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 4دانشجوی دکتری رسوبشناسي و سنگشناسي ،گروه زمینشناسي ،دانشکده علوم ،دانشگاه هرمزگان 1 ،دانشیار سازمان تحقیقات ،آموزش و
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تاریخ دریافت4144/44/41 :

تاریخ پذیرش4144/40/41 :

چکیده
کانون فرسایش بادی هندیجان در استان خوزستان و جنوب غرب کشور ایران قرار دارد .در دهه اخیر ،با افزایش نرخ
فرسایش و تمرکز کانونهای مهم گرد و غبار در این گستره ،مطالعه غلظت و آلودگي فلزات سنگین در این منطقه
اهمیت بسزایي یافته است .بدینمنظور ،تعداد  33نمونه خاک از این پهنه بر مبنای نوع کاربری با توزیع یکنواخت
برداشت شد و مورد تحلیل  ICP-MSSقرار گرفت .دادههای حاصل نشان ميدهد که بیشترین میانگین غلظت فلزات
بهترتیب متعلق به فلزات  Cd<As<Cu<Pb<Zn<Ni<Crاست .شاخصهای غنيشدگي ،شاخص زمینانباشت و عامل
آلودگي نشان داد که بیشترین آلودگي در پهنه هندیجان بهترتیب متعلق به فلزات نیکل ،کروم ،آرسنیک ،کادمیوم و
سرب است .از سویي دیگر ،ارزیابي خطر زیستمحیطي ) (RIدر پهنه مذکور نشان داده این منطقه دارای خطر زیست-
محیطي کمي ميباشد که در بین فلزات مورد مطالعه نیز بیشترین خطر زیستمحیطي متعلق به دو فلز آرسنیک و
کادمیوم است .نتایج آزمون  PCAنشان داد که فلزات نیکل ،روی ،مس و سرب دارای دو منشأ زمینزاد و انسانزاد
بهصورت توام هستند و منشا فلزات آرسنیک و کادمیوم نیز فعالیتهای انساني است .باتوجه به الگوی توزیع فلزات
ميتوان بیان کرد که فعالیت های مرتبط با اسکله صیادی بحرکان از یک سو و سکوهای نفتي دور از ساحل میدان نفتي
هندیجان از سویي دیگر ،موجب تغلیظ فلزات نیکل ،سرب ،روی و مس در جنوب گستره مورد مطالعه شده است.
فعالیتهای کشاورزی نیز غلظت فلزات کادمیوم و آرسنیک را در این گستره کنترل کرده ،منشا غلظت کروم نیز
پسابهای کشاورزی ،آلودگيهای ترافیکي و آلودگيهای باقيمانده حاصل از جنگ هشت ساله عراق و ایران تعیین شد.
واژههای کلیدی :فرسایش بادی ،شاخصهای زیستمحیطي ،گستره هندیجان ،نرخ فرسایش،
مقدمه
فرسایش بادی و وقوع پدیدهی گرد و غبار از جمله
وقایع معمول در نواحي خشک و نیمهخشک و مناطق
بیاباني است ( Wieو همکاران1442 ،؛  Kousehlarو
همکاران1442 ،؛  Jooybariو همکاران .)1442 ،از
___________________________
* مسئول مکاتباتhrpeyrowan@gmail.com :

ICP-MSS

اینرو ،به زمینها یا پهنههای خشک و مستعد
فرسایش بادی ،کانون گرد و غبار گفته ميشود
( Munroو همکاران1442 ،؛  Wieو همکاران.)1442 ،
توفانهای گرد و غبار در خاورمیانه ،شمال آفریقا،
شمال چین و استرالیا ،در طول فصل بهار و تابستان

