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ABSTRACT
Soil pollution due to heavy metals subsidence from cement industry has harmful effects on soil, plant and
human health. The objective of this study was to investigate the effects of Sepahan cement factory on heavy
metals contamination in the soils of Dizicheh area of Isfahan province. In order to do this study, 52 soil samples
were collected from different land uses including: agricultural lands, gardens and green space. Total
concentration of zinc (Zn), manganese (Mn), iron (Fe), cadmium (Cd), lead (Pb), nickel (Ni), chromium (Cr)
and cobalt (Co) in samples were measured. Contamination factor (CF) was used to determine soil contamination
with heavy metals. The distribution map of contamination factor was plotted using inverse distance weighting
(IDW) method. The results showed that the heavy metals concentration in the studied area was lower than the
permissible limit provided by the Iran Department of Environment, while the amount of contamination factors
indicated the degree of contamination of heavy metals in the studied area. Also, the highest contamination
factor values of heavy metals except Cd were in the average contamination category (1<CF<3). The highest
value of mean contamination factor in the studied region was obtained for Cd in green space land use (5.88)
and with high contamination category. Spatial distribution of heavy metal’s contamination factors indicated
high contamination factor’s values especially Pb and Cd around cement factory (green space land use).
Keywords: Heavy Metals, Contamination Factor, Cement Factory, Dizicheh Area of Isfahan.
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بررسی اثر کارخانه سيمان سپاهان بر آلودگی فلزات سنگين در خاکهای منطقه ديزيچه اصفهان
*1

حميدرضا رحمانی ،1زهرا خانمحمدی

 .1بخش تحقیقات خاک و آب ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،اصفهان ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/9/23 :تاریخ بازنگری -1399/2/9 :تاریخ تصویب)1399/2/21 :

چکيده
آلودگی خاکها در اثر فرونشست فلزات سنگین حاصل از صنعت سیمان میتواند اثرات زیانباری بر سالمت خاک ،گیاهان
و انسان داشته باشد .پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات کارخانه سیمان سپاهان بر آلودگی فلزات سنگین در خاکهای
منطقه دیزیچه استان اصفهان انجام شد .به منظور انجام این پژوهش تعداد  52نمونه خاک از زمینهای با کاربریهای
کشاورزی ،باغات و فضای سبز از منطقه مورد مطالعه برداشت شد .غلظت کل فلزات سنگین  ،روی ( ،)Znمنگنز (،)Mn
آهن ( ،)Feکادمیم ( ،)Cdسرب ( ،)Pbنیکل ( ،)Niکروم ( )Crو کبالت ( )Coدر نمونهها اندازهگیری شد .به منظور تعیین
آلودگی خاک به فلزات سنگین از فاکتور آلودگی ( )CFاستفاده شد .نقشه پراکنش فاکتور آلودگی در منطقه با روش
وزندهی عکس فاصله ( ) IDWرسم گردید .نتایج نشان داد که غلظت فلزات سنگین مورد مطالعه در منطقه ،کمتراز حد
مجاز ارائه شده توسط سازمان محیط زیست کشور بود ،درحالیکه مقادیر فاکتور آلودگی نشاندهنده وجود درجهای از
آلودگیِ هر کدام از فلزات سنگین در منطقه مطالعاتی بود .همچنین بیشترین مقادیر فاکتور آلودگی محاسبه شده برای
فلزات سنگین به استثنای  Cdدر طبقه آلودگی متوسط ( )1 ≥ CF >3قرار گرفت .بیشترین مقدار میانگین فاکتور آلودگی
در منطقه ،برای فلز سنگین کادمیم  Cdدر کاربری فضای سبز ( )5/88و با کالس آلودگی زیاد به دست آمد .بررسی پراکنش
مکانی فاکتور آلودگی فلزات سنگین بیانگر زیاد بودن مقادیر فاکتور آلودگی فلزات سنگین به ویژه  Pbو  Cdدر اطراف
کارخانه سیمان (کاربری فضای سبز) بود.
واژههای کليدی :فلزات سنگین ،فاکتور آلودگی ،کارخانه سیمان ،منطقه دیزیچه اصفهان.

