CaCO3

%

19.7

19.5

15.5

24

2.8

14

pH

-

7.7

7.7

7.5

7.9

0.1

2

EC

dS m-1

1.1

1.0

0.7

1.8

1.5

3

Organic carbon

g kg-1

10.9

9.9

5

18

0.4

35

خالصهو آمارو غلظطت کطل و یطرآورد غلظطت و حطد سمینطهرو
عناصر کمیاب در ررری یا ر د ت در جدول  3د ده م ود .میانگین
ح ای و هندس غلظتها همانند یژوهش سو و نا ( )28ک ان ا
نزد ک یود .رس ر ن رو ( )7حد یاالو رطمینان میانگین ح ای میاسبه

د (جدول  .)3یه منظطور مقا طه ،در جطدول  4میطانگین و درمنطهو
غلظت عناصر کمیاب مورد یررس در خاک یع کزورها ،در دنیا ،و
درمنههطاو حطدرکثر غلظطت مجطاس ( )MACو حطد رقطدرم ( )TAVدر
خاکهاو کزاورسو نقل ده رست.

جدول  -۳خالصهی آماری غلظت کل عناصر کمیاب (میلیگرم بر کیلوگرم) در اراضی بایر دشت بروجن -فرادمبه ()n= ۲۰
)Table 3- Statistical summary of trace elements (mg/kg) in pristine lands of Boroujen-Fradombeh plain (n=200

نیکل

کادمیم

کروم

جیوه

کبالت

سرب

Ni

Cd

Cr

Hg

Co

Pb

آمارههاو یررکنش غلظت کل
Total concentration variation

کمینه
ییزینه
یر ب غییررت
آمارههاو میانگین غلظت سمینهرو رن ان

Minimum

0.6

0.04

1.3

0.01

0.5

1.1

Maximum

1.6

0.59

1.8

0.26

1.1

2.2

cv

35

72

9

62

21

20

Anthrogenic background mean concentration
میانگین ح ای
Arithmetic mean

1.1

0.21

1.6

0.12

0.8

1.5

Geometriv mean

1.1

0.16

1.6

0.09

0.8

1.5

میانگین هندس
آمارههاو حد یاالو غلظت سمینهرو رن ان

Anthrogenic background concentration upper limit
95% Upper limit of
حد  %95یاال میانگین ح ای
arithmetic mean
میانگین × 3 +رنیررفمعیار
Mean +3 times SD

1.3

0.28

1.6

0.16

0.9

1.7

2.3

0.68

1.9

0.35

1.4

2.4
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غلظت سمینهرو سرب و نیکل در ر ن د ت ی یار کمهطر رس مقطدرر
عیین ده یررو منحقهو ماسندررن ( )4یطوده ولط غلظطت سمینطهرو
کادمیم قر با یرریر رست .ید رست ر ن حاوتها عمد ا مریطوط یطه
حاوت درجطنس سطناهطاو مطادرو خطاک رسطت ( 4و  .)34غلظطت
سمینهرو کادمیم در ر ن د ت دو یرریر غلظت سمینهرو در طین رسطت

ول نصف میانگین ج ان ( )0/41 mg kg-1رست (جدول  .)4غلظطت
سمینهرو جیوه رندک رس میانگین ج ان ییزهر رست ول در حد یطا ین
ج ان جاو م گیرد (جدول  .)4غلظت سمینهرو عناصر کمیاب د گطر
یه مرر ب رس میانگین ج ان آنها و رس میطانگین آنهطا در کزطورهاو
د گر کمهر رست (جدول .)4

جدول  -4میانگین و دامنهی غلظت عناصر کمیاب مورد بررسی در خاک بعضی کشورها ،در دنیا ،و دامنههای حداکثر غلظت مجاز ( )MACو حد
اقدام ( )TAVدر خاکهای کشاورزی .تمام غلظتها به  mg kg-1است
Table 4- Mean and range of trace elements in soils in iran, China and USA, and the ranges of maximum allowable
concentration (MAC) and Trigger Action Value (TAV) in agricultural soils. All concentrations in mg kg-1
ایران (مازندران)
IranMazandaran

منبع ( ) 4

چین

آمریکا

دنیا

China

USA

World

منبع ()8

منبع ()8

منبع ( :17جدول )۳-۲

عنصر

میانگین هندسی

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

دامنه

Element

GM

حسابی

هندسی

حسابی

هندسی

حسابی

R

AM

GM

AM

GM

AM
29

44-22

60-20

75-150

0.41

0.3-0.7

5-1

20-2

37

60

5.5-100

200-50

450-50

0.07

0.58-1.8

0.5-5

1.5-10

1100-2

50-20

100-30

34-12

300-20

300-50

نیکل

Ni

45.7

27

23

کادمیم

Cd

0.23

0.09

0.07

کروم

Cr

-

61

54

54

جیوه

Hg

-

0.07

0.04

0.09

0.06

کبالت

Co

-

13

11

1.9

6.7

11.3

سرب

Pb

34.2

27

24

19

16

27

19

*MAC

*TAV

13

*MAC: Maximum Allowable Concentration; TAV: Trigger Action Value; GM: Geometric Mean; AM: Arithmetic Mean; R: Range. Values of
MAC and TAV from reference (17): Table 2-9, page 24
مقاد ر  MACو  TAVیه نقل رسمنبع  :17جدول  ،2-9صحیهو 24