 /343نشریه علمي -پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز

پدیدههای رایجي هستند ( Luoو همکاران1441 ،؛
 Geravandiو همکاران1441 ،؛  Munroو همکاران،
 .)1442این توفانها باعث اختالل در زندگي روزمره
شده و اثرات زیستمحیطي و مخرب اقتصادی زیادی
را بر جوامع بشری ميگذارند .یکي از مهمترین
چالشهایي که سالمت و امنیت غذایي جوامع را
تهدید ميکند ،آلودگي محیط زیست همچون منابع
مولد فلزات و عناصر سنگین هستند ( Caiو همکاران،
1441؛  Nematو 1441 ،Bostani؛  Leimingو
همکاران .)1414 ،در دهههای اخیر آلودگي خاک و
اثرات آن بر انسان و محیط زیست افزایش چشمگیری
داشته است ( Hashemiو همکاران1443 ،؛ Valipour
و همکاران1442 ،؛  Bayrakilو همکاران.)1441 ،
آلودگي زیستمحیطي از مهمترین عوامل موثر در
تخریب و کاهش کیفیت زیست کره و اجزای آن
محسوب ميشوند و در این میان فلزات سنگین به
لحاظ بیولوژیکي ،اکولوژیکي و سالمتي بشر اهمیت
ویژهای دارند ( Doelshو همکاران1442 ،؛  Aliو
همکاران1443 ،؛  Baltasو همکاران .)1414 ،فلزات
سنگین گروهي از آالیندهها هستند که با تجمع و
داشتن قدرت سمیت در اکوسیستم موجب
آلودگيهای زیستمحیطي ميشوند ( Guoو همکاران،
1441؛  Zhangو همکاران .)1443 ،فلزات سنگین در
خاک طبیعي لیتوژنیک و غیرانساني و یا منشا انساني
دارند ( Loskaو 1441 ،Wichala؛  Bingو همکاران،
1442؛  Guaneو همکاران .)1441 ،عوامل مهمي
مانند غلظت اولیه عناصر سنگین در سنگها و مواد
مادر ،فرایندهای مختلف تشکیل خاک و فعالیتهای
انساني مختلف تعیینکننده فراواني غلظت عناصر
سنگین در خاک هستند ( Sunو همکاران.)1444 ،
غلظت زمینه طبیعي بهعنوان غلظت طبیعي فلزات در
خاک بدون دخالت انسان تعریف ميشود ( Tengو
همکاران )1441 ،و میانگین غلظت فلزات در غلظتي
باالتر از مقدار غلظت زمینه نشاندهنده منابع ورودی
انساني در منطقه هستند ( Shiو همکاران.)1444 ،
غلظتهای زمینه فلزات در خاک ميتواند ناشي از
ترکیبهای کانيشناسي ،مواد مادری ،فرایندهای
هوازدگي موثر بر تشکیل خاک و خصوصیات
فیزیکوشیمیایي خاک مانند ترکیب و اندازه ذرات در
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خاک باشند ( DeTemmermaو همکاران.)1443 ،
تحرک و پویایي اندک فلزات سنگین در خاک و تمایل
آنها به تجمع در بدن گیاهان و جانداران خاک موجب
تشدید خطر این آالیندهها برای حیات انسان و دیگر
موجودات زنده شده است ( Giusquianiو همکاران،
 .)4222فلزات سنگین پس از ورود به بدن انسان در
بافتهایي مانند چربي ،عضالت ،استخوانها و مفاصل
رسوب کرده و باعث بیماریها و عوارض متعددی مانند
اختالالت عصبي ،انواع سرطان ،اختالالت تنفسي،
آسیب به کبد ،کلیه و مغز ميشوند ( Adibiو
همکاران .)1441 ،یکي از عوامل مهم در مطالعه فلزات
سنگین ،شناسایي منشا فلزات و عوامل دخیل در
پراکنش جغرافیایي آنها است .این فلزات موجود در
خاک از طریق پدیده گرد و غبار قادرند تا مسافتهای
زیادی پراکنده شوند .شاخص زمینانباشتگي ،عامل
غنيشدگي ،شاخص آلودگي از جمله شاخصهای مهم
زیستمحیطي بهمنظور ارزیابي آلودگي فلزات سنگین
در خاکها ،رسوبات و گرد و غبار هستند (Gonzalez
و همکاران1442 ،؛  Luoو همکاران .)1441 ،گستره
هندیجان در جنوب غرب کشور ایران با اقلیم
فراخشک دارای کاربریهای متفاوتي اعم از کشاورزی،
مرتع ،زمینهای لخت و شورهزار و غیره است
( Jooybariو همکاران1442 ،؛  Jooybariو همکاران،
 .)1414فرسایشپذیری بیش از حد این گستره در
سالهای اخیر باعث شده که این منطقه یکي از
کانونهای فرسایش بادی و گرد و غبار ایران و
خاورمیانه باشد Heidarian .و همکاران ( ،)1440aدر
پژوهشي دو کانون مهم گرد و غبار در گستره مورد
مطالعه شناسایي کردند .کانون غرب رودخانه زهره ،در
محدوده بین ماهشهر-هندیجان که شامل پهنههایي
با فرسایشپذیری شدید است و کانون شرق رودخانه
زهره که به موازات تاقدیس رگ سفید شکل گرفته
است ( Heidarianو همکاران .)1440a ،در جدیدترین
پژوهشهای  Gholamiو همکاران ( )1414a,bنیز کل
منطقه هندیجان بهعنوان کانون فرسایش بادی و گرد
و غبار شناسایي شد که دارای فرسایشپذیری زیادی
هستند .مطالعه و بررسي غلظتهای فلزات سنگین و
آلودگيهای ناشي از این فلزات بيشک ميتواند
کمکهای شایاني به شناسایي منابع این آالیندهها کند
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و به برنامههای کاربردی برای رفع این آلودگيها برای
انتشار به سایر نقاط کمک کند.

