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ABSTRACT
In recent years, toxic and chemical effluents from agricultural and industrial activities have entered into surface
waters without considering environmental considerations, which has caused water pollution, contamination of
river sediments and many environmental hazards. In this study, the concentration of four heavy metals of
arsenic (As), chromium (Cr), cadmium (Cd), and lead (Pb) in water and sediments of Haraz River in
Mazandaran province was investigated using Contamination Factor (CF), Pollution Load Index (PLI) and
Geoaccumulation Index (Igeo). The results showed that the concentration ranges of arsenic (AS), chromium
(Cr), cadmium (Cd), and lead (Pb) in water are 3.03- 3.99, 2.55-3.92, 1.94-2.42, and 3.96-5.3 mg/lit, and in
sediment are 2.12-5.15, 29.91-32.71, 1.02-1.03, and 6.62-9.46 mg/kg, respectively. The concentration of heavy
metals in downstream sites (S7 and S8) were higher than the standard drinking water, due to the disposal of
waste, untreated effluents from various industries and excessive agricultural activities. The pollution load index
(PLI) of heavy metals in sediment samples was in low and medium pollution level and the Geoaccumulation
Index (Igeo) in sediment samples was in the level of no and medium pollution. This study suggests a continuous
monitoring of heavy metals in water, sediments and other aquatic biomasses, which is crucial in Haraz River
to ensure the environmental safety adjacent to the river.
Keywords: Heavy Metals, Surface Water, Sediments, Pollution Load Index (PLI) and Geoaccumulation index
(Igeo).
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ارزيابی فلزات سنگين در آب و رسوبات رودخانه هراز ،با استفاده از شاخص بار آلودگی ( )PLIو شاخص تجمع
جغرافيايی ()Igeo
رضا خليلی ،*1سيد ابوالفضل زالی ،1حامد متقی

1

 .1گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/10/7 :تاریخ بازنگری -1399/12/18 :تاریخ تصویب)1399/12/24 :

چکيده
در سالهای اخیر پساب سمی و شیمیایی فعالیتهای کشاورزی و صنعتی بدون رعایت مالحظات زیستمحیطی وارد
آبهای سطحی شده است که این عمل باعث ایجاد آلودگی آب ،آلودگی رسوبات رودخانه و ایجاد مشکالت عدیدهای برای
محیطزیست شده است .در این پژوهش مرتبه آلودگی چهار فلز سنگین آرسنیک ) ،(Asکروم ) ،(Crکادمیوم ) (Cdو سرب
) (Pbدر آب و رسوبات رودخانه هراز از استان مازندران با استفاده از ضریب آلودگی ( ،)CFشاخص بار آلودگی ( )PLIو
شاخص تجمع جغرافیایی ( )Igeoمورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد دامنه غلظت فلزات سنگین آرسنیک ) ،(Asکروم
) ،(Crکادمیوم ) (Cdو سرب ) (Pbدر آب به ترتیب  2/42 -1/94 ،3/92 – 2/55 ،3/99 – 3/03و  5/3 – 3/96میکروگرم
در لیتر و در رسوب به ترتیب  1/03 – 1/02 ،32/71 – 29/91 ،5/15 - 2/12و  9/46 – 6/62میلیگرم در کیلوگرم بوده
است .غلظت فلزات سنگین در سایتهای پایین دست به علت دفع زبالههای شهری ،پسابهای تصفیه نشده از صنایع
مختلف و فعالیتهای زیاد کشاورزی بیش از حد ایمن آب آشامیدنی است .شاخص مرتبه بار آلودگی فلزات سنگین )(PLI
در نمونهها ی رسوب در مرتبه آلودگی پایین و متوسط و همچنین مرتبه آلودگی شاخص جغرافیایی ( )Igeoدر نمونههای
رسوب در مرتبه بدون آلودگی و آلودگی متوسط قرار داشته است .این مطالعه به نظارت مداوم فلزات سنگین در آب،
رسوبات و سایر زیست تودههای آبی رودخانه هراز برای ارزیابی خطر بهمنظور ایمنسازی محیطزیست در مجاورت رودخانه
توصیه میکند.
واژههای کليدی :فلزات سنگین،آب سطحی ،رسوبات ،شاخص بار آلودگی و شاخص تجمع جغرافیایی.