مقدمه
آلودگیهای صنعتی به عنوان یکی از عوامل اصلی آسیب به محیط
زیست شناخته شدهاند .مطالعات فراوانی نشان میدهند که
مناطق نزدیک صنایع و فعالیتهای صنعتی آلودگی قابل توجه
هوا ،خاک و آب دارند ( Kabir et al., 2012; De Bartolomeo et
 .)al., 2004شاخص فلزات سنگین به علت قابلیت اندازهگیری و
پایداری به عنوان یک نشانگر کلیدی آلودگی در محیطزیست
شناخته شدهاند .بر خالف آالیندههای آلی که در اثر فرآیندهای
شیمیایی و بیولوژیکی به ترکیبات کمتر مضر تجزیه میشوند،
فلزات سنگین به وسیله فرآیندهای طبیعی قابل تجزیه نیستند .با
وجود تالشهای اصالحی گسترده ،اثرات فلزات سنگین بر محیط
زیست و جانداران پایدار و طوالنی مدت است ( Kabir et al.,
 .)2012خاک ،رسوبات و آب به عنوان مقاصد نهایی فلزات سنگین
وارد شده به محیط زیست در نظر گرفته میشوند .افزایش ورود
فلزات سنگین به خاک به دلیل صنعتی شدن سریع و نیز مدیریت
ناکافی و نامناسب میتواند سبب آلودگی خاک و محیط زیست
* نویسنده مسئولZ.khanmohamadi@areeo.ac.ir :

شود ( .)Machender et al., 2011مقدار فلزات سنگین خاکها
اهمیت ویژهای در رابطه با حاصلخیزی و نقش تغذیهای خاک
دارد .بسیاری از فلزات سنگین مانند مس ( )Cuو روی ( )Znاز
عناصر غذایی ضروری برای رشد طبیعی گیاه و سایر موجودات
زنده هستند ،هرچند غلظت زیاد آنها سمّی است .سایر فلزات
سنگین مانند سرب ( )Pbو کروم ( )Crممکن است در غلظتهای
کمتر از حد بحرانی توسط اکوسیستم تحمل شوند اما در غلظت
های زیادتر از حد بحرانی مضر هستند ( Alloway and Ayres,
 .)1998ترکیبات محلول فلزات سنگین و کمپلکسهای قابل
تبادل فلزات سنگین میتوانند در مقادیر زیاد به وسیله گیاه جذب
شوند .قابلیت دسترسی زیستی فلزات سنگین تحت تاثیر
ویژگیهای خاک شامل  ،pHدما ،گنجابش تبادل کاتیونی،
پتانسیل رداکس و رقابت با سایر فلزات سنگین قرار دارد
( Atabaki and Lotfi (2018) .)Mapanda et al., 2005در بررسی
غلظت فلزات سنگین در خاکهای مناطق مختلف اصفهان گزارش
کردند که غلظت فلزات  Pbو کادمیم ( )Cdدر خاکهای منطقه
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نسبت به میانگین استاندارد جهانی بیشتر و غلظت فلزات  Znو
 Cuنسبت به میانگین استاندارد جهانی کمتر است.
منابع طبیعی ورود فلزات سنگین به خاک فرسایش مواد
مادری بوده و در نتیجه با زمینشناسی منطقه مرتبط است .از