قرار دارند ،واحدهای سنگي نئوژن مربوط به گروه
فارس هستند که تحت فرم تاقدیس رگ سفید
چینخوردهاند .مهمترین سازند این تاقدیس سازند
آغاجاری است که در منطقه مورد مطالعه رخنمون
دارد.

جنوب خاوری استان خوزستان و جنوب باختری کشور
ایران واقع شده است (شکل  .)4به لحاظ جغرافیایي
محدوده مورد مطالعه از شمال به شهرهای گازخیز و
نفتخیز امیدیه و آغاجاری ،از غرب و شمال غرب به
شهرهای صنعتي بندر ماهشهر و بندر امامخمیني ،از
جنوب شرق به بندر تجاری دیلم و اسکله نفتي
بهرگانسر و از جنوب به اسکله صیادی بحرکان و خلیج
فارس منتهي ميشود .همچنین ،در جنوب و بخش
ساحلي گستره مورد مطالعه میدان نفتي هندیجان که
یکي از میادین مهم جنوب غرب کشور ایران است ،به
همراه دو سکوی نفتي دریایي قرار دارند (شکل  .)1از
لحاظ ساختاری دلتای هندیجان در گودال و فرورانش
ناودیس جنوبي تاقدیس رگ سفید ،در زون ساختاری
زاگرس واقع شده است .دلتای هندیجان از نوسان های
سطح آب دریا در دورههای یخساری و بین یخساری
هولوسن گسترش یافته است .توالي رسوبي این منطقه
نشاندهنده توالي رسوبات سواحل پسرونده است
( .)1440 ،Sharifiقدیميترین واحدهای سنگي
منطقه هندیجان که بهطور جداگانه در شمال شرق آن

نمونهبرداری و بررسیهای آزمایشگاهی :در این

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :منطقه هندیجان در منتهيالیه

پژوهش ،بهمنظور رعایت اصل توزیع یکنواختي
نمونهها در محدوده مورد مطالعه ،نمونهبرداری به
روش سیستماتیک-تصادفي انجام شد .بدینصورت که
نمونهبرداری بر مبنای تغییر کاربریهای اراضي
بهصورت سیستماتیک و در هر کاربری بهصورت
تصادفي انجام شد .از اینرو ،به روش مذکور تعداد 33
نمونه رسوب از گستره مورد مطالعه برداشت شد
(شکل  .)3نمونهها با استفاده از بیلچه و کیسه زیپدار
و از عمق صفر تا  34سانتيمتری برداشت شدند.
بهمنظور از بین بردن رطوبت ،ابتدا نمونهها در هوای
آزاد در مدت  11ساعت نگهداری شدند (،Tucker
 .)4212بعد از اتمام این فرایند رسوبات را از الک 23
میکرون عبور داده ،نمونههای رسوب در اندازه زیر 23
میکرون که سیلت و رس بوده ،مستعد فرسایش بادی
و انتقال بهعنوان ریزگرد هستند ،برای انجام تحلیل
 ICP-MSSبه آزمایشگاه شرکت مطالعات مواد معدني
زرآزما کرمان ارسال شدند.