مقدمه
آبهای شیرین یکی از مهمترین منبع طبیعی بر روی زمین است
که برای همه موجودات ضروری میباشد ).(Khalili et al., 2020a
آگاهی از نوسانات غلظتهای فیزیکی و شیمیایی منابع آب ،از
جمله مواد مغذی و تشخیص اثر فرآیندهای فیزیکی و زیستی
برای مدیریت صحیح این منابع ضروری میباشد ( Khan et al
 .)2020; Wu et al., 2020آلودگی فلزات سنگین در محیطهای
آبی به دلیل فراوانی ،ماندگاری و سمیت باال بسیار مورد توجه
قرارگرفته است ) .(Islam et al., 2020یکی از مهمترین منابع آب
در زمین رودخانهها میباشند که تحت تأثیر این آلودگی هستند
) .(Khalili et al., 2020bفعالیتهای طبیعی و فعالیتهای انسانی
عامل انتقال فلزات سنگین در محیطهای آبی و رسوبات میباشد
که باعث آلودگی محیطزیست رودخانه میشوند (Li et al.,
) .2020آلودگی فلزی اکوسیستمهای آبی به علت اثرات ناشی از
شهرنشینی و صنعتی شدن در حال افزایش است و این افزایش
* نویسنده مسئول:
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آلودگی اثرات نامطلوبی بر سالمتی بیمهرگان ،ماهیها و انسانها
دارند ) .(Feng et al., 2019در سالها اخیر در محیطهای آبی ،از
رسوبات به عنوان شاخص زیستمحیطی برای ارزیابی آلودگی
فلزات بهطور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته است ( Khalili
 .)et al., 2021bتقسیمات اصلی آالیندههای فلزی تابعی از ترکیب
رسوبات معلق و شیمیایی در آب طبیعی میباشد که رسوب به
علت تغییرات در زیستگاه و محیطزیست آبزیان بخشی اساسی و
پویا از حوزه رودخانه است ( Fang et al., 2020; Tian et al.,
 .)2019بررسی فلزات سنگین در آب میتواند برای ارزیابی تأثیرات
انسانی  ،صنعتی و خطرات ناشی از تخلیه زباله در اکوسیستمهای
رودخانه مورداستفاده قرار گیرد ( Prasad et al., 2020; Xiao et
 .)al., 2020بنابراین ،اندازهگیری غلظت فلزات سنگین در آب و
رسوبات اکوسیستم رودخانه مهم میباشد ).(Hoang et al., 2020
امروزه آلودگی فلزات سنگین در بسیاری از استانهای درحال
توسعه کشور مانند مازندران یک مشکل اصلی تلقی میشود.
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شهرنشینی و صنعتی سازی شدن مازندران اثرات مخربی بر
کیفیت آب و رسوبات و همچنین سایر جانوران آبزی داشته
است) .(Karimian et al., 2020دفع زبالههای شهری ،پسابهای
تصفیه نشده از صنایع مختلف و کشاورزی در آبهای رودخانههای
استان مازندران به وضعیت نگرانکنندهای رسیده است که بهطور
مداوم سطح فلزات سنگین را افزایش میدهد و کیفیت آب را
وخیم میکند .یکی از بزرگترین و مهمترین رودخانه استان
مازندران رودخانه هراز در شهر آمل میباشد .رودخانه هراز ساالنه
مقدار زیادی پساب تصفیه نشده از صنایع مختلف و کشاورزی را
دریافت میکند که در بین آلودگی این پسابها فلزات سنگین
بیشترین مقدار آلودگی را برای آب رودخانه و رسوبات ایجاد کرده
است .در سال  2019در تحقیقی ارزیابی آلودگی فلزات سنگین
در آب و رسوبات سطحی جهت ارزیابی خطرات زیستمحیطی
رودخانه گا نگا در کشور هند انجام شد .آنها هشت فلز
سنگین(  ،Pb ،Ni ،Cu ،Cd ،Crروی ،منگنز و آهن) در رسوبات
آب و بستر را در  9سایت در طول  2320کیلومتری رودخانه مورد
مطالعه قراردادند .نتایج نشان داد غلظت Cu ،Ni ،Pb ،Cd ،Cr
و  Feدر آب از حد متناظر آنها در وسط و پایین رودخانه فراتر
رفته است و با توجه به اینکه از آب گا نگا برای آشامیدن و آبیاری
استفاده میشود و رودخانه از انواع زیستگاههای شیالت برخوردار
است ،باعث ایجاد خطرات زیستمحیطی زیادی خواهد
شد) .(Siddiqui & Pandey, 2019متقی و همکاران در سال
 1399به ارزیابی فلزات سنگین در آب رودخانه بشار استان
کهگیلویه و بویراحمد پرداختند .آنها  4فلز سنگین (کروم  ،سرب
 ،روی و کادمیوم) در آب رودخانه در  2سایت در بازه زمانی مهر
 1397تا شهریور  1398بهصورت ماهیانه مورد بررسی قراردادند.
نتایج غلظت نمونهها کروم  ، 0.01-0.72سرب  ، 0.002-3.8روی
 0.0165-2.26و کادمیوم  0.002-0.037میلیگرم در لیتر را
نشان داد که بر این اساس استفاده از این آب برای اهداف
آشامیدنی ،شستشو ،ماهیگیری ،کشاورزی و برای سالمت انسان
و محیطزیست مناسب نمیباشد( .)Motaghi et al. 1399مهمت
و همکاران  2017به ارزیابی فلزات سنگین در آب رودخانه
بوگاکای در آنتالیا پرداختند تا خطر احتمالی آلودگی توسط فلزات
سنگین را بررسی کند .آنها  25نمونه آب در امتداد رودخانه
جمعآوری کردند و غلظت فلزات ،Cu ،Cr ،Co ،Cd ،Ba ،As
 Sr ،Se ،Pb ،Ni ،Mn ،Hgرا توسط طیفسنجی جرمی پالسما
به روش القایی همراه ( )ICP-MSمورد بررسی قراردادند .نتایج
نشان داد کیفیت آب در انتها رودخانه نسبت به ابتدا و وسط