منابع انسانی ورود فلزات سنگین به خاک می توان به معدنکاری،
حمل و نقل جادهای ،صنعت سیمان ،استفاده از کودهای شیمیایی
در کشاورزی و پسماندهای آلی اشاره کرد (.)Yalcin et al., 2007
برخی از پژوهشها اثرات زیستمحیطی نامطلوب کارخانههای
سیمان بر محیط اطراف را نشان میدهند که از مهمترین این
اثرات می توان به انتشار گرد و غبار (همراه با فلزات سنگین) و
گازهای آالینده اشاره نمود ( Moslempour and Shahdadi,
 .)2013روشهای گوناگونی برای ارزیابی آلودگی فلزات سنگین
در خاک وجود دارد .در روشهای کمّی بررسی آلودگی فلزات
سنگین شاخصهایی مانند شاخص زمینانباشتگی،)Igeo( 1
شاخص غنیشدگی ،)EF( 2فاکتور آلودگی )CF( 3و شاخص بار
آلودگی )PLI( 4محاسبه میشوند ( .)Krzysztof et al., 2004در
پژوهش های مختلفی به منظور ارزیابی آلودگی فلزات سنگین از
این شاخصها استفاده شده استPourkhabbaz et al. (2016) .
در پژوهشی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین را در خاکهای
اطراف کارخانه سیمان بهبهان مورد ارزیابی قرار دادند .این
پژوهشگران نشان دادند که میانگین غلظت اکثر فلزات سنگین با
افزایش فاصله از کارخانه کاهش مییابد .در پژوهش مذکور برای
بررسی روند پراکنش فلزات سنگین در منطقه از شاخصهای
زمین انباشتگی و غنیشدگی استفاده شد .بر اساس نتایج شاخصِ
زمینانباشتگی برای نمونه های خاک ،منطقه نسبت به  Cdو Pb
به ترتیب در طبقه شدید ًا آلوده و کمی آلوده قرار داشت .همچنین
محاسبه شاخص غنیشدگی نشان داد که همه عناصر در تمام
مسافتها از کارخانه ،در طبقه حداقل غنیشدگی یا تهیشدگی
قرار داشتند ؛ بهطوریکه مقادیر این شاخص کمتر از  1/5بود.
پژوهش دیگری در جنوب نیجریه با هدف بررسی مقدار فلزات
سنگین خاک در مجاورت کارخانه سیمان انجام شد ( Egbe et
 .)al., 2019نتایج این پژوهش نشان داد که تولید سیمان ،انتشار
گرد و غبار آن و فرونشست آن روی خاک سطحی منجر به آلودگی
 Cu ،Pbو  Crدر منطقه مطالعاتی شده است .بر اساس نتایج این
پزوهش ،درجه آلودگی به عنوان تابعی از فاصله نسبی از کارخانه
سیمان بود .به عالوه ارزیابی نمونههای خاک ،حاکی از آلودگیِ
متوسط  ،Cu ،Pbمنیزیم ( ،)Mgآهن ( ،Cd ،)Feسلنیم (،Cr ،)Se
 Znو آرسنیک ( )Asبود Afshari et al. (2016) .برای بررسی
1. Geoaccumulation index
2. Enrichment Factor