غییررت غلظت ش عنصر یت کزاورسو مرسوم (یا آب اه) و
کزاورسو یا ی اب در جدول  5یا مقاد ر نظیر سمینهرو مقا طه طده
رست .کزاورسو مرسوم (آب اه+کود و آفتکطش) غلظطت سمینطهرو
نیکل ،کادمیم ،و یه و ژه سرب رر رفزر ش و غلظت سمینهرو کرومیم رر
کاهش درده رست ول غییرو در غلظت سمینهرو جیوه و کبالت ر جاد
نکرده رست .کزاورسو یا ی اب ( +کود و آفطتکطش) (در مقا طه یطا
ررری کزاورسو مرسوم) غلظت نیکل ،کطرومیم ،کبالطت و یطه و طژه
سرب رر رفزر ش و غلظطت کطادمیم رر کطاهش درده رسطت ولط غییطر
معن دررو در غلظت جیوه ر جاد نکرده رست (ر ن مقا طه یطا طرر ط
قبل ر ن ررری عن موقع که یت کزاورسو یا آب طاه یطودهرنطد
صورت گرفهه رست) .ییزهر ر ن غییررت یا کاریرد ی اب یطه جطاو آب
اه در ر ن ررری وجیطهیطذ ر رسطت .جطدول  1رر یبینیطد کطه نزطان
م دهد ی اب حاوو غلظتهاو ییزهرو رس ر ن عناصر رست.
اخص رنبا ت آلودگ فلزرت سنگین در خطاکهطاو د طت یطه
همرره درصدهاو وقوع هر کالس رنبا ت در جدول  6نزان درده ده
رست .درصدهاو وقوع هطر کطالس رنبا طت رس روو مزطاهدرت و یطر

رساس ق یمیندو هنک ن ( )14میاسبه دهرنطد .میطانگین طاخص
رنبا ت عناصر یه غیر رس کروم (که کمهر رس ورحد یود) یزر ر رس  1یود
و یین کمهر ن (جیوه )1/22 :ا ییزهر ن (سرب )2/65 :غییر م کطرد.
ییزینهو اخص رنبا ت مام عناصر رس نزد ک  2ا ییش رس  6غییطر
در ت .خالصطه آمطارو میطانگین طاخص رنبا طت در ر طن یطژوهش
باهتها رر یا کار عظیمسرده و خطادم ( )4نزطان مط دهطد .مطثال
میانگین ،ییزطینه و یطر ب غییطررت رنبا طت سطرب در دو یطژوهش
ییزهر ن یین عناصر یوده رگر ه مقاد ر میطانگین ،ییزطینه و یطر ب
غییررت در کار حایر یزر ر ه طهند .در هطر دو یطژوهش ،طاخص
رنبا ت کمهر رس ورحطد د طده مط طود .در یطژوهش حایطر ،یطه ططور
مزخص ،در  65درصد نقاط اخص رنبا ت کروم کمهر رس ورحد رست.
رس طططرف د گططر ،در د ططت یططروجن-فرردمبططه ،در  35درصططد نقططاط
نمونهیردررو اخص رنبا ت سرب د د (یین  3طا  )6و در  7درصطد
موررد اخص رنبا ت کادمیم و کبالت د د رست (جدول  )6که علت
آن رر م ورن یه مصرف ی اب در ر ن ررری ن بت درد.
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جدول  -۵میانگین هندسی غلظت کل ( (mg L-1عناصر کمیاب در اراضی بایر مرتعی ،اراضی زراعی آبیاری شده با آب چاه ،و اراضی زراعی آبیاری
شده با پساب ،و تغییر آن تحت عملیات زراعی و کاربرد پساب در دشت بروجن -فرادمبه n .اندازهی نمونه است
Table 5- Geometric mean of total concentration (mg L-1) of trace elements in rabgelands (reference soils), irrigated soils with
well water and irrigated soils with wastewater, and their change under agricultural operations and sewage application in
Boroujen-Faradonbeh plain. n is samples number
خاکهای مرجع،
خاکهای آبیاری شده با پساب،
خاکهای آبیاری شده با آب چاه
Reference
)Wastewater-irrigated soils (WS
)Freshwater-irrigated soils (FS
)Soils (RS
n=90
n=90
N=20
تغییر میانگین
تغییر میانگین
میانگین
تغییر میانگین
میانگین
میانگین غلظت
عنصر
Element
نسبت به خاک
نسبت به خاک
هندسی
نسبت به خاک
هندسی غلظت
زمینهای
Mean baseline
concentration

نیکل
کادمیم
کروم
جیوه
کبالت
سرب

GM

مرجع
Change of
mean to RS

مرجع
Change of
mean to RS

غلظت
GM

آبیاری شده با آب
چاه
Change of
mean to FS
%
مقدرر

مقدرر

%

مقدرر

%

Ni

a

1.13

b

1.3

+0.2

+18

c

1.63

+0.5

+36

+0.3

+23

Cd

a

0.16

b

0.22

+0.6

+38

a

0.18

+0.02

+13

-0.04

-18

Cr

a

1.56

b

1.2

-0.4

-25

c

1.73

+0.14

Hg

a

0.09

a

0.1

+0.1

+25

a

0.07

-0.02

+9
-22

+0.53

+44

-0.03

-30

Co

a

0.8

a

0.9

+0.1

+13

b

1.48

+0.73

+85

+0.58

+64

Pb

a

1.52

b

2.5

+1.0

+67

c

5.39

+4.13

+270

+2.77

+115

مهحاوت در هر سحر نزاندهندهو حاوت معن درر میانگین غلظت عناصر در سه نوع ررری رست ()p>0/5

حروف رنگلی

)Differring English letters in each row indicate a significant difference in the mean concentration in three of landuse (p<0.5
GM: geometric mean

رمر کزاورسو مرسوم (یا آب طاه) و یطا ی طاب یطر طاخصهطاو
رنبا ت عناصر مورد یررس در کل  2مقا ه طده رسطت (.)α=0/5
کزاورسو مرسوم (آب اه +کود و آفتکش) رنبا ت کادمیم و سطرب
در خاک رر یه ر یب یه  1/7و  1/9رفزر ش درده ( ،)p>0/5ما طل یطه
رفزر ش کبالت ،نیکل و جیطوهو رس ورحطد یطه  1/2خطاک در طهه ولط
رنبا ت کروم رر رس ورحد یه  0/8کطاهش درده رسطت ( .)p<0/5کطاریرد
ی اب رنبا ت نیکل (رس  1/2یه  ،)1/6کروم (رس  0/8یه  )1/2و یه و ژه

سرب (رس  1/9یه  )3/7و کبالت (رس  1/2یه  )1/9رر رفزر ش ول رنبا ت
کادمیم رر رس  1/7یه  )1/3کاهش درده رست (یا وجه یه ر ن که ررری
س ر ی اب فعل قبال یت کزاورسو مرسوم یطودهرنطد رمطر ی طاب یطر
رنبا ت ن بت یه ررری یت کزاورسو مرسوم مقا ه طده رسطت).
در مقا ه یا کزاورسو مرسوم ،رمر کطاریرد ی طاب یطر رنبا طت سطرب
ی یار د د و یر رنبا طت کبالطت و نیکطل ن طبها طد د یطوده رسطت.
کزاورسو یا ی اب رمرو یر رنبا ت جیوه ندر هه رست.

جدول  -6خالصهی آماری مشاهدات شاخص انباشت ( )AFو درصدهای وقوع کالسهای انباشت عناصر کمیاب در دشت بروجن -فرادمبه
Table 6- Statistical Summary of observed Accumulation Factor (AF) for trace elements and their percentages of occurrence
in Boroujen-Faradombeh plain

ضریب تغییرات،

انباشت کم

انباشت متوسط

انباشت شدید

Low AF
AF <1

Medium AF
3 > AF ≥1
%
85.5

High AF
6 > AF ≥ 3

__

60.5

7.0

عنصر

میانگین

کمینه

بیشینه

Element

Mean

Minimum

Maximum

%

Ni

1.42

0.53

2.73

30

14.5

Cd

1.48

0.19

3.68

57

32.5

نیکل
کادمیم
کروم
جیوه
کبالت
سرب

CV

Cr

0.68

0.59

1.89

31

65.0

35.0

__

Hg

1.22

0.11

3.09

64

44.0

54.5

0.5

Co

1.51

0.21

3.44

43

13.5

80.0

6.5

Pb

2.65

0.48

6.63

55

17.5

47.5

35.0

رندرسهو نمونه200 :

; AF: accumulation factor

Number of samples: 200
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یت کزاورسو مرسوم در ر ن د ت ،مام عناصر یه غیر رس کروم
رنبا هگ مهوسح رر ( اخص یین  1ا  )3نزان م دهند ( .)14یا طد
وجه در ت که مصرف کود طیمیا و آفطتکطش در ر طن د طت رر
حدود  5دههو ییش روع ده رسطت و غییطررت رنبا طهگ در ر طن
میدودهو سمان رخ درده رست .جا گز ن ی اب یه جاو آب طاسه در
ر ن د ت رس  15ا  7سال ییش روع ده رست و غییررت در رنبا ت
عناصر نا رس آن در عرض  10سطال (یطه ططور مهوسطط) روو درده
رست .یب خحوط در دو مقحع سمان نزاندهندهو نرخ رفطزر ش طا
کاهش اخص رنبا ت عناصر یت هر ک رس ر ن دو طرر ط رسطت
( کل  .)2یب ( ا نرخ) رفزر ش اخص سرب ،کبالت ،نیکل ،و کروم
و نرخ کاهش اخص کطادمیم یطت آییطارو یطا ی طاب یطزر طر رس
نرخهاو نظیر یت کزاورسو مرسوم رست.
ن و همکاررن ( )10رنبا ت مهوسط کطادمیم و سطرب و رنبا طت
ی یار س اد (مقاد ر یزرگهر رس  )3کرومیم و نیکل رر در خاک ،یس رس 50

سال گزرر کردند .طبر گزرر خان و همکطاررن ( ،)18یطس رس 50
سال آییارو خاک یا ی اب رو ییزهر ن و کمهر ن اخص رنبا ت
یطه ر یططب مریططوط یططه کطادمیم ( )4/8و کططرومیم ( )3/0یططود .رنبا ططت
آال ندهها در خاک یطه فرآ نطدها نظیطر جطذب سطحی  ،آیزطو و
ر صال یه مورد آل و یردر ت وسط گیاه ی طهگ دررد ( 15و  .)22یطا
ر نحال ،غلظت ی اب علت رصل غییررت مثبطت طا منحط طاخص
رنبا ت در گزرر ات مخهلف رست .یا وجه یه ر نکه که ی اب حطاوو
غلظت ییزهرو رس سرب ،کبالت ،نیکل و کروم رست ،رفزر ش رنبا طت
ر ن فلزرت ی ج ت نی ت .رما کاهش رنبا ت کادمیم و جیوه در خاک
در حال که آب اسه و ی اب غلظتهاو ک ان رس ر ن دو در یردررنطد
ممکن رست یه یردر ت گیاه ن بت درده ود .رگر ه رنبا ت فلزرت
کمیاب در خاک م هقیما خحرو آن نان مهوجه رن ان نم کنطد ،رمطا
آیزو یه آب س رسمین ( ،)15وس یاد و غبارخیزو و م م ر رس همه
جذب یه یافت خوررک گیاه ( 22و  )5م ورند خحرناک یا د.

شکل  -۲اثر کشاورزی بر انباشت عناصر کمیاب سمی در دشت بروجن -فرادمبه .میلههای خط  ±یک خطای معیار را نشان میدهند
Figure 2- Effect of agriculture on accumulation of toxic trace elements in Borojen- Faradombeh plain. Vertical bars
indicate one standard error

در حال که یلیل آمارو فوق رمررت کزاورسو و طا ی طاب رر یطر
غلظت سمینهرو عناصر نزان درد .یع جنبه هاو د گر رنبا ت مانند
میل رخدرد و درصد یو ش در د ت رر فقط م ورن یطا ی نطهینطدو
اخصهاو رنبا ت نما ش درد .ی نطهینطدو طاخص رنبا طت طش
عنصر در خاک د ت در کل  3نما ش درده طده و درصطد یو طش
ی نهها در جدول  7خالصه ده رست.
رس کل  3و جدول  7رسهنباط م ود [1] :رنبا ت د د ر کروم،
نیکل ،سرب و کبالت در مقا ه یا یخطش غریط در طکل  3آ طکار

رست که حاک رس نقش س انیار ی اب رست؛ ] [2هر عنصر درصدو رس
د ت رر یا رنبا ت مهوسط (کروم حدود ک سوم د ت طا نیکطل 99
درصد م احت د ت) یو انده رست .رنبا ت مهوسط عناصر عمطد ا در
میدودهو  2-1قررر م گیرد ،یس همهو عناصر کمیاب مطورد ییط
حدرقل در رنبا ت آلطودگ در طکسطوم خطاک سررعط د طت نقطش
در ههرند؛ ] [3ن ا عنصر یا رنبا ت د د سرب رست.
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Figure 3- Distribution of accumulation index in Boroujen-Faradombeh plain
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جدول  -7درصد پوشش پهنههای شاخص انباشت عناصر کمیاب در دشت بروجن -فرادمبه
Table 7- The area coverage (%) of accumulation factor of trace elements in Boroujen-Faradombeh plain

عنصر کمیاب
Trace element

نیکل
کادمیم
کروم
جیوه
کبالت
سرب

Ni

عدم انباشت

انباشت متوسط

مجموع انباشت متوسط

انباشت شدید

No accumulation
AF≤1
1.1

Medium accumulation
2<AF≤3
1<AF<2
0.1
98.8

Medium accumulation
1≤AF≤3
98.9

High accumulation
3≤AF≤5

Cd

10.1

80.1

9.8

89.9

Cr

67.8

32.2

--

32.2

Hg

28.8

68.5

2.7

71.3

Co

10.9

80.2

8.9

89.1

Pb

1.1

40.6

34.1

75.7

24.3

جدول  -8همبستگی دادههای مشاهدهای انباشت و نقشههای شاخص انباشت عناصر کمیاب با یکدیگر در دشت بروجن -فرادمبه
Table 8- The correlation of observed accumulation factors and the correlation of accumulation factor maps of trace elements
in Boroujen-Faradombeh plain
نقشهها
مشاهدات ()n= ۲۰۰

کادمیم
کروم
سرب
جیوه
کبالت

Cd

Maps

)Observations (n= 200
-0.60

Cr

*0.44

-0.11

Pb

*0.61

-0.12

*0.61

Hg

-0.30

-0.12

-0.30

-0.50

Co

*0.60

-0.9

*0.54

*083

Ni

Cd

کادمیم
نیکل
*معن درر در  n .α= 0/05رندرسهو نمونه رست

-0.18

کادمیم
کروم
سرب
جیوه
کبالت

Cd

-0.40

Cr

0.54

-0.15

Pb

0.73

-0.18

*0.79

Hg

-0.15

-0.17

0.11

-0.19

Co

0.72

-0.15

*0.75

*0.90

-0.24

Cr

Pb

Hg

Ni

Cd

Cr

Pb

Hg

کروم

سرب

جیوه

نیکل

کادمیم

کروم

سرب

جیوه

at α= 0.05, n is sample size

ر ن عنصر حدود سه ارم د طت رر یطا رنبا طت مهوسطط یو طانده
رست ،رنبا ت د د سرب در یخش رق رخ درده که حدود ک ارم
د ت رر م یو اند .یس رحهماال ی اب در ر ن رنبا طت طد د دخیطل
یوده رست؛ ] [4در یرخ نقاط د ت عدم رنبا ت عناصر مزاهده مط
ود .کمهر ن یو ش عدم رنبا ت مریوط یه نیکل و سرب یه رندرسهو
 %1یود .معلوم نی ت ر ن مقدرر نا رس خحاو نقزهکز نبا د ولط
در هر صورت رهمیت عمل ندررد .ییزهر ن درصد یو ش عدم رنبا ت
مریوط یه کروم ( )%68و جیوه ( )%29رست که هم در یخش طرق و
هم در یخش غری د ت ورقع رست .عدم رنبا ت کطروم یطه و طژه در
یخش د ت غری د ت کامال مزخص رست .ر ن نها ح یا نها ح رررئه
ده در جدول  6که حاصل یلیل رمارو کالسیک یود همخورن دررد
رگر ه حاوتها هم د ده م ود که خود نا رس عد ل ررقطام در
رمر درون ای و ی نهیندو رست .در عین حال ،نها ح ر ن یخش نقطش
ی نهیندو رر در مقا ه یا نهطا ح میطدود ر حاصطل رس رمطار کالسطیک
آ کار م ساسد .وجود همی هگ معن درر یین اخص رنبا ت سطرب،
کبالت ،نیکل و کروم (جدول  )8نیز اکیدو یر وس ع مزطایه طاخص
ر ن عناصر در ر ن د ت رست .قوو طر ن هطمی طهگ یطین رنبا طت

*Significant

کبالت و سرب یوده و رس طرف د گر اخصهطاو رنبا طت کطادمیم و
جیوه یا اخص رنبا ت هیچ ک رس عناصر د گر همی هگ ندررند.
در جدول  9خالصهو آمارو مزاهدرت یار آلودگ کل در د طت
یه حکیک سه نوع ررری آمده رست .میانگین یار آلودگ همطانططور
که رنهظار م رود یرریر ورحد یوده و در میدودهو یار ک غییر م کند.
میانگین یار آلودگ یت کزاورسو یزر طر رس ورحطد یطوده و یطت
کزاورسو یا ی اب یزر ر ن رست .یار آلودگ در د ت رس  0/69طا
 2/5مهغیر رست .کمهر ن یار آلودگ ( )PLI=0/69در ررریط یطا ر طا
کزاورسو قررر در هه و ییزینهو یار آلطودگ ( )PLI=2/49در ررریط
یت کاریرد ی اب ورقطع رسطت (جطدول  .)9میطانگینهطا ،کمینطههطا،
ییزینهها ،رنیررف معیار و یر ب غییررت یار آلودگ یت کزطاورسو
یا ی اب یزر ر رس مقطاد ر نظیطر یطت کزطاورسو مرسطوم و یطت
کزاورسو مرسوم یزر ر رس مقاد ر نظیر در ررری یا ر رست (جطدول
 .)9ولگ مقاد ر یار آلطودگ در هطر سطه نطوع ررریط ماننطد نهطا ح
د گررن رس جمله منبع ( )3مثبت رست.
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جدول  -9خالصهی آماری بار آلودگی کل در دشت بروجن -فرادمبه
Table 9- Statistical summary of the total pollution load in Boroujen-Faradombeh plain
ضریب
 %۵آخر
 %۵اول
بیشینه
انحراف کمینه
میانگین

تیمار خاک
Soil treatment

هندسی

معیار

Heometric
mean

SD

خاک یا ر -مرجع
Uncultivated-referenc

Min

Max

1st 5%
percentile

Last 5%
percentile

تغییرات،

چولگی
Skewness

CV

%

1.00

0.20

0.70

1.38

0.73

1.36

19

0.8

1.17

0.26

0.69

1.81

0.77

1.60

22

0.9

1.46

0.36

0.80

2.49

0.98

2.29

24

0.6

1.27

0.35

0.69

2.49

0.80

1.92

27

0.7

خاک آییارو ده یا آب اه
Irrigated with
freshwater

خاک آییارو ده یا ی اب
Irrigated with
wastewater

خاک مام د ت
All plain

یا ی نه یندو طاخص یطار آلطودگ کطل عناصطر در خطاک د طت
م ورن یه جنبه هطاو د گطرو رس وس طع آلطودگ عنصطرو یط یطرد.
ی نهیندو اخص یار آلودگ در کل  4نما ش درده ده و در جدول
 10خالصه ده رست .یار آلودگ کل عناصر کمیاب سم در د ت رس
 0/85ا حدود  2مهغیر رست ( کل  .)4حدود  8درصد م احت د طت
درررو آلودگ عنصرو کم (یار آلودگ یین  0/85طا  )1رسطت کطه در
یخش غری د ت ورقطع رسطت .حطدود  92درصطد م طاحت مانطده در
ریهدرو میدودهو آلودگ مهوسط (یار آلودگ  1 :ا  )2قررر مط گیطرد.
آلوده ر ن ررری (یار آلودگ  1/5 :ا  )2قر با ماما در یخش طرق
د ت قررر گرفهه و حطدود 15درصطد م طاحت رر ر طغال کطرده رسطت
(جدول  .)8ر ن نها ح هم حطاک رس رمطررت کطاریرد ی طاب در آلطودگ
خاکهاو ر ن د ت رست .در مقا ه یا منحقهو ماسندررن ( )4درصطد
م احت یا یار آلودگ کم در ر ن د ت ی یار ییزهر رست که یط ریطط
یه کاریرد ی اب نی ت ول در عین حال حدرکثر یطار آلطودگ در ر طن
د ت رس حدرکثر  3/5در ماسندررن کمهر رست .یا وجه یطه نبطود مررکطز
صنعه در ر ن د ت مقدرر یار آلودگ در آن قایل وجیه رسطت .ولط
رگر کاریرد کودهاو یمیا و آفتکشها کطه رس نطد دهطهو یطیش
آغاس ده و کاریرد ی اب که در دو دههو رخیر روع ده ردرمه ایطد
یا د رنهظار در ت رنبا ت و یار آلودگ عناصر کمیاب رس سطظ حایطر

فرر ر رود ،یه و ژه آن که رفزر ش جمعیطت یطا ولیطد ی طاب ییزطهر و
آلودگ گاسو نیورر نرخ آلودگ رر هم رفزر ش خورهد درد.
اخص یار آلودگ م ورند عمد ا مهأمر رس ک ا نطد فلطز و نطه
همهو فلزرت یا د ( )3س رر آلودگ در ک مکان معموال یه ورسحهو
وجود عدرد کم آال نطده در غلظطتهطاو ییزطهر رسطت .یطه منظطور
زخیص مؤمر ر ن عنصر یطر آلطودگ عنصطرو ( )3د طت یطروجن-
فرردنبه هم ی هگ مزاهدرت و نقزههطاو طاخصهطاو رنبا طت یطه
ر یب یا مزاهدرت و نقزه یار آلودگ کطل در جطدول  11آورده طده
رست .قدرت همی هگ مزاهدرت و نقزه ها یا یار کل رس روند کلط و
قر با ک ان ییروو م کنند و همی طهگ نقزطههطا رس هطمی طهگ
مزاهدرت مقدررو ییزهر یه نظر م رسد .قوو ر ن هطمی طهگ یطین
سرب و یار کل د ده م ود و همی هگ کبالت ،نیکل و کروم یا یطار
کل ن بها قوو ا قوو رست و در مقایل همی هگ کادمیم و جیوه یطا
یار کل یعیف یه نظر م رسد .ینایرر ن ،مؤمر ر ن عناصطر در آلطودگ
ر ن د ت سرب ،کبالت ،نیکل و کطروم ه طهند .کطادمیم کطه عنصطر
جانب ی یارو رس کودهاو ف حردرر رست ( )17و جیوه که یطه و طژه در
قارچکشها د ده م طود ( )17در حطال حایطر کمهطر ن سط م رر در
آلودگ د ت دررند.

جدول  -1۰درصد پوشش پهنههای شاخص بار آلودگی کل در دشت بروجن -فرادمبه
Table 10- The coverage (%)of total pollution load index in Boroujen-Faradombeh plain
1<PLI≤3
2<PLI≤3
1.5<PLI≤2
1<PLI≤1.5
PLI ≤1

شدت آلودگی
Pollution
load

درصد
Percentage

آلودگی کم

آلودگی متوسط

آلودگی متوسط

آلودگی متوسط

مجموع آلودگی

Low

medium

medium

medium

متوسط

8.2

76.3

15.4

0.4

Total medium
91.8
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شکل  -4توزیع شاخص بار آلودگی در دشت بروجن-فرادنبه .دایرههای توخالی محل نمونهبرداری از خاکهای بایر را نشان میدهند
Figure 4- Distribution of pollution load index in Boroujen-Faradombeh plain. Hollow circles indicate sampling locations of
rangeland soils

جدول  -11همبستگی بار آلودگی کل ( )PLIبا شاخص انباشت عناصر کمیاب در دشت بروجن -فرادنبه
Table 11- The correlation of total pollution load (PLI) with accumulation factor (AF) of trace elements in BoroujenFaradombeh plain

عنصر

سرب

کبالت

نیکل

کروم

کادمیم

جیوه

Trace element

Pb

Co

Ni

Cr

Cd

Hg

0.69

0.60

0.54

0.48

0.22

0.43

0.78

0.76

0.67

0.63

0.26

0.19

همی هگ مزاهدرت
Correlation of observatons

همی هگ نقزهها
Correlation of maps

نتیجهگیری
غلظت سمینهرو نیکل ،کادمیوم ،کرومیوم ،جیوه ،کبالت ،سرب (یه
ر یب  ،0/80 ،0/09 ،1/56 ،0/16 ،1/13و  1/52میل گرم یطر گطرم)
عموما رس میانگین غلظت ج ان  ،رمر کا و ین کمهر رست.
کزاورسو مرسوم (آب طاه +کطود و آفطتکطش) و کزطاورسو یطا
ی اب رو (+کود و آفتکش) غلظطت نطد ن عنصطر در خطاک رر
رفزر ش درده رست .کزاورسو مرسوم رنبا ت کادمیم و سرب در خطاک
رر رفزر ش درده ،ما ل یه رفزر ش کبالت ،نیکطل و جیطوه در طهه ولط
رنبا ت کروم رر کاهش درده رست .کاریرد ی اب رو رنبا ت نیکل،
کروم و یه و ژه سطرب و کبالطت رر رفطزر ش ولط رنبا طت کطادمیم رر
کاهش درده رست.
در حال حایطر ،عمطدهو م طاحت د طت (حطدود  92درصطد) در
میدودهو آلودگ مهوسط (یار آلودگ  1 :طا  )2قطررر مط گیطرد .ر طن
نهیجه حاک رس رمررت کزاورسو یه طور کل یر آلودگ خاکهاو ر ن

د ت رست .آلوده ر ن ررری (یار آلودگ  1/5 :ا  )2قر بطا مامطا در
یخش رق د ت قررر گرفهه و حطدود 15درصطد م طاحت رر ر طغال
کرده رست .رس طرف د گر ،حدود  8درصد م احت د ت درررو آلودگ
عنصرو کم (یار آلودگ یین  0/85ا  )1رسطت کطه در یخطش غریط
د ت ورقع رست .ر ن دو نهیجه حاک رس رمطر آال نطدگ کزطاورسو یطا
ی اب یر خاکهاو ر ن د ت رست.
کزاورسو یه رورل مرسوم حایر و کاریرد ی اب هر دو خاکهطاو
د ت رر آلوده م ساسد .نرخ رنبا ت عناصر و رفطزر ش آلطودگ یطت
کزاورسو مرسوم یزر ر رس نرخ رنبا طت عناصطر و رفطزر ش آلطودگ
یت کزاورسو یا ی اب رست.
ر ن ررقام ا ریهدرو سال  1391رعهبار در هه و یطا وجطه یطه رونطد
موجود ویعیت آلودگ عنصرو زد د خورهد طد .س طرر ،یطا ردرمطهو
کاریرد کودهاو یمیا و آفتکشها که رس ند دهطهو یطیش آغطاس
ده و کاریرد ی اب که در  15سال رخیر روع ده یا د رنهظار در ت
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 لبنیات ولید ده در د ت و نیز، گو ت، یه آلودگ میصوالت سررع
 غبار نا رس وس یاد در، یمنا.آلودگ آبهاو س رسمین خورهد د
.د ت میهوو عناصر سم ییزهرو خورهد یود

 یه و طژه،رنبا ت و یار آلودگ عناصر کمیاب رس سح حایر فرر ر رود
آن که رفزر ش جمعیت یروجن یا ولیطد ی طاب ییزطهر و آلطودهسطاسو
 آلودگ خاک منجطر.گاسو نیورر نرخ آلودگ رر هم رفزر ش خورهد درد

منابع
12345678910-

111213141516171819202122232425-

Ahmadzadeh S. 2012. The concentration and distribution of some heavy metals in plain Borujen-Faradonbeh: The
effect of usage the sewage on distribution in soil and tissue concentrations of some crops. Master's Thesis.
Department of Soil Science, University of Shahrekord. 130 pp.
American Public Health Association. 2012. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
22nd edition.
Angulo E. 1996. The Tomlinson pollution load index applied to heavy metal, mussel-watch data: a useful index to
assess coastal pollution. The Science of the Total Environment, 187:19-56.
Azimzadeh B., and Khademi H. 2013. Stimate of baceline concentration for assessment of some heavy metals
pollution in surface soils in part of mazandaran province. Journal of Soil and Water of Mashhad. 27(3): 548-559.
Beigi H., and Banitalebi G. 2013. Effect of 23 years surface irrigation with urban sewage on accumulation Some
of heavy metal in soil, Transfer to the wheat and corn beans and related health risks. Journal of Soil and Water of
Mashhad, 27(3): 570-580.
Bahrampour T., Fallahnosratabad A., Shiri M., and Sarvimoghanlou V. 2013. Study of the status of heavy metals
(lead, cadmium and nickel) in the moghan soils. Journal of Soil management and sustainable production, 3(1):243249.
Breckenridge R.P., and Crockett A.B. 1998. Determination of inorganic in soils and sediments at hazardous waste
sites. Environmental Monitoring & Assessment, 51:621-656.
Chen J., Wie F., Wu Y., and Adriano D. 1991. Background concentrations of elements in soils of China. Water air
and Soil Pollution, 57-58:699-712.
Chen M., Lena Q., Ma C., Hoogeweg G., and Harris W.G. 2001. Arsenic Background concentrations in Florida,
U.S.A. surface Soils: Determination and interpretation. Environmental Forensics, 2:117 – 126.
Chen Z-F., Zhao Y., Zhu Y., Yang X., Qiao J., Tianc Q., and Zhang Q. 2010. Health risks of heavy metals in
sewage-irrigated soils and edible seeds in Langfang of Hebei province, China. Journal of Science Food and
Agriculture, 90(2): 314-320.
De Temmerman L., Vanongeval L., Boon W., Hoenig M., and Geypens M. 2003. Heavy metal content of arable
soils in northern Belgium. Water, Air and Soil pollution, 148:61-76.
ESRI Inc. 2008. ArcMapTM. Version 9.3. www.esri.com.
FAO/WHO.1984. List of contaminants and their maximum levels in foods. Codex Alimentarius Commission.
Available at http://www.codexalimentarius.org. visited on 10 November 2012.
Hakanson L. 1980. An ecological risk index for aquatic pollution control: a sedimentological approach. Water
Research, 14:975-1001.
Huang P.M., and Iskandar I.K. 2000. Soils and groundwater pollution and remediation. Lewis Publishers.
Washington DC 386 pages.
Iran Environmental Protection Organization. 1999. Privacy and environmental standards. environmental protection
agency publications. 350 pp.
Kabata-Pendias A. 2011. Trace Elements in Soils and Plants. 4th edition. CRC Press.
Khan S., Cao Q., Zheng Y.M., Huang Y.Z., and Zhu Y.G. 2008. Health risks of heavy metals in contaminated
soils and food crops irrigated with wastewater in Beijing, China. Environmental Pollution, 152:686-692.
Klute A. (Ed.). 1986. Methods of Soil Analysis, Part 1. 2nd edition. American Society of Agronomy and Soil
Science Society of America, Madison, WI.
Maas S., Scheiﬂer R., Benslama M., Crini N., Lucot E., Brahmia Z., Benyacoub S., and Giraudoux P. 2010.
Spatial distribution of heavy metal concentrations in urban, suburban and agricultural soils in a Mediterranean city
of Algeria. Environmental Pollution, 158:2294-2301.
Mirsal I. 2004. Soil Pollution. Springer, 252 pages.
Moradmand M., and Beigi H. 2009. Treated municipal filtered wastewater irrigation effect on pb and Ni
disribiution in the organ of green pepper. Journal of Iran Water Research, 3(5):63-70.
Moradmand M., and Beigi Harchegani H. 2011. Treated municipal wastewater irrigation effect on lead content and
health risks of nickel in soil and pepper in Shahrekord, Iran. Desalination and Water Treatment, 28(1-3):42-45.
Sedaghat M. A. 1999. Geology map of Boroujen, scale 1:100000. Iran geology organization.
Sparks D.L. (Ed.). 1996. Methods of Soil Analysis, Part 3. American Society of Agronomy and Soil Science

1397  تیر-  خرداد، 2 شماره،32  جلد،نشریه آب و خاك

296

Society of America, Madison, WI.
26- Sparks D.L. 2003. Environmental Soil Chemistry, 2nd edition. Academic Press.
27- StatSoft Inc. 2011. STATISTICA (data analysis software system). Version 12. www.statsoft.com.
28- Su Y., and Yang R. 2008. Background concentrations of elements in surface soils and their changes as affected by
agriculture use in the desert-oasis Ecotone in the middle of Heihe River Basin, North-West China. Journal of
Geochemical Exploration, 98:57–64.
29- Taghipour M., Khademi H., and Ayoubi S.H. 2010. Spatial variation of the concentration of Pb and Zn in surface
soil and it s relation with parent material and use type in part of hamedan province. Journal of Soil and Water
(Agriculture s Science and Industry), 24(1): 132-144.
30- Tomlinson D.L., Wilson J.G., Hariss C.R., and Jeffrey D.W. 1980. Problems in the assessment of heavy metal
levels in estuaries and the formation of a pollution index. Helgol. Meeresunters, 55:566-575.
31- Tume E., Bech J., Longan L., Tume L., Reverter F. and Sepulveda B. 2006. Trace elements in natural surface soils
in Saint Climent (Catalonia, Spain). Ecological Engineering, 27:145–152.
32- Yan X., Zhang F., Gao D., Zeng C., Xiang W., and Zhang M. 2013. Accumulations of Heavy Metals in Roadside
Soils Close to Zhaling, Eling and Nam Co Lakes in the Tibetan Plateau. International Journal of Environmental
Research and Public Health, 10:2384-2400.
33- Zahedi M., and Samadanian M. 1976. Geology map of riz & lenjan, scale 1:100000. Iran geology organization.
34- Zhang X.P., Deng W., and Yang X.M. 2002. The background concentrations of 13 soil trace elements and their
relationships to parent materials and vegetation in Xizang (Tibet), China. Journal of Asian Earth Sciences, 21:167–
174.

Journal of Water and Soil

297
...انباشت
زراعی بر2018,
عملیاتp.اثر283-298
برآورد غلظت زمینهاي عناصر كمیاب سمی و
Vol. 32,
No. 2,توزیع
May.-Jan.

)نشریه آب و خاك (علوم و صنایع كشاورزي
283-298 . ص،1397  خرداد – تیر،2  شماره،32 جلد

Estimation of Baseline Concentration of Some Trace Elements and the Effect of
Farming Practices on the Distribution of Accumulation and Pollution Loading
Indices in the Soil of Boroujen-Faradonbeh Plain
H. Beigi Harchegani*1- S. Ahmadzadeh2- S. Heshmati3
Received: 25-12-2013
Accepted: 27-10-2014
Introduction: Soil pollution, i.e. elevated concentration of undesirable organic and inorganic matter such as
trace elements higher than natural background concentration can be a consequence of indirect or intentional
human activities. Evaluation of the effect of the agricultural operations and particularly using the wastewater on
soil trace element concentrations is useful and required to manage the land and reduce the health risks of the
food products. The aims of this study were: [1] The estimation of the mean concentration and max limit of the
background concentration for Cd, Cr, Ni, Pb, Co and Hg in the surface soil samples of Boroujen-Faradonbeh
plain; and [2] Evaluation of the effect of agricultural operation and farming by non-conventional water on
background concentration and on accumulation, distribution and pollution load of the soil of this plain.
Materials and Methods: Boroujen-Faradonbeh is an agricultural plain loaced in the Chaharmahal and
Bakhtiari mountainous province of Iran. Two hundered surface soil samples (0-20 cm) were taken from three
types of land: never-uncultivated soil (20 samples), freshwater-irrigated (90 samples) and wastewater-irrigated
(90 samples) soils. The total sampled area was about 2340 hectares. The exact position of the samples were
recoded using a GPS device. The total concentrations of Pb, Co, Ni, Cd, Cr and Hg in the samples, and the
background and upper limit concentrations were determined. In addition, pollution loading index (PLI) for the
whole plain determined and delineated. To separate the affects of agricultural practices and wastewater
application the analysis of variance of StatSoft Statistica 12 was used. Maping, and related operations were
conducted inside ArcGIS 9.3.
Results and Discussion: Background concentrations of Ni, Cd, Cr, Hg, Co, and Pb, were determined as
1.13, 0.16, 1.56, 0.09, 0.80, and 1.52 mg/kg, respectively; while upper limit concentrations for the mentioned
trace elements were respectively 1.3, 0.28, 1.6, 0.16, 0.9, 1.7 mg/kg. Conventional farming (application of
fertilizer but not wastewater) increased the soil accumulation factor of Cd and Pb to 1.7 and 1.9 (p<0.05),
respectively, but reduced the accumulation factor of Cr from the unit to 0.8 (p<0.05). Wastewater application
increased the accumulation factor of Ni and Cr (from 1.2 to 1.6 and from 0.8 to 1.2, respectively), and especially
Pb and Co accumulation factor from 1.9 to 3.7 and from 1.2 to 1.9, respectively, while the accumulation factor of
Cd was reduced from 1.7 to 1.3. About 8% of plain’s area, located in the western part where no wastewater is
used, had a low pollution loading index between 0.85 and 1 while the remainder of the plain’s area, mostly
located in the eastern part of the plain where both fertilizer and wastewater is applied, had a moderate pollution
loading index of 1 to 2. The most polluted part of the plain with a loading index from 1.5 to 2 that covered 15%
of the plain’s area was in the eastern part of the plain, where wastewater is most available. Overall, wastewater
application in this area led to increase the accumulation factors and higher pollution loading indices. Howerver,
the risks of conventional practices of fertilizer and pesticide use , though smaller, existed.
Conclusions: In this study, about 92% of this plain was placed in the moderate pollution class (pollution
load: 1 to :2). Most polluted farms were in eastern part of the plain where wastewater was used for irrigation. It
is expected that the accumulation and pollution load of trace elements in this plain will exceed the current level
given that the practice of using wastewater on the farms will not stop.. Soil pollution leads to the polluted meat
and dairy products produced in the plain and the pollution of groundwater. In addition, wind dust in this plain
contains toxin elements which is another concern. This points to detrimental effect of farming and wastewater
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application on soils. Current farming practices including the use of chemical fertilizers, pesticides and
wastewater, coupled with increased population, will lead to more unfavorable conditions of trace metal pollution
in the Boroujen-Faradonbeh plain.
Keywords: Conventional farming, Fertilizers, Pollution, Trace elements, Wastewater application