شکل  -1موقعیت جغرافیایي منطقه مورد مطالعه به همراه پراکندگي کانونهای گرد و غبار به تفکیک واحدهای سنگي ( Gholamiو همکاران،
)1414
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شکل  -2محدوده منطقه مورد مطالعه به همراه کانونهای گرد و غبار شناسایي شده بهوسیله  Heidarianو همکاران ()1440b

شکل  -3موقعیت نقاط نمونهبرداری بر روی نقشه کاربری اراضي منطقه مورد مطالعه ( Heidarianو همکاران)1440b ،

پایشهای زیستمحیطی :عاملهای زیادی برای
محاسبه آلودگي فلزات سنگین در خاک وجود دارد که

در این پژوهش از عاملهای زیر برای ارزیابي استفاده
شد .از دید بسیاری از محققان مقدار غلظت فلزات
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سنگین در پوسته باالیي بهعنوان مقدار زمینه انتخاب
شد و از عنصر  Alنیز بهعلت اینکه کمترین سطح
آلودگي را دارد ( Chandrasekaranو همکاران)1442 ،
بهعنوان فلز مبنا استفاده شده است.
عامل غنیشدگی :1سطح آلودگي فلزات در رسوب را
نشان ميدهد و شاخص مفیدی برای جداکردن منابع
طبیعي و انساني فلزات از یکدیگر است .این عامل در
تحلیلهای زیستمحیطي ،یکي از عوامل مهم ارزیابي
میزان تمرکز عناصر تحت تأثیر عوامل انساني و طبیعي
است که از رابطه زیر محاسبه ميشود ( Luoو
همکاران.)1441 ،
)

() 4
که در آن،

(

( نسبت غلظت فلز

)

مورد نظر (اندازهگیری شده در خاک) به فلز مبنا در
نسبت
نمونه مورد مطالعه و
غلظت فلز مورد نظر به فلز مبنا در مقادیر زمینه است.
در صورتيکه غنيشدگي فلزی باالتر از  4/2باشد،
دارای منشا انسانزاد و اگر کمتر از  4/2باشد ،دارای
منشا زمینزاد است ( Jadoonو همکاران.)1441 ،
درجه غنيشدگي فلزات بر اساس  EFمحاسبه شده و
در جدول  4ارائه شده است.
شاخص زمینانباشتگی :2یکي از شاخصهای مفید
برای مطالعه وضعیت تجمع عناصر سنگین در خاک،
استفاده از شاخص ژئوشیمیایي مولر ميباشد که بر
اساس رابطه زیر استوار است (.)4222 ،Muller
() 1

)

(

که در آن Igeo ،شاخص تجمع و یا شاخص شدت
آلودگي در منطقه مورد مطالعه Log2 ،لگاریتم در پایه
دو Cn ،غلظت آالینده مورد نظر در خاک Bn ،غلظت
زمینهای ژئوشیمیایي فلز و  4/2ضریب تصحیح تأثیر
لیتوژنیکي مقدار غلظت زمینه است.
پس از محاسبه شاخص ژئوشیمیایي مولر ،برای
طبقهبندی کیفیت خاک ميتوان از جداول استاندارد
شاخص فوق (جدول  )4استفاده کرد (،Muller
.)4222
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عامل آلودگی