آلودگی فلزات سنگین در کاربریهای مختلفِ اراضیِ بخش
مرکزی استان زنجان ،از فاکتور آلودگی استفاده کردند .این
پژوهشگران با توجه به مقادیر فاکتور آلودگی گزارش کردند که
فلزات سنگین  Ni ،Co ،Cr ،Mn ،Feو  Cuدر کالس آلودگی
متوسط و کم قرار دارند ،در حالیکه فاکتور آلودگیِ  Cdدر 40
درصد نمونهها و فاکتور آلودگیِ  Pbو  Znدر ده درصد نمونهها در
کالس آلودگی زیاد و خیلی زیاد بود .با توجه به اینکه بیش از
 40سال از فعالیت کارخانه سیمان سپاهان در منطقه میگذرد،
به نظر میرسد که خاکهای منطقه تحت تاثیر قرار گرفتهاند.
بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات کارخانه سیمان
سپاهان بر آلودگی فلزات سنگین در خاکهای منطقه دیزیچه
استان اصفهان انجام شد.

مواد و روشها
نمونهبرداری و اندازهگيری فلزات سنگين

به منظور انجام این پژوهش نمونهبرداری خاک از منطقه دیزیچه
از توابع شهرستان مبارکه استان اصفهان در سال  1392انجام شد.
منطقه دیزیچه بین مدارهای ' 32° 15تا ' 32° 30عرض شمالی
و ' 51° 25تا ' 51° 35طول شرقی قرار دارد .موقعیت منطقه و
نقاط نمونهبرداری توسط نرمافزار  Arc GIS 9.3تهیه و نمایش
داده شده است (شکل  .)1متوسط بارندگی و دمای ساالنه منطقه
به ترتیب  141میلیمتر و  15/8درجه سانتیگراد است
( .)IRIMOتعداد  52نمونه خاک از عمق  0تا  15سانتیمتری
خاک سطحی و از اراضی با کاربریهای مختلف شامل  34نمونه
خاک از اراضی فضای سبز 8 ،نمونه خاک از اراضی باغی و 10
نمونه خاک از اراضی کشاورزی جمعآوری شد .نمونهبرداریها به
شکل تصادفی انجام شد .همچنین با توجه به نظر پژوهشگران این
پژوهش (به روش  )free surveyو مساحت متفاوت کاربریهای
مختلف ،تعداد نمونهها در کاربریهای مختلف متفاوت بود .به
عالوه برای تعیین غلظت زمینه فلزات سنگین 15 ،نمونه خاک
نیز از زمینهای منابع طبیعی دستنخورده و بکر (با حداقل فاصله
 1500و حداکثر فاصله  3500متر از کارخانه) جمعآوری گردید.
سپس خاکها هوا -خشک شده و برای تعیین برخی ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی ،از الک  2میلیمتر عبور داده شدند.
عصارهگیری از خاک برای تعیین غلظت کل فلزات سنگین ،Cu
 Cr ،Ni ،Pb ،Cd ،Fe ،Mn ،Znو  ،Coبا استفاده ازاسید کلریدریک
و اسید نیتریک انجام شد .سپس غلظت فلزات سنگین مذکور با
دستگاه جذب اتمی مدل پرکین المر  2380در آزمایشگاه
3. Contamination Factor
4. Pollution Load Index
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خاکشناسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
اصفهان اندازهگیری شد (.)Sposito et al., 1982
محاسبه فاکتور آلودگی ()CF

به منظور تعیین آلودگی خاک به فلزات سنگین از فاکتور آلودگی

استفاده شد .بر اساس این فاکتور غلظت فلزات سنگین نسبت به
غلظت زمینه آن فلز سنجیده میشود.فاکتور آلودگی از رابطه 1
محاسبه شد.
CFmetal= Cmetal/Cbackground
(رابطه )1

شکل  -1موقعيت نقاط نمونهبرداری در منطقه مطالعاتی (تهيهشده در محيط نرمافزار )Arc GIS 9.3

در این رابطه  CFmetalفاکتور آلودگی Cmetal ،غلظت عنصر
در نمونه خاک و  Cbackgroundغلظت زمینه عنصر مورد نظر است.
سپس میزان آالیندگی فلزات سنگین با استفاده از طبقهبندی
هکنسن 1تعیین شد (جدول  .)Hakanson, 1980( )1برای تعیین
غلظت زمینه فلزات سنگین تعداد  15نمونه خاک از اراضی منابع
طبیعی و بکر جمعآوری و غلظت فلزات سنگین در آنها
اندازهگیری شد .با توجه به اینکه میانگین هندسی بازتاب مفید
و مناسبی از میانگین غلظت فلزات سنگین را نشان میدهد (Wu
 ،)et al., 2010میانگین هندسی 2غلظت فلزات در این نمونه ها به
عنوان  Cbackgroundاستفاده شد .میانگین هندسی ()GMمیانگین
لگاریتم طبیعی مجموعهای از دادهها ( )x1, x2, ...xiاست که در
نهایت با تبدیل نمایی برگردانده میشود (.)Gilbert. 1987
1

(رابطه GM = exp(n ∑ni=1 ln xi) )2
جدول  -1طبقهبندی کيفی آلودگی فلزات سنگين بر اساس فاکتور آلودگی
()Hakanson, 1980

دامنه تغییرات فاکتور آلودگی ()CF

شدت آلودگی

CF >1

آلودگی کم

1 ≥ CF >3

آلودگی متوسط

3 ≥ CF >6

آلودگی زیاد

6 ≥ CF

آلودگی خیلی زیاد
1. Hakanson
2. Geometric mean

برای محاسبه درصد آلودگی هر طبقه ،تعداد نمونه هر طبقه
تقسیم بر تعداد کل نمونهها شد .در این پژوهش برای توصیف
آماری دادهها از شاخصهای تمایل مرکزی مانند میانگین و
شاخصهای پراکندگی مانند ضریب تغییرات و نیز از شاخصهای
چولگی ،حداقل و حداکثر استفاده شد ،که به این منظور نرمافزار
 SPSS 19مورد استفاده قرار گرفت .به منظور بررسی نرمال بودن
دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنف 3استفاده شد.
نقشه پراکنش فاکتور آلودگی

برای شناسایی هرچه بهتر مناطق آلوده و یا در معرض آلودگی
فلزات سنگین نقشههای پراکنش فاکتور آلودگی .در محیط
نرمافزار  Arc GIS 9.3تهیه شد .با توجه به تعداد کم نقاط
نمونهبرداری ( 52نقطه) ،به منظور پهنهبندی و درون یابی غلظت
فلزات سنگین از روش وزندهی عکس فاصله )IDW( 4استفاده
شد .روش  IDWیکی از روشهای درون یابی کالسیک است که
فرض می کند با افزایش فاصله میزان تاثیر پارامترها در برآورد
سطح کاهش مییابد .در این روش وزن نقاط نمونه بر روی نقطه
مجهول با توجه به فاصله هر نقطه معلوم نسبت به نقطه مجهول
و بدون توجه به نحوه پراکندگی نقاط حول نقطه مورد تخمین،
تعیین میشود .به نقاط نزدیکتر وزن بیشتر و به نقاط دورتر وزن
3. Kolmogrov- Smirnov
4. Inverse distance weighting

رحمانی و خانمحمدی :بررسی اثر کارخانه سيمان سپاهان بر آلودگی 1705 ...

ضریب تغییرات فلزات سنگین کمتر از  50درصد به دست آمد،
میتوان نتیجه گرفت که تغییرات فلزات سنگین در منطقه همگن
و یکنواخت بوده است که نشاندهنده محدود بودن عوامل دخیل
در تغییرات آنها است .بیشترین میانگین هندسی غلظت کل
فلزات سنگین مربوط به  Feبود درحالیکه کمترین مقدار آن برای
 Cdبه دست آمد .غلظت فلزات سنگین  Pb ،Cr ،Ni ،Zn ،Cuو
 Cdدر منطقه مورد مطالعه از حد مجاز ارائه شده توسط سازمان
محیط زیست کشور کمتر بود ( Department of Environment,
.)2012

کمتری داده میشود (.)Fathi et al., 2014
پژوهشهای ) Habashi et al. (2007و Hossein
) Alizadeh et al. (2007نیز نشان داد که برای نمونههای با
تعداد کم ،درونیابی به روش وزندهی عکس فاصله دقیقترین
روش است.

نتايج و بحث
برخی از ویژگیهای آماری غلظت کل فلزات سنگینِ مورد نظر در
منطقه مطالعاتی ،در جدول ( )2نشان داده شده است .ار آنجا که

جدول  -2شاخصهای آماری غلظت کل فلزات سنگين ( )mg Kg-1در منطقه مطالعاتی ()N=52
Co

Cr

حداقل

22/5

16/0

30/0

حداکثر

38/0

33/5

70/0

میانگین حسابی

30/6

24/6

51/6

11/6

میانگین هندسی

34/8

27/6

59/9

10/3

2/5

چولگی

0/0

-0/18

-0/42

0/32

0/64

0/37

کشیدگی

-0/54

-0/16

1/9

-0/35

-0/41

-0/35

1/76

ضریب تغییرات ()%

12

15

13

56

33

21

16

Cu

Mn

Zn

Cd

Fe

Ni

Pb

44/5

13/5

102/0

32/0

9950

176/5

24050

360/5

1/5

1/5

29/0

4/5

19/7

238/0

63/0

2/6

15555

73/5

21/9

22368

292/8

1/14

0/95

1/54
4/9

2/48

15

18

جدول  -3خالصهای از وضعيت آماری مقدار فلزات سنگين ( )mg Kg-1مورد مطالعه در مناطق زمينه ()N=15
Co