رودخانه به علت گذشتن از مناطق شهری در حال کاهش است
) )2016( Zhang et al., .(Cengiz et al., 2017به بررسی فلزات
سنگین در رسوبات رودخانه بورت اال چین که یک رودخانه
معمولی داخلی واقع در مناطق خشک در شمال غربی چین
متمرکز شده است پرداختند .آنها نمونههای رسوب و خاک از
رودخانه و حوضه زهکشی جمعآوری و مورد ارزیابی قرار دادند.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره نشان داد که
منشأ مس ،نیکل As ،و  Znدر درجه اول از زمینه طبیعی
زمینشناسی است ،درحالیکه  Hg ،Pb ،Cdو  Crدر رسوبات از
فعالیتهای انسانی نشات میگیرد .بنابراین ،بررسی پیشینه
پژوهش نشان میدهد که بررسی اثرات تخلیه پسابهای سمی و
شیمیایی بر آب و رسوبات رودخانه یک امر اساسی در حفظ محیط
زیست رودخانهها میباشد ،همچنین بیشتر پژوهشهای انجام
شده در ایران با استفاده از یک مدل برای تعیین مرتبه آلودگی
در آبهای سطحی و پرداختهاند .در این پژوهش جهت ارزیابی
وضعیت آلودگی فلزات سنگین در آب و رسوبات رودخانه هراز از
ضریب آلودگی (، 1)CFشاخص بار آلودگی ( 2)PLIو شاخص
تجمع جغرافیایی ( 3)Igeoاستفاده و مورد ارزیابی قرار گرفت
.دستاوردهای این پژوهش میتواند جهت برنامههای مدیریتی
مقابله با آلودگی در آبهای سطحی مفید باشد.

1 . Contamination factor
2 . pollution load index

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه و نمونهگيری

این مطالعه بر روی رودخانه هراز ،واقع در حوضه هراز استان مازندران
انجامشده است (شکل  .)1نام و مختصات محل نمونهبرداری با
مختصات  GISآنها در جدول ( )1ارائهشده است .رودخانه هراز با
طولی حدود  185کیلومتر از دره الر در جنوب کوه دماوند سرچشمه
گرفته و روانابهای دره قاضیکال و جنگل دره نیز از کوههای شمیم
کوه ،آب زیا رو و السم که از کوههای غربی قزقان چای فیروزکوه و
آب رودهای جاری از دهکدههای دالرستاق ،نیز به این رود وارد
میشوند و درنهایت به دریای خزر میریزد .حدود  30نمونه رسوب
و آب از  8مکان نمونهبرداری از رودخانه هراز در تیرماه 1398
(تابستان) و در دیماه ( 1398زمستان) جمعآوری شد .در طول
تابستان ،بارندگی کمتری وجود دارد و سطح آب رودخانه کاهش
مییابد .در طول زمستان  ،به دلیل بارندگی و برف شدید ،سطح آب
رودخانه افزایش مییابد .نمونههای آب با استفاده از یک سرنگ
پالستیکی ( 50میلیلیتر) برداشته شد و با استفاده از بطریهای پلی
اتیلن تمیز جمعآوری شد .نمونههای رسوب توسط الیروبی از
3 . Geoaccumulation index
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ایستگاههای مختلف رودخانه هراز در همان مکانهای نمونهبرداری
آب جمعآوری شد.

پارامترهای کيفيت آب

جدول ( )2روش اندازهگیری و دستگاههایی که برای اندازهگیری
پارامترهای فیزیکی-شیمیایی نمونهها بهکاررفته را نشان میدهد.