3

و درجه آلودگی رسوبات:4

 )4214( Hakansonعامل آلودگي  CFرا برای تعیین
غلظت و آلودگي فلزات سنگین در رسوبات معرفي کرد
که از رابطه زیر بهدست ميآید (.)4214 ،Hakanson
()3
که در آن C0 ،متوسط غلظت هر فلز در پوسته
باالیي و  Cnمتوسط غلظت هر فلز در نمونه رسوب
است .مجموع عاملهای آلودگي برای عناصر مورد
بررسي نشاندهنده درجه آلودگي ) (Cdegميباشد و
از رابطه زیر حاصل ميشود (.)4214 ،Hakanson
∑
()1
با توجه به محدودیتهای معادله درجه آلودگي،
 )1442( Abrahimدرجه آلودگي اصالحشده 2را
معرفي کرد که از رابطه زیر حاصل ميشود.
∑
() 2
که در آن n ،تعداد عناصر مورد مطالعه است
( .)1442 ،Abrahimسطح آلودگي بر مبنای عامل
آلودگي ،درجه آلودگي و درجه آلودگي اصالحشده در
جدول  1ارائه شده است.
پتانسیل خطر زیستمحیطی :6روش تعیین
پتانسیل خطر زیستمحیطي فلزات سنگین بهوسیله
 )4214( Hakansonارائه شده است و برای ارزیابي
خطرات بالقوه زیستمحیطي فلزات سنگین در خاک،
رسوب و گرد و غبار بهوسیله محققان بسیاری مورد
استفاده قرار گرفته است .شاخص خطر زیستمحیطي
با استفاده از معادلههای زیر محاسبه ميشود.
()2
() 0
∑
() 1
که در آنها Cs ،غلظت فلز سنگین در نمونهCn ،
غلظت فلز سنگین در نمونه زمینه Cf ،عامل آلودگي،
 Erپتانسیل ریسک اکولوژیک هر عنصر مورد بررسي و
 Trشاخص سمي بودن فلزات سنگین نام دارد که
بهترتیب برای کادمیوم ،آرسنیک ،مس ،سرب ،نیکل،
کروم و روی برابر با  ،34 ،44پنج ،پنج ،پنج ،دو و یک

Contaminant Factor
Degree of sediment contamination

Enrichment Factor

1

Index of Geoaccumulation

2

Modified degree of contamination
Potential ecological risk

3
4

5
6
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ارائه شده است ( RI .)4214 ،Hakansonریسک
اکولوژیکي مجموع عناصر را نشان ميدهد .سطح
آلودگي بر اساس پتانسیل خطر زیستمحیطي در پنج
گروه متفاوت تعریف ميشود که عبارتند از :ریسک
اکولوژیکي کم ( ،)Er<40ریسک اکولوژیکي متوسط
( ،)40<Er≤80ریسک اکولوژیکي قابل توجه
زیاد
اکولوژیکي
ریسک
(،)80≤Er<160
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( ،)160≤Er<320ریسک اکولوژیکي خیلي زیاد
( )Er≥320و سطح آلودگي بر اساس شاخص ریسک
در چهار گروه :ریسک اکولوژیکي کم (،)RI<150
ریسک اکولوژیکي متوسط ( ،)150≤RI<300ریسک
اکولوژیکي قابل توجه ( )300≤RI<600و ریسک
اکولوژیکي زیاد ( )RI≥600طبقهبندی ميشود
( 4214 ،Hakansonو .)1444

جدول  -1طبقهبندی کیفیت خاک برمبنای شاخص زمینانباشت  Igeoو عامل غنيشدگي

EF

کیفیت خاک

Igeo

طبقه

سطح آلودگي

EF

غیرآلوده

4>Igeo

4

کم

EF<2

غیرآلوده تا آلودگي متوسط

0≥Igeo>1

1

متوسط

2≥EF>5

آلودگي متوسط

1≥Igeo>2

3

زیاد

5≥EF>20

آلودگي متوسط تا آلودگي زیاد

2≥Igeo>3

1

بسیار زیاد

20≥EF>40

آلودگي زیاد

3≥Igeo>4

2

بي نهایت زیاد

EF≥40

آلودگي زیاد تا بسیار زیاد

4≥Igeo>5

2

-

-

آلودگي بسیار زیاد

Igeo≥5

0

-

-

جدول  -2درجهبندی عامل آلودگي و درجه آلودگي رسوبات ( )4214 ،Hakansonو توصیف آلودگي محیط بر اساس درجه آلودگي اصالح
شده ()1442 ،Abrahim
رده آلودگي

عامل آلودگي

درجه آلودگي

درجه آلودگي

اصالحشده

آلودگي کم

CF<1

Cdge<7

غیرآلوده تا آلودگي بسیار اندک

mCd<1.5

آلودگي متوسط

1≥CF>3

7≥Cdge>14

آلودگي اندک

1.5≥mCd>2

آلودگي زