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چکيده
زمينه و هدف :خاک جزء اصلي بوم سازگان زيستي محسوب ميشود و برااي بقراء حيرات در کرا زمرين ضراوري ميباشر امرا ووسر
فعاليتهاي انساني ،آلود مي شود .اماوز وعيين ح و ماز در رابطه با فعاليتهاي بشا و پيام آن ضاوري گادي

است .ايرن مطالعره در

سال 1391با ه ف ارزيابي و بارسي غلظت سه فلز آرسنيک ،ساب و کادميوم در خاک سطحي زمينهاي کشاورزي مح ود دشت ذهراب
و وعيين ريسک محي زيستي انجام گافت.
روش بررسی :بااي اين منظور نقاط نمونه باداري در محي

 GISمشخص و بره  GPSوارد شر و نمونرههاي خراک از ممر  0ورا 30

سانتي متاي سطح خاک باداشت گادي  ،سپس با انتقال نمونهها به آزمايشگا جهت آماد سازي اق امات الزم انجام گافت .غلظرت کر
فلزات با دستگا جذب اومي( م ل  ) AA-6300 SHIMADZUان از گياي ش  .همچنرين پارامتاهراي فيزيکري و شريميايي خراک
شام درص رس ،سيلت ،شن ،ماد آلي ،آهک ،گچ ،درص سنگريز  EC ،و  pHان از گياي ش .
يافتهها :با انجام آزمون همبستگي پياسون مشخص گادي که فلز آرسنيک با ه ايت الکتايکي و مواد الي از نظا آماري اروباط معنري دار
دارن ( .)P<0.05مقايسه ميزان غلظت فلزات با استان اردهاي جهاني نشان داد اين فلزات در وضعيت مناسب قاار دارن  .شراخص آلرودگي
نشان داد ساب نسبت به دو فلز ديگا از آلودگي بيشواي باخوردار ميباش  .طبقه بن ي حاص از ريسک محي زيستي نشان داد 83/22
درص منطقه از ريسک متوس باخوردار ميباش .
بحث و نتيجهگيری :باال نبودن غلظت سه فلز آرسنيک ،ساب و کادميوم در دشت ذهاب به دلي کشاورزي سنتي و خاد مالکيرت باشر
چاا که به دلي بضامت مالي کشاورزان بيشوا وکيه با کودهاي حيواني مي باش و کودهاي شيميايي کموا مورد استفاد قراار مريگيراد.
اين مام سبب ش

ميزان فلزات حاص از فعاليت هاي کشاورزي در حال حاضا وه ي ي بااي محصوالت زرامي و زيسک محي زيسرتي

نباش .
واژههای کليدی :فلزات سنگين،آرسنيک ،ساب ،کادميوم ،دشت ذهاب.
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Abstract
Background and Objective: Soil is the main component of biological biomes and is necessary for
survival on the Earth. Today, soil has been contaminated by human activities. Defining the boundaries
between human activities and outcomes is essential. This study was done to evaluate the
concentrations of metals such as arsenic, lead and cadmium in surface soils of agricultural land around
Zahab plain and the environmental risk in 2014.
Method: The sampling points were recorded by GIS and then imported to the GPS. The soil samples
were taken from depths of 0 to 30 cm soil by field assessment. The samples were then transported to
the laboratory and necessary preparation actions were done. Total concentrations of As, Pb and Cd
were measured by atomic absorption (SHIMADZU-AA-6300). The soil chemical and physical
parameters such as clay, silt, sand, organic matter, lime, gypsum, gravel percent, EC and pH were also
measured.
Findings: Pearson correlation test showed that there is a significant correlation among As, EC and
organic matter (p<0.05). Comparison of concentrations with the international standards showed that
these metals are in good condition. Pollution index showed that Pb poses more contamination than
other two metals. Classification of the environmental risk showed that 83/22 % of the region falls in
moderate risk.
Discussion and Conclusion: Low concentration of the metals in Zahab zone is due to traditional and
small scale farming because farmers could not apply chemical fertilizers and they used mostly manure
in their farms. As a result, the metals produced by agricultural activities do not pose a threat to crops
and also environment.
Keywords: Heavy Metals, Arsenic, Lead, Cadmium, Zahab Plain.
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مقدمه
خاک محي طبيعي بااي رش گياهان است و ها نوع وغييرا در

فلزات سنگين ميووان اطالمات مهمري را در زمينره انتخراب و

کيفيت و خواص فيزيکي و شيميايي آن با موجودات وأثيا گذار

يافتن مناط مناسب جهت کاربايهاي استفاد از سرازمين يرا

است ،از اين رو بارسي و شناسرايي آالينر ها در خراک امراي

پاک سازي خاک در اختيار وصميم گيان گان قاار ده (.)8

اجتناب ناپذيا است .اين مواد حاص خيزي خاک را وغييا داد و

دشت ذهاب از جمله مناط کوهستاني است که از ديرا براز در

کارايي مطلوب خاک را کاهش ميدهن (.)1

دامنههاي آن کشت و زرع صرورت ميگافتره اسرت .ولري قراار

کارباد فلزات سنگين در صنعت و مهموا از همه نقرش بسرياري

گافتن در ناحيره مرازي ايراان و براال برودن هزينرههاي نمونره

از اين مناصا در آلودگي محي زيست ،اين مناصرا را بريشورا

باداري و دشواري کار در اين مناط سبب ش

اسرت کره ايرن

مورد ووجه قاار داد است ( .)2در ميان فلزات سنگين که اغلب

منطقه کموا مورد ووجه واقع شرود و ضراورت بارسري غلظرت

در زيست کا ايجاد مشک مينماين کرادميوم ،کراوم ،جيرو ،

فلزات سنگين در اين منطقه آشکار ميباش  .در اين مطالعه سه

منگنز ،ساب ،بيسموت ،قلع ،ولوريم ،ونگستن و روي را ميووان

فلز آرسنيک ،ساب و کادميوم هماا برا ويژگيهراي فيزيکري و

نام باد .اما مناصاي که باالواين خطرا را برااي محري زيسرت

شيميايي خاک بارسي ميشود چاا که باال بودن اين سه فلز در

دارن بايليوم ،کادميوم ،مس ،جيو  ،نيک  ،ساب ،سلنيم ،واناديم

اثا استفاد از نهاد هاي کشاورزي ،بيشوا گزارش گادي

است.

و روي ميباشن (.)3

در مجموع اه اف اين مطالعه مبارون از:

رون انباشت مناصا سنگين در خاک بسيار کنر برود و وقايبراً

 -1وعيين ووزيع مکاني فلرزات آرسرنيک ،سراب و کرادميوم در

يک فاآين باگشت ناپذيا است که در دراز م ت موجب کاهش

خاک سطحي زمينهاي کشاورزي مح ود دشت ذهاب

کيفيت خاک و در نهايت وخايب اراضي کشاورزي ميشود (.)4

 -2ارزيابي کيفيت زيست محيطي با استفاد از شراخص وجمرع

البته فلزات سنگين به طور طبيعي در مقاديا مختلف در محي

آلودگي بااي سه فلز آرسنيک ،ساب و کادميوم

وجود دارن  .مق ار آنها در خراک وحرت واثياموامر مختلفري

 -3بارسي اروباط ويژگيهراي فيزيکري و شريميايي برا غلظرت

همچون سنگ مادر ،وجود منابع آلود کنن  ،کرارباد کودهراي

فلزات

آلي و شيميايي در کشاورزي و استفاد از پسابهاي صرنعتي و

روش بررسی

شهاي در آبياري متفاوت ميباش (.)5

نمونه برداری

در دهههاي اخيا ،ميزان ورود فلزات سنگين به خاک به وسريله

نمونه باداري صرحيح يکري از مااحر اوليره و بسريار مهرم در

فعاليتهاي انساني حتري در مقيراس منطقرهاي افرزايش يافتره

مطالعات محي زيستي است .جهت مشرخص کرادن موقعيرت

است ( .)6وغييراات مکراني فلرزات سرنگين در خراک سرطحي

نقاط نمونه باداري(شک  ،)1ماز منطقه وارد محي  GISشر ،

کشاورزي وحت وأثيا مواد خاک مادري و منابع انساني ميباش .

نقاط مشخص گادي  ،سپس وارد موقعيت ياب جهراني 1گادير .

غلظت فلزات سنگين در خراک رابطره مسرتقيم برا فاکتورهراي

در ماحله دوم نمونه باداري از خاک صورت گافت.

خاک سازي که در طول سالها بامر هروازدگي مرواد مرادري

نمونه باداري خاک با اساس پالتهاي  20در  20متا انجام ش

ش ان  .در اين ميان ماد مادري ،مامر اصرلي وعيرين کننر

و چهار نمونه خاک از چهار گوشه و يک نمونه خاک از ماکرز از

غلظت فلزات سنگين در خاک است (.)7

ممر  30-0سررانتي متراي در اواخررا خراداد مررا  91باداشررت

بااي دستيابي به محي زيست پاير ار ،جمرع آوري و ارزيرابي

گادي  ،بع از مخلروط کرادن نمونرهها  ،يرک نمونره همگرن از

داد هاي زيست محيطي دربار وضعيت خاک بره ويرژ آالينر

نمونهها به دست آم  .الزم به ذکا است از موقعيتهايي که فاق

هاي آن ضاورت دارد .نقشههاي مشخص کنن

مناط آلود به
)1- Global position system (GPS
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زمين کشاورزي و يا م م دستاسري آسران برود نمونره براداري
صورت نگافت ،در نهايت از  56نقطه مشرخص شر

چوبکار و همکار

باداشت گادي .

 46نقطره

شکل  -1موقعيت منطقه مورد مطالعه
Figure1-Location of the studied area

آماده سازی نمونههای خاک

 pH-و ه ايت الکتايکي با وهيه گر اشرباع و مصرار گيراي

نمونههاي خاک در مجاورت هوا خشرک شر  ،بعر از کوبير ن

انجام گافت که  pHدر گ اشباع ووس دستگا  pHمتا م ل

آنها با چکش چوبي از الک دو ميلي متاي مبور داد شر ن  ،و

متاوم قاائت ش

و ه ايت الکتايکي ووس دستگا جرانوي برا

سپس به آزمايشگا منتق داد ش .

استفاد از محلول KCLنامال وعيين گادي .

تعيين ويژگیهای فيزيکی و شيميايی و غلظت کل فلزات

-بافررت خرراک بررا اسررتفاد از روش هيرر رومتاي و محلررول

سنگين خاک

هگزامتافسفات س يم و وعيين اجزاي خاک با استفاد از مثلر

-آهررک بررا روش ويتااسرريون بررا سررود نامررال در حضررور اسرري

بافت وعيين گادي .

کلاي ريک نامال و معاف فن فتالئين وعيين ش .

يک گام نمونه خاک درون ارلن مايا  250ميليليتراي ريخترهش

و سپس  20ميليليتا اسي نيتايک  7/5موالر به ها نمونه
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اضافه گادي  .جهت اطمينان از هضم کام خراک و اسرتخااج

تعيين شاخص آلودگی

ک فلزات ،نمونرهها بره مر ت  16سرامت در دمراي  25درجره

به منظور ارزيابي محي زيستي خاکهاي سطحي منطقه مرورد

سلسيوس قاار داد ش و سپس به م ت  30دقيقه نمونرهها برا

مطالعه ،غلظت ها يک از اين فلزات نسبت به غلظت مناصرا در

روي گامکن در دماي  120درجه سلسيوس قاار گافت .پس از

ش که ميووان معيار مناسبي از ارزيابي

ساد ش ن ،مصار حاص به کمک کاغذ صافي صاف شر
آب مقطا به حجم  25ميليليتا رساني

دامنه طبيعي سنجي

و برا

ميزان دخالت فعاليتهاي انساني ولقي گرادد ( .)12در مطالعره

ش (.)9

نمونههاي باداشت ش  ،از مااوع به منوان معيار استفاد ش .

غلظت فلزات به وسيله دسرتگا اسرپکتاوفتومتا جرذب اومريم ل AA-6300 SHIMADZUان از گياي شر و سرپس
منحني نمونه با سه وکاار ان از گيراي و ميرانگين آنهرا ثبرت

= شاخص ريسک محي زيستي مناصا مورد مطالعه

گادي .اين سه فلز با اسرتفاد از مر شرعله انر از گيراي شر

= شاخص ريسک زيست محيطي  iامين منصا

(11و.)10
توصيف آماری دادهها
به منظور ووصيف نتايج از نرام افرزار  SPSS17اسرتفاد شر .

 =A Ciغلظت  iامين منصا در محي

بااي بارسي نامال بودن ووزيع داد ها از آزمون کولمروگاوف –

 =R Ciغلظت ح مجاز  iامين منصا در محي

اسميانوف استفاد گادي و بااي وعيين همبستگي بين غلظرت

ارزيابی ريسک محيط زيستی فلزات سنگين

فلزات و رابطه آن با ويژگيهراي فيزيکري و شريميايي خراک از

ارزيابي ريسک محي زيستي باي به صورت نسربت غلطرت بره

آزمون همبستگي پياسون استفاد ش .

دست آم

محاسبه ميزان آلودگی خاک

منوان شاخص ريسک منوان ميشود بيان گرادد .طبقره بنر ي

در کشور ما به دلي م م وجود استان اردي خاص برااي درجره

بااي ماد مورد نظا در محري بره غلظتري کره بره

ريسک محي زيستي در ج ول ( )1ارايه ش

آلودگي خاک از استان اردهاي موجرود در ديگرا کشرورها و يرا
استان اردهاي جهاني جهت وعيين ميرزان آالينر گي خراک بره
مناصا سنگين استفاد ميشود.
جدول  -1طبقه بندی ريسک محيط زيستی
Table1-Classification of environmental risk

شاخص ريسک محيط زيستی درجه درجه ريسک محيط زيستی
IER=0

1

ب ون ريسک

0<IER≤ 1

2

ريسک کم

1<IER≤ 3

3

ريسک متوس

3<IER≤ 5

4

ريسک باال

IER>5

5

ريسک بسيار باال

منبع)13( :

است (.)13
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يافته ها
خالصهاي از آمار ووصيفي غلظت فلزات سرنگين و پارامتاهراي

 -آمار توصيفی غلطت کل فلزات سنگين و پارامترهاای

خاک در ج ول ( )2ارايه ش

خاک سطحی

است که ساب بيشواين متوس

آلودگي را دارا مي باش .

جدول-2آمار توصيفی غلظت کل فلزات و پارامترهای خاک
Table 2- Descriptive statistics of total metal concentrations and soil parameters

حداکثر

واحد

ويژگی

انحراف معيار ميانگين حداقل
0/04

0/04

0/0

0/12

mg/kg

ارسنيک

4/04

8/26

2/50

17

mg/kg

ساب

0/10

0/15

0/05

0/60

mg/kg

کادميوم

5/58

26/38

39/00

36/00

درص

شن

50/70

51/06

34/90

62/90

درص

سيلت

5/63

22/10

12/10

32/10

درص

رس

0/75

0/91

0/07

3/18

درص

ماد الي

0/55

0/67

0/28

3/29

ds/m1

ه ايت الکتايکي

0/19

7/38

6/61

7/66

-

pH

7/56

39/84

23/50

54/75

درص

اهک

در بين پارامتاهرا pH ،خراک منطقره مرورد مطالعره کموراين

نيمه شمالي منطقه داراي غلظرت براالواي از سراب ميباشر و

ضايب وغيياات را داشته کره بيرانگا وضرعيت نسربتاً مطلروب

قسمت شمالي منطقه غلظت باالواي از کادميوم دارد.

ميباش  .خاک منطقه از نظا  pHخنثي وا کمي قليرايي اسرت.

 -ضريب همبستگی بين فلازات سانگين و پارامترهاای

ميانگين درص رس ،شن و سيلت در خاک بره واويرب ،22/10

خاک

 26/38و  51/06درص بود است و با اساس نترايج بره دسرت

نتايج حاص از آزمون پياسون در ج ول ( )3ارايه شر

آم

از آناليز شيميايي خاک وغيياات نمونههاي خراک منطقره

اسرت.

نتايج نشان داد در بين فلزات سرنگين همبسرتگي معنري داري

در مح ود لومي و لومي رسي قاار ميگياد.

وجود ن ارد ،ونها فلز ارسنيک برا مراد آلري و نيرز برا هر ايت

-توزيع فلزات در منطقه مورد مطالعه

الکتايکي معني دار ميباشن  .در بين سرايا پارامتاهراي خراک

با اساس بارسي ها ،قسمتهاي نيمه غابي منطقه داراي غلظت

 ECبا ماد آلي و  pHبا ماد آلي و ه ايت الکتايکي معني دار

باالوا آرسنيک نسبت به سايا قسمتها ميباش  ،قسرمتهاي

ميباش .
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جدول  -3نتايج همبستگی پيرسون بين فلزات سنگين و پارامترهای خاک
Table3- Results of Pearson correlation between heavy metals and soil parameters

ارسنيک
ويژگی

mg/kg

ارسنيک

1

سرب

کادميوم

شن

سيلت

رس

mg/kg

mg/kg

%

%

%

ماده

هدايت

الی

الکتريکی

%

ds/m-1

ساب

-0/05

1

کادميوم

0/09

-0/15

1

شن

-0/07

0/02

-/10

1

سيلت

0/14

-0/08

-0/09

-0/54

1

رس

-0/21

0/13

0/10

-0/42

-0/43

1

ماد الي

0/39

0/08

0/18

0/00

0/04

0/03

EC

0/50

-0/04

-0/09

0/10

-0/08

-0/72 -0/01

اسيديته

اهک
%

1
1

اسي يتهpH

-0/23

0/11

-0/06

-0/21

0/00

0/25

-0/71

-0/39

1

اهک

0/14

0/13

0/15

0/11

-0/180

0/08

0/12

0/18

-0/12

1

در سطح  1درص معني دار است
در سطح  5درص معني دار است
مقاديا ح اق  ،ح اکثا و ميانگين شراخص آلرودگي در جر ول

 شاخص آلودگیبه منظور ارزيابي کيفيت محي زيستي از شاخص آلودگي بااي

( )4ارايه ش

ها فلز و شاخص جامع آلودگي بااي سه فلز استفاد گادي  .بره

بااي فلز ساب به دست آم  .همچنين  53/13درص نمونهها از

اين منظور غلظت ها يک از مناصا ارسنيک ،سراب و کرادميوم

آلودگي متوس باخروردار ميباشر  .در برين فلرزات ،کرادميوم

نسبت به غلظت مناصرا در خاکهراي دسرت نخرورد (مااورع)

داراي کمواين ميزان نقاط آلود ميباش  ،به طوري کره 78/13

سنجي

است .باالواين مق ار ميرانگين شراخص آلرودگي

درص نمونهها ب ون آلودگي هستن .

ش .

جدول -4شاخص آلودگی برای هر فلز بر حسب ميلی گرم بر کيلو گرم
(Table4-Contamination factor of the studied metals (mg/kg

حداکثر

ميانگين

بدون آلودگی

آلودگی متوسط

حداقل
0

2/14

0/71

65%/62

34/38

ساب

0/32

2/22

1/08

46/87

53/13

کادميوم

0/29

3/53

0/89

78/13

21/87

ارسنيک

بااي ارزيابي بيشوا سطوح آلودگي ،مناصرا سرنگين ،از

آلودگي و درص نقاط آلرود نشران شر

شاخص جامع آلودگي استفاد ش  .در ج ول ( )5ميرزان

درص از نمونهها آلودگي متوس دارن .

اسرت68/75 .
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جدول  -5خالصه آماره شاخص جامع آلودگی بر حسب ميلی گرم بر کيلو گرم
)Table 5- Summary of contamination factor statistics (mg/kg

ح اق
شاخص جامع الودگي

ح اکثا

4/01

4/64

آلودگي متوس

ميانگين
2/68

آلودگي باال

68/75

31/25

 ريسک محيط زيستیبااي ارزيابي ريسک محي زيستي فلزات از متوسر غلظرت در

ش  .نقشه در چهار طبقه قاار گافت که در ج ول ( )6ارايه ش

خاک و از روش فاصله وزني معکوس بااي وهيه نقشره اسرتفاد

است 83/23 .درص منطقه داراي ريسک متوس ميباش .

جدول -6درصد درجه ريسک محيط زيستی منطقه
Table 6- Classification of environmental risk in the studied area

درجه ريسک محيط زيستی

درصد

شاخص ريسک محيط زيستی

ريسک کم

0/74

0<IER≤ 1

ريسک متوس

83/23

1<IER≤ 3

ريسک باال

14/98

3<IER≤ 5

ريسک بسيار باال

1/06

IER>5

بحث و نتيجه گيری
 -مقايسه غلظت فلزات با استانداردهای جهانی

ارسنيک ميباش  .همچنين در بارسي مح نيز مشخص گادي

با ووجه به م م وجود استان اردهاي غلظت فلزات سنگين برااي

که ونها در نيمه شمال غابي اين منطقه يک کارخانره آسرفالت

کشور اياان ،در اين مطالعه از استان اردهاي جهاني بااي مقايسه

واقع گادي

وضعيت منطقه مورد مطالعه استفاد ش  .حر اکثا غلظرت کر

واثيا گذار باش .

قاب قبول فلزات مورد مطالعه در خاک باخي کشورها در ج ول

همچنين با ووجه به مقايسه ح اکثا غلظت ک ساب در منطقه

است .باالواين غلظت مجراز ارسرنيک در خراک از 20

و مقايسه آن با سايا کشرورها و همچنرين متوسر غلظرت 10

ميکاو گام با گام در خاکهاي لومي وا  10ميکاوگام برا گرام

 mg/kgميزان ساب در خاک بيانگا وضعيت مطلوب اين فلز

است ( .)14با ووجه به مقايسره

در مح ود مورد مطالعه ميباش  ،با ووجه بره مقايسره حر اکثا

ح اکثا غلظت ک ارسنيک در منطقره و مقايسره آن برا سرايا

غلظت ک کادميوم در منطقه و مقايسه آن با سرايا کشرورها و

کشورها و نيز ميانگين غلظت ارسنيک در خاک کره mg/kg 5

همچنين متوس غلظت در خاک کره  mg/kg 0/06ميباشر

است ،مق ار ارسنيک موجود در خاک منطقره بيرانگا وضرعيت

( ،)15ميزان کادميوم خاک بيانگا وضعيت مطلوب ايرن فلرز در

مطلرروب زمينهرراي کشرراورزي منطقرره از نظررا ميررزان غلظررت

مح ود مورد مطالعه ميباش .

( )7آم

در خاکهاي شني گزارش ش

است که در ان ک آلودگي ايجراد شر

مري ووانر
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جدول  -7حداکثر غلظت کل قابل قبول فلزات سنگين در خاک ( )mg/kgبا توجه به سميت آنها برای گياه

Table 7- Maximum acceptable concentrations of heavy metals (mg/kg) based on their toxicity for plants

کشور

آلمان انگلستان

استراليا

ژاپن لهستان کانادا

غلظت ارسنيک

40

20

50

15

30

25

غلظت ساب

500

100

100

400

100

200

2

1

5

-

3

8

غلظت کادميوم

منبع)1(:

 -تجزيه و تحليل همبستگی باين فلازات و پارامترهاای

 -تجزيه و تحليل ارزيابی ريسک محيط زيستی

خاک

ريسک محي زيستي نشان داد ونها  %1منطقره از ريسرک براال

همبستگي ارسنيک با مواد آلي به ملت کمپلکس پاي اري است

باخوردار ميباش که بيانگا ماري بودن منطقه از آلرودگي براال

که با سطح کانيها وشرکي ميدهنر  ،و بامر کراهش جرذب

ميباش  Wang .و همکاران ( )13بااي ارزيابي ريسک محري

ارسنيک برا روي سرايتهاي وبرادلي کانيهراي خراک شر

و

زيستي فلزات مورد بارسي از ح قابر وحمر ايرن مناصرا در

وحاک ارسنيک را در خاک باال ميباد و بره ايرن واويرب بامر

خاک که ووس کاباوا و پن ياس ( )15ارايه ش

انتقال اين منصا به مم هاي براالوا ميشرود .اسرتفاد زيراد از

در باخي مطالعات نيرز برااي ارزيرابي سرطوح آلرودگي فلرزات

کودهاي فسفاوه ،حالليت و وحراک ارسرنيک را افرزايش داد و

سنگين و وعيين شاخص آلودگي از ح قاب وحمر مناصرا در

بام

کاهش غلظت آن در سرطح خراک ميگرادد .اسرتفاد از

خاکها استفاد ش

استفاد کادن .

است (.)20

کودهاي فسفاوه ميووان دلي همبستگي مواد آلي برا ارسرنيک

باال نبودن غلظت اين سه فلز در دشت ذهاب به دلي کشاورزي

باش  .در واقع ارسنيک جذب سطحي مواد آلي مري شرود (.)16

سنتي و خاد مالکيت ميباش چاا که بره دلير بضرامت مرالي

از سوي ديگا فولويک اسي و هيوميرک اسري کمرپلکس هراي

کشاورزان ،بيشوا وکيه با کودهاي حيواني ميباشر وکودهراي

پاي اري را با سطح کاني ها وشکي داد و به طور موثاي جذب

شيميايي کموا مورد استفاد قاار ميگياد که سبب ش

ميزان

ارسررنيک را بررا روي اکسرري هاي آهررن و آلررومينيم ،کررواروز و

فلزات حاص از فعاليتهاي کشاورزي در حال حاضرا وه ير ي

کائولينات مح ود ميکنن  ،بنابااين وحاک ارسنيک را افرزايش

بااي محصوالت زرامي و زيسک محي زيستي نباش .

خواهن داد (.)17

بارسي اروباط بين غلظت فلزات و ساختار زمين شناسي منطقه،

 -تجزيه و تحليل شاخص آلودگی

ان از گيراي غلظرت فلرزات در محصروالت کشراورزي منطقره،

 Zhaoو همکاران ( )18از ميانگين غلظرت مناصرا غيرا آلرود

محاسبه ميزان انتقال فلزات از خاک به محصوالت کشراورزي(با

بااي بارسي افزايش غلظت مناصا در منطقه مورد مطالعه خرود

ووجه به ق رت خود پااليي گياهران و قر رت جرذب و انباشرت

استفاد کادن  .شاخص الودگي نشان داد که منطقه ونهرا داراي

فلزات سنگين ووس ريشه ،ساقه و دانه بارسري ميرزان جرذب

آلودگي متوس بود و فاق آلودگي باال ميباش  .در مطالعرهاي

فلزات ووس گياهان زرامري ضراوري ميباشر ) ،انر از گيراي

که از شاخص جامع آلودگي بااي ارزيابي آلودگي فلزات سنگين

غلظت فلزات سنگين در نهاد هاي کشاورزي مصرافي منطقره و

خاک سطحي پارکهاي شرها بجينرگ چرين اسرتفاد کادنر ،

بارسي اروباط آن با غلظت فلزات در خاک ،با ووجره بره وجرود

نتايج نشان داد وقايباً يک چهارم از پارکهاي مرورد بارسري از

فلزات سنگين در کودهاي مورد استفاد در زمينهاي کشاورزي

مق ار آلودگي بااليي باخوردار ميباشن (.)19

و ان از گياي ميزان فلزات در کودهاي مرورد مصراف ميووانر
بيان کنن

منشاء فلزات در زمينهاي کشاورزي باش .
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