شکل  -1منطقه مورد مطالعه
جدول  -1مشخصات ايستگاههای مطالعه شده در رودخانه هراز
ارتفاع ازسطح دریا (متر)

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

ایستگاه

1481
1422
1245
1052
538
305
27
2

35 88 33
35 36 50
36 06 12
36 13 21
36 24 29
36 40 17
36 48 32
36 63 12

52 19 31
52 26 25
52 26 45
52 29 42
52 37 35
52 35 15
52 36 24
52 35 10

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

جدول  - 2ابزار و روشهای اندازهگيری پارامترهای مورد مطالعه
پارامتر

ابزار و روشهای اندازهگیری

دما
اکسیژن محلول
نیتروژن آمونیاکی

دماسنج جیوهای
روش وین کلر ) (Winklerبا دستگاه  Doمتر
روش نسلر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری
pHمتر مدل Metrohm
کیت تست Instruments Ltd ،HANNA
روش تیتراسیون
روش کمپلکسومتری با استفاده از محلول استاندارد EDTA
اسپکتروفتومتری جذب اتمی

pH

شوری
قلیایت
سختی
فلزات سنگین

مواد شيميايی و هضم نمونه

تمام محلولهای استاندارد برای عنصر هدف توسط  Merckآلمان
با باالترین سطح خلوص ( )٪99.98تهیهشده است .برای هضم
نمونه از  HNO3خالص استفاده شد .پس از جمعآوری ،نمونههای
آب ابتدا با استفاده از فیلتر غشایی  0/45میلیمتر از طریق

فیلتراسیون فیلتر شدند .حدود  5میلیلیتر  HNO3غلیظ در هر
 50میلیلیتر محلول جمعآوریشده پس از فیلتر اضافهشده تا
 pH<2برسد و سپس در دمای  130درجه سانتیگراد روی صفحه
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داغ 1قرار داده شد تا حجم نمونه به حدود  25تا  30میلیلیتر
کاهش تا به رنگ روشن برسد .افزودن  HNO3و جوشاندن تکرار
شد تا محلول به رنگ روشن یا شفاف رسید و پس از کاهش دما،
محلول مجددا از کاغذ فیلتر شماره  41عبور داده شد .همچنین
حدود  0/2گرم از رسوبات خشک شده در بشر  100میلیلیتری
با با آب دیونیزه به حجم رسانده و  15میلیلیتر  HNO3غلیظ به
آن اضافه شد .محتوا به مدت  5ساعت در دمای  130درجه
سانتیگراد گرم شد تا  3-2میلیلیتر در لیوان باقی بماند .پس از
عبور مواد هاضم از شماره کاغذ صافی شماره  ،41با محلول HNO3
 0/1میلیلیتر شسته شد.

شاخص تجمع جغرافيايی ()Igeo

ارزيابی فلزات سنگين در رسوب

در تفسیر دادههای ژئوشیمیایی ،انتخاب مقادیر پیشزمینه نقش
مهمی را ایفا میکند .محققین بسیاری از مقادیر متوسط شیل یا
دادههای فراوانی بهعنوان خط مبناهای خود استفاده کردند [.]16
مرتبه آلودگی فلزات سنگین در این پژوهش با ضریب آلودگی
( ،)CFشاخص بار آلودگی ( )PLIو شاخص تجمع جغرافیایی
( )Igeoمورد ارزیابی قرار گرفت.
شاخص بار آلودگی ( )PLIو ضريب آلودگی ()CF

برای ارزیابی کیفیت رسوب ،روشهای ترکیبی شاخص بار آلودگی
چهار فلز بر اساس شاخص بار آلودگی ( )PLIمحاسبه شدندPLI .
بهصورت ریشه nام ضرب ضریبهای آلودگی ( )CFفلزات تعریف
میشود:
1
𝑛) 𝑛𝐹𝐶 × ⋯ × 𝑃𝐿𝐼 = (𝐶𝐹1 × 𝐶𝐹1
(رابطه )1
که در آن  CFmetalsنسبت بین مقدار هر فلز به مقادیر پیشزمینه
(مقادیر پیشزمینه از مقدار متوسط شیل جهانی) در رسوب است.
CF metals= C metal /C background
(رابطه )2
بنابراین ،مقدار  PLIکه در آن صفر نشاندهنده بدون آلودگی
بودن و مقدار باالی یک نشاندهنده آلودگی میباشد PLI .یک
ارزیابی از وضعیت سمی بودن کلی نمونه میباشد .نسبت غلظت
اندازهگیری شده به فراوانی طبیعی یک فلز مشخص به صورت
ضریب آلودگی ( )CFپیشنهاد میشود که برای نظارت بر آلودگی
یک فلز در طی یک دوره زمانی استفاده میشود که به چهار
سطح تقسیم بنده میشود).(Joksimović et al., 2020
جدول  -3مقادير فاکتور آلودگی ((Egbueri et al., 2020))CF

طبقه بندی آلودگی

دامنه

مرتبه پایین
مرتبه متوسط
مرتبه قابلمالحظه
مرتبه بسیار باال

() 1< CF
)(1 ≤ CF < 3
)(3 ≤ CF < 6
)(CF ≥ 6

1 . heater

درجه آلودگی ناشی از فلزات سنگین میتواند با اندازهگیری شاخص
تجمع جغرافیایی ( )Igeoاندازهگیری شود .شاخص تجمع جغرافیایی
بهطور گسترده برای ارزیابی آلودگی رسوب مورداستفاده قرارگرفته
است) .(Barbieri, 2016بهمنظور مشخصه بندی سطح آلودگی در
رسوب ،مقادیر شاخص تجمع جغرافیایی ( )Igeoبا استفاده از معادله
زیر محاسبه شدند:
] 𝑛𝐵𝐼geo = 𝑙𝑜𝑔2 [𝐶𝑛 ⁄1.5
(رابطه )3
که در آن  Cnغلظت اندازهگیری شده فلز در رسوب و  Bnمقدار
پیشزمینه ژئوشمیایی المان  nدر نمونه پیشزمینه است .ضریب 1/5
به منظور تصحیح غلظت اولیه رسوبات به دلیل تأثیر عوامل زمینی
اعمالشده است .مقادیر شاخص تجمع جغرافیایی ( )Igeoبر اساس
جدول ( )4تفسیر شده است).(Al-Dabbas & Abdullah, 2020
جدول  -4مقادير شاخص تجمع جغرافيايی )(Ukah et al., 2020) (Igeo

طبقه بندی آلودگی

دامنه

آلوده نشده
آلوده نشده تا آلودگی متوسط
آلودگی متوسط
آلودگی متوسط تا زیاد
آلودگی زیاد
آلودگی زیاد تا شدید
بهشدت آلوده

≤ 0Igeo
1 ≤ Igeo ≤ 0
2 ≤ Igeo ≤ 1
3 ≤ Igeo ≤ 2
4 ≤ Igeo ≤ 3
5 ≤ Igeo ≤ 4
< Igeo5

نتايج و بحث
پارامترهای کيفيت آب

پارامترهای فیزیکی-شیمیایی نمونههای آب مانند دما،pH ،
شوری ،سختی ،اکسیژن محلول ،قلیایت ،آمونیاک در جدول ()5
ارائهشده است .پارامترهای فیزیکوشیمیایی بسیار مهم هستند زیرا
تأثیر قابل توجهی بر کیفیت آبدارند .عالوه بر این ،در سالهای
اخیر زندگی آبزیان رودخانهها به دلیل کاهش کیفیت آب در حال
نابودی میباشد .در میان عوامل خارجی دما یکی از مهمترین
عواملی است که بر محیطزیست آب تأثیر میگذارد .بر اساس
جدول ( )5مقادیر دما در تابستان و زمستان به ترتیب از 26/5
درجه سانتیگراد تا  22/8درجه سانتیگراد متغیر بودند .میانگین
مقدار دمای آب بهغیراز سایت  S8در تابستان در حد مجاز
تعیینشده قرار دارد .متوسط  pHدر تابستان و زمستان به ترتیب
 7/95و  8/22بود که در همه سایتها بهغیراز سایت S7وS8در
زمستان در حد مجاز تعیینشده قرار دارد .مقادیر متوسط شوری
در تابستان  6/8و در زمستان  7/83مشاهده شد .در مطالعه حاضر،
بیشترین سختی  705میلیگرم در لیتر در سایت  8در طول
زمستان به دلیل سطح شوری باالتر و کمترین سختی 125
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میلیگرم در لیتر در طول تابستان در سایت  S1به دلیل غلظت
شوری کمتر مشاهده شد .اکسیژن محلول به دلیل تأثیر آن بر
موجودات زنده یک پارامتر مهم در ارزیابی کیفیت آب میباشد
) .(Ashar et al., 2020آب طبیعی معمو ًال حاوی مقداری گاز
اکسیژن میباشد) .(Kang et al., 2019اکسیژن در گوارا کردن
آب و خوشطعم نمودن آن اهمیت زیادی دارد .زندگی حیوانات
و گیاهان آبزی به حداقل غلظت اکسیژن محلول در آب بستگی
دارد .حاللیت اکسیژن با کاهش دما افزایش میابد .مقادیر اکسیژن
محلول  6/8تا  12/2میلیگرم در لیتر در طول تابستان و  8/5تا

 14میلیگرم در لیتر در زمستان بیانشده است همانطور که
انتظار میرفت در سایت اول باالترین مقدار  DOبرابر با 14
میلیگرم در لیتر در فصل زمستان ثبت شد ،ممکن است به دلیل
کم بودن دما در این فصل باشد .کمترین مقدار  DOدر طول
تابستان به دلیل کمبود بارندگی یا عدم بارش و افزایش دما
مشاهده شد .همچنین دامنه تغییرات قلیایت دامنه قلیایت
( 100±10تا  175 ±17میلیگرم در لیتر) بود  ،این نشان
میدهد که سطح قلیایی شرایط مناسبی است .و در همه سایتها
مقادیر آمونیاک در حد مجاز تعیینشده قرار دارد.

جدول  -5غلظت پارامترهای کيفيت آب رودخانه هراز
)Alkalinity (mg/L) Ammonia (mg/L

DO
)(mg/L

Salinity
)(ppt

Hardness
)(mg/L

)Temperature (°C

pH

زمستان

تابستان

زمستان

تابستان

زمستان

تابستان

زمستان

تابستان

زمستان

تابستان

زمستان

تابستان

زمستان

تابستان

0/3
0/45
0/2
0/3
0/2
0/4
0/22
0/25
0/28
0/1±

0/1
0/3
0/1
0/1
0/1
0/25
0/1
0/2
0/156
0/08±

150
145
140
150
155
170
145
175
153
13±

100
115
116
120
125
130
120
125
118/8
10±

14
13
12/8
11
10/6
11
12
8/5
11/61
2±

12/2
11
11/2
10/5
9/6
9
8/5
6/5
9/85
1/8±

170
340
600
574
660
585
695
705
476
75±

12
250
335
365
370
340
470
485
328
55 ±

3
7
8/1
8/2
8/9
9
9/2
9/3
7/83
0/25±

1/5
5
7/4
7/2
7/6
8/7
8/8
8/8
6/8
0/13 ±

8/1
7/5
7/6
7/8
8/2
8/3
8/9
9/1
23/8
0/35±

7/7
8/7
7/9
7/9
8
8
8/1
8/2
7/95
0/25±

16/1
17/5
16/9
21
22
23/8
24
25/3
22/8
1/2 ±

21/7
21
22/1
21/9
30/2
28/7
29/2
34/9
26/5
1/5±

غلظت فلزات سنگين در آب

نتایج غلظت فلزات سنگین در آب رودخانه هراز و استانداردهای
کیفی آب در جدول ( )6نشان دادهشده است .میانگین غلظت Cr
آب در فصل تابستان و زمستان  2/55و  3/92میکروگرم در لیتر
مشاهده شد که در سایتهای ( S7و  )S8به ترتیب از سطح
استاندارد  WHO1و  2ISIRIباالتر بود .میانگین غلظت  Cdدر
فصل تابستان و زمستان به ترتیب  1/94و  2/42میکروگرم در
لیتر مشاهده شد .جالب توجه است که بیشترین مقدار  Cdدر
سایت  S6مشاهده شد ( 7/1میکروگرم بر لیتر در طول زمستان)
که ممکن است به دلیل کاربری شهری و صنعتی و همچنین تخلیه
فاضالب و پسماندهای خانگی در آب رودخانه باشد (Garba et al.,
) .2018متوسط غلظت  Asدر زمستان ( 3/99میکروگرم در لیتر)

Sites
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
Average ±
SD

بیشتر از تابستان ( 3/03میکروگرم در لیتر) بود که تنها در سایت
 S8در زمستان بیش از حد استاندارد  ISIRI ، WHOو TRV3
میباشد .همچنین میانگین غلظت سرب در آب در فصل تابستان
و زمستان به ترتیب  3/96و  5/37میکروگرم در لیتر بود .که در
سایت( S7و  )S8در زمستان بیشازحد استاندارد  WHOو ISIRI
( 10میکروگرم در لیتر) بود .با توجه به مقادیر استاندارد ، WHO
 ISIRIو سمیت ( )TRVپیشنهادشده توسط ،)1999( USEPA
تقریباً تمام فلزات سنگین از سایت  6از حد مجاز برای آب سالم
فراتر رفته است .فلزات موجود در آب به صورت فصلی متغیر بوده،
به صورتی که مقادیر فلزات در فصل زمستان بیشتر از تابستان
نشان دادهشده است.(Kumar et al., 2020) .