Cr

Ni

Pb

Cd

Fe

Mn

Zn

Cu

حداقل

25/0

16/0

30/0

1/5

1/5

9950

176/5

44/5

13/5

حداکثر

37/0

29/0

55/0

19/0

4/0

19325

257/0

81/5

26/0

میانگین حسابی

30/63

21/9

47/0

8/8

2/2

12972

214/0

59/4

18/2

میانگین هندسی

30/42

21/6

46/4

7/3

2/05

12708

212/5

58/7

17/8

چولگی

0/21

0/11

-1/16

0/45

1/21

1/15

0/04

0/66

0/74

کشیدگی

-0/84

-0/49

1/26

-0/55

0/69

0/29

-1/2

0/66

-0/21

ضریب تغییرات ()%

0/12

0/17

0/15

0/56

0/36

0/22

0/13

0/16

0/20

جدول  -4خالصهای از وضعيت آماری فاکتور آلودگی ( )CFفلزات سنگين مورد مطالعه در زمينهای با کاربری متفاوت

کشاورزی

باغات

فضای سبز

CF-Co

CF-Cr

CF-Ni

CF-Pb

CF-Cd

CF-Fe

CF-Mn

CF-Zn

CF-Cu

حداقل

0/74

0/95

0/93

0/20

3/08

1/05

0/88

0/95

0/87

حداکثر

1/08

1/55

1/22

0/82

6/15

1/73

1/27

1/13

1/79

میانگین

0/94

1/27

1/07

0/45

4/10

1/47

1/05

1/06

1/27

ضریب تغییرات ()%

0/11

0/12

0/91

0/51

0/27

0/15

0/11

0/50

0/22

حداقل

0/77

0/74

1/08

1/3

0/73

0/91

0/83

0/78

0/84

حداکثر

1/22

1/27

1/31

1/71

1/46

1/45

1/30

1/11

1/29

میانگین

1/03

1/07

1/21

1/48

1/01

1/11

1/04

0/96

1/06

ضریب تغییرات ()%

0/14

0/16

0/07

0/12

0/27

0/19

0/13

0/10

0/14

حداقل

0/82

0/79

0/65

0/48

3/08

0/78

0/84

0/76

0/76

حداکثر

1/25

1/44

1/51

3/96

9/23

1/89

1/70

1/74

1/46

میانگین

1/02

1/12

1/10

1/95

5/88

1/18

1/16

1/11

1/07

ضریب تغییرات ()%

0/12

0/14

0/15

0/42

0/30

0/20

0/16

0/17

0/15

بر اساس نتایج پژوهش )،Pourkhabbaz et al. (2016

غلظت غلظت عناصر  Ni ،Cd ،Pbو آلومینیم ( )Alخاک ،در
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فواصل و جهات جغرافیایی مختلف از کارخانه سیمان بهبهان،
بیشتر از حد استاندارد جهانی شیل و حد مجاز ارائه شده توسط
سازمان محیط زیست کشور بود .مقایسه میانگین غلظت کل
فلزات سنگین در منطقه مطالعاتی با منطقه زمینه نشان داد که
غلظت فلزات سنگین در کاربریهای مورد مطالعه بیشتر از منطقه
زمینه است (جدول  2و  .)3بر اساس برخی از پژوهشها مقادیر
بیشتر غلظت کل فلزات سنگین نسبت به منطقه زمینه میتواند
بیانگر منابع خارجی ورود فلزات سنگین در منطقه باشد
(.)Afshari et al., 2016; Shi et al., 2010

توصیف آماری فاکتور آلودگی برای فلزات سنگین مورد نظر
در منطقه مطالعاتی در جدول ( )4نشان داده شده است .مقدار
میانگین فاکتور آلودگی در زمینهای کشاورزی به ترتیب برای
 Cr ،)1/47( Fe ،)4/1( Cdو ،)1/06( Zn ،)1/07( Ni ،)1/27( Cu
 )0/94( Co )1/05( Mnو  )0/45( Pbبه دست آمد .در کاربری
باغات روند کاهشی >Co > Mn >Cu > Cr >Fe >Ni >Pb
 Zn >Cdمشاهده شد .نتایج فاکتور آلودگی مناطق با کاربری
فضای سبز نشان دادکه مشابه اراضی کشاورزی بیشترین مقدار
میانگین فاکتور آلودگی مربوط به  Cdبود ،سپس ،Mn ،Fe ،Pb
 Zn ،Crو  Cu ،Niو  Coبه ترتیب قرار داشتند .بر اساس

طبقهبندی هکنسون ،میانگین فاکتور آلودگی برای  Cdدر مناطق
کشاورزی و فضای سبز در درجه آلودگی زیاد قرار میگیرد .بر
اساس جدول ( ،)5مقادیر فاکتور آلودگی محاسبه شده برای فلزات
سنگین به استثنای  Cdو  ،Pbدر طبقه آلودگی کم و متوسط قرار
دارد .همچنین بهطور کلی در هر سه کاربری 70 ،تا  80درصد
مقادیر فاکتور آلودگی فلزات سنگین (به استثنای  Pb ،Cdو )Co
در کالس آلودگی متوسط به دست آمدAzimzadeh, and .
) Khademi (2013در بررسی آلودگی خاکهای استان مازندران
با استفاده از فاکتور آلودگی به این نتیجه رسیدند که اغلب
نمونههای بررسی شده از نظر آلودگی  Zn ،Cu ،Cd ،Pbو Ni
دارای کالس آلودگی متوسط هستند .نتایج پژوهش Barzin et
) al. (2015در مورد خاکهای استان همدان نیز مشابه بود.
بر اساس نتایج ،درصد آلودگی کالس متوسط برای  Crدر
مقایسه با سایر فلزات سنگین بیشتر بود (جدول  .)5حدود 52
درصد از مقادیر فاکتور آلودگی برای  Cdدر طبقه آلودگی زیاد و
 32/7درصد آن در طبقه آلودگی خیلی زیاد قرار گرفت .در مورد
 5/8 Pbدرصد از مقادیر فاکتور آلودگی ،کالس آلودگی زیاد را
نشان داد.

جدول  -5طبقهبندی فاکتور آلودگی فلزات سنگين در منطقه مطالعاتی (بر حسب درصد).

کالسهای آلودگی

CF-Co

CF-Cr

CF-Ni

CF-Pb

CF-Cd

CF-Fe

CF-Mn

CF-Zn

CF-Cu

کم

50

19/2

21/2

30/8

9/6

21/2

23/1

26/9

28/8

متوسط

50

80/8

78/8

63/4

5/8

78/8

76/9

73/1

71/2

زیاد

-

-

-

5/8

51/9

-

-

-

-

خیلی زیاد

-

-

-

-

32/7

-

-

-

-

شکل ( )2پراکنش مکانی فاکتور آلودگی فلزات سنگین در
منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد .نکته قابل توجه در این
شکل ،زیاد بودن مقادیر فاکتور آلودگی  Pbو  Cdدر اطراف
کارخانه سیمان سپاهان است که بیشتر شامل اراضی با کاربری
فضای سبز میشود .علیرغم اینکه غلظت  Pbو  Cdدر تمام منطقه
مطالعاتی کمتر از حد مجاز ارائه شده توسط سازمان محیط زیست
کشور است ،زیاد بودن مقادیر فاکتور آلودگی در اطراف کارخانه
سیمان میتواند هشداری برای آلودگی منطقه در آینده باشد .از
آن جا که سمت و سوی باد غالب در آمارگیری ساالنه در جهت
جنوب غربی است ،لذا آلودگی در این راستا میتواند به بیشترین
مقدار خود برسد و ایجاد کاربریهای مسکونی در مسیر بادهای
هدایت شده را با مشکالتی روبهرو سازد .همچنین در فصل
تابستان و پاییز جهت باد غالب شمال شرقی است ،در حالیکه در
طول فصل بهار عمدتاً غربی و در زمستان در جنوب غرب امتداد

دارد .بهعالوه همبستگی مثبت و معنیداری بین فاکتور آلودگی
 Pbو  )r=0/396 ،p=0/01( Cdمشاهده شد .با توجه به شکل ()2
مقادیر بیشتر فاکتور آلودگی  Co ،Mnو  Znنیز در اطراف کارخانه
سیمان (کاربری فضای سبز) مشاهده شد .بررسی ضرایب
همبستگی نشاندهنده وجود هم بستگی بین فاکتور آلودگی Mn
و  Mn ،)r=0/274 ،p=0/05( Coو  )r=0/366 ،p=0/01( Pbو Mn
و  )r=0/351 ،p=0/05( Znبود .پژوهشگران دیگری نیز پراکنش
مکانی فاکتور آلودگی  Zn ،Cd ،Pbو  Cuدر اطراف مناطق صنعتی
مختلف را تایید نمودهاند (.)Afshari et al., 2016
بیشترین مقدار فاکتور آلودگی  Cu ،Feو  Crدر بخشهای
جنوبی منطقه مطالعاتی یعنی در اطراف رودخانه زاینده رود،
جاییکه اراضی کشاورزی قرار دارند دیده میشود .این یافته
احتماالً به دلیل کوددهیهای مختلف و بیرویه در این منطقه
است .همبستگی مثبت و معنیداری بین فاکتور آلودگی  Cuو Fe
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( Cu ،)r=0/571 ،p=0/01و  )r=0/423 ،p=0/01( Crو  Feو
( )r=0/755 ،p=0/01مشاهده شد.

Cr
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نتيجهگيری
غلظت فلزات سنگین مورد مطالعه از حد مجاز ارائه شده توسط
 اغلب مقادیر فاکتور آلودگی.سازمان محیط زیست کشور کمتر بود
محاسبه شده برای فلزات سنگین در طبقه آلودگی متوسط قرار
 در کالس آلودگی زیاد وPb  نیمی از مقادیر فاکتور آلودگی.گرفت
 بیشترین. درصد آن در طبقه آلودگی خیلی زیاد قرار گرفت33 حدود
مقدار میانگین فاکتور آلودگی در کل منطقه مطالعاتی مربوط به فلز
 در. و در کاربری فضای سبز (اطراف کارخانه سیمان) بودCd سنگین
مورد بیشتر فلزات سنگین پراکنش مقادیر فاکتور آلودگی در اطراف
 در پژوهش حاضر مقایسه بین کاربریهای.کارخانه سیمان بیشتر بود
.مختلف صورت گرفته و این مقایسه بر اساس غلظت زمینه بوده است
لذا با نتایج حاصله میتوان وضعیت آلودگی خاکها در شرایط فعلی
را مشخص نمود و برای به دست آوردن یک روند جهت پیشبینی
.در آینده نیاز به مطالعات طوالنی مدت است

Zn ،Cu

 در بررسی نرخ انباشتYeganeh (2012) نتایج پژوهش
 در زمینهای کشاورزی استان همدان بدون در نظر گرفتنNi و
فرونشستهای اتمسفری نشان داد که کودهای دامی در حدود
Ni  درصد از کل25  وZn  درصد از کل78 ،Cu  درصد از کل74
 در مورد فلز.وارد شده به زمینهای کشاورزی را تشکیل میدهند
 پراکنش مکانی فاکتور آلودگی در اطراف منطقه،Ni سنگین
نکوآباد (کاربری باغات) و اطراف کارخانه سیمان (کاربری فضای
 بر اساس منابع مختلف فرونشستهای.سبز) بیشتر است
اتمسفری یکی از منابع آلودگی انسانی فلزات سنگین است
 از سوی دیگر پراکنش.)Afshari et al., 2016; Li et al., 2009(
مکانی فاکتور آلودگی اکثر فلزات سنگین مورد بررسی در اطراف
 بنابراین فرونشستهای اتمسفری.کارخانه سیمان بیشتر بود
 میتواند عاملی برای آلودگی،حاصل از فعالیت کارخانه سیمان
. در منطقه باشدCd  وPb فلزات سنگین بهویژه
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