جدول  -6غلظت فلزات سنگين (ميکروگرم در ليتر) در نمونه آب رودخانه هراز و حداکثر غلظت مجاز در آب (ميکروگرم در ليتر).
Cd

Pb

As

Cr

زمستان

تابستان

زمستان

تابستان

زمستان

تابستان

زمستان

تابستان

0/3
0/8
1/5
2/3
7/5
8/9
11
10/69

0/1
0/6
1
1/6
4/6
6/7
7/8
9/3

0/08
0/3
1
1/8
2
7/1
4/4
2/7

0/05
0/1
0/9
1/4
1/5
5/3
4/2
2/1

0/03
0/2
0/8
2/2
3/4
5/5
8/6
9/9

0/01
0/05
0/5
1/5
2/6
3/8
5/2
6/8

0/8
1/05
1
2/8
3/3
5/85
6
11/5

0/08
0/9
0/3
1/5
2/2
5/1
5/4
8/8

1 .World Health Organization
2 . Institute of Standards Industrial Research of Iran

سایت
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

3. TRV (toxicity reference value) for fresh water proposed by USEPA
(1999).
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0/75 ±3/69

0/77 ±5/37

0/25 ±1/94

0/6 ±2/42

0/5± 2/55

0/39 ± 3/92

0/25±3/03

0/52± 3/99

10
3

3
2

5
11

10
150

10

3

5

10

غلظت فلزات سنگين در رسوبات

غلظت رسوبات فلزات سنگین در جدول ( )7ارائهشده است .غلظت
کروم برای سایت S7در تابستان و زمستان به ترتیب  42/2و
 59/65میلیگرم در کیلوگرم میباشد اما در سایت  S8در تابستان
و زمستان به ترتیب  85/8و 91/9میلیگرم در کیلوگرم میباشد
که نشاندهنده تجمع پسماندهای شهری و صنعتی و همچنین
میتواند ناشی از تخلیه مستقیم مواد زائد تصفیه نشده کودها
باشد) .(Joksimović et al., 2020میانگین غلظت  Asدر رسوبات
در تابستان  2/12میلیگرم بر کیلوگرم و در زمستان 5/15
میلیگرم بر کیلوگرم مشاهده شد ک مقادیر باالتر از استاندارد
1ASVدر سایت  S8میباشد که ممکن است به دلیل تجمع
فعالیتهای انسانی مانند تخلیه کودها و سموم دفع آفات نسبت
داده شود) .(Eberechi, 2019میانگین غلظت  Cdدر تابستان
 1/02میلیگرم بر کیلوگرم و در زمستان  1/03میلیگرم در

Average ± SD
ISIRI
TRV
WHO
)(2011

کیلوگرم بود نشان داد که سطح تقریباً باال از  Cdدر طول زمستان
یافت شد که ممکن است به دلیل تفاوت در ظرفیت آب رودخانه
باشد و همچنین میتواند به دلیل تخلیه فاضالب واحدهای
مرغداری اطراف رودخانه به داخل رودخانه باشد .فاضالب
مرغداری دارای ترکیبات فسفاته بوده که بر میزان کادمیوم تاثیر
گزار است ) .(Deep et al., 2020میانگین غلظت سرب در فصل
تابستان و زمستان  6/62و  9/46میلیگرم در کیلوگرم میباشد.
که در سایت  S8مقادیر باالتر از استاندارد  ASVمشاهده شد و
همچنین افزایش مقادیر سرب از سایت  S6میتواند به دلیل تأثیر
از منابع نقطهای و غیر نقطهای مانند روانابهای شهری و رسوبات
جوی ،تولید مواد شیمیایی و الکترونیکی ،کابل و روغن باشد.
غلظت فلزات سنگین در رسوبات سایت  S8به دلیل اینکه در
منطقه ساحلی رودخانه قرار دارند از مناطق دیگر مخصوصاً در
زمستان که میتواند به تجمع فلزات در رسوبات کمک کند بیشتر
از تابستان میباشد.

جدول  -7غلظت فلزات سنگين (ميلیگرم  /کيلوگرم) در رسوبات رودخانه هراز
Cd

Pb

As

Cr

زمستان

تابستان

زمستان

تابستان

زمستان

تابستان

زمستان

تابستان

0/8
1/9
2/6
3/6
8/5
17/9
19
21/6

0/4
1/1
2
2/6
6/3
10/5
14/8
15/3

0/004
0/06
0/80
0/2
1/1
2/5
1/6
2/9

0/001
0/05
0/06
0/075
1/4
2/3
2/2
2

4/01
8/3
10/9
11/7
21/4
35/5
59/6
91/9

1/05
6/03
10/3
21/1
30/1
38/5
42/2
85/8

0/08
0/95
1/1
3/8
4/3
6/5
11
13/5

0/033
0/7
0/8
1
1/2
3/5
4/4
5/8

0/73 ± 9/46

0/42 ±6/62

0/05 ± 1/03

0/04 ±1/02

9 ± 32/71

6 ± 29/91

0/75 ± 15/5

0/5 ± 2/12

20

0/3

13

90

سایت
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
Average ±
SD
average shale

value

جدول  -8همبستگی بين عناصر موجود در آب و رسوبات رودخانه هراز.
Pb

Cd

Cr
1

1
1

1

0/152

1

1
0/09

0/198
0/185

0/368
0/3
-0/201
1

1

-0/291
0/31

ماتریس همبستگی پیرسون ( 2)PCبرای پارامترهای فلزات
)1 . Average shale value (ASV

-0/385
0/731
-0/051

As
Water
As
Cr
Cd
Pb
Sediment
As
Cr
Cd
Pb

سنگین رسوبات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا ارتباط بین
2 . Pearson’s correlation
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برخی از پارامترها مشخص شود و نتایج در جدول ( )8ارائهشده
است .همبستگی مثبت حاکی از منابع مشابه ورودی (انسانی یا
طبیعی) برای این دو فلز در آب رودخانه است).(Fan et al., 2020
همبستگی زیاد بین فلزات سنگین خاص در آب ممکن است
بیانگر سطح مشابهی از آلودگی و یا انتشار از همان منابع آلودگی،
وابستگی متقابل و رفتار یکسان را در حین انتقال آنها در سیستم
رودخانه منعکس کند (.)Khalili et al., 2021a
ارزيابی آلودگی فلزات

 PLIعالوه بر تعیین مقدار آلودگی و کیفیت رسوب رودخانه می
تواند اطالعات اساسی را برای تصمیمگیری در خصوص وضعیت
آلودگی منطقه مورد مطالعه ارائه کند .مقادیر محاسبه شده
شاخص بار آلودگی فلزی  PLIرسوبات در شکل ( )2ارائه شده

است .بر اساس شکل ( )2مقادیر  PLIدر ایستگاههای اول تا چهارم
و نمونه تابستان ایستگاه ششم برابر با ( )PLI < 1بوده که بیانگر
این است که رسوبات بدون آلودگی بوده مقادیر  PLIزمستان
ایستگاه  6و ایستگاههای  7و 8برابر با ( )PLI > 1بوده که بیانگر
آلودگی رسوب رودخانه هراز میباشد .مقادیر عامل آلودگی ()CF
فلزات در شکل ( )3نشان داده شد .مقادیر عامل آلودگی همه
فلزات نشاندهنده میزان متوسط آلودگی ) (1 ≤ CF < 3میباشد
درحالیکه مقدار ( )1<CFدر تابستان برای فلزات  Asو  Pbمرتبه
پایین آلودگی را نشان داد .مقادیر شاخص تجمیع زمین
جغرافیایی ( )Igeoفلزات سنگین مطالعه شده در شکل ( )4نشان
دادهشده است .مقادیر  Igeoبرای فلزات مطالعه شده نشاندهنده
بدون آلودگی تا آلودگی متوسط میباشد.

شکل  -2مقدار شاخص بار آلودگی ( )PLIمقدار فلزات سنگين در رسوبات رودخانه هراز

شکل  -3ضريب آلودگی ( )CFفلزات سنگين در رسوبات رودخانه هراز
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) فلزات سنگين در رسوبات رودخانه هرازIgeo(  شاخص تجمع جغرافيايی-4 شکل

مشاهدهشده در فصل زمستان بهطور قابل توجهی بیشتر از فصل
) وPLI(  شاخص بار آلودگی،)CF(  عامل آلودگی.تابستان بود
) در معرض آلودگی رسوبات بهIgeo( شاخص تجمع جغرافیایی
آلودگی فلزات سنگین قرار گرفت و برای بهبود شرایط
هیدرولوژیکی از ورود پساب صنعتی و تخلیه فاضالب خانگی به
.این رودخانه باید جلوگیری شود
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

نتيجهگيری
در سالهای اخیر آلودگی فلزات سنگین یک مشکل عمده در
 در. آمل محسوب میشود،رودخانهها مخصوصاً رودخانه هراز
،Cr ،As مطالعه حاضر تجزیه تحلیل غلظتهای فلزات سنگین
 نشان داد غلظت آلودگی رسوبات رودخانه هراز در آستانهPb  وCd
دریای خزر بیشتر از مقادیر ایمن بوده که بیانگر رودخانه هراز
توسط فلزات سنگین بیانشده آلوده شده است و ممکن است اثر
 بار کلی آلودگی.نامطلوبی بر این اکوسیستم رودخانه ایجاد کند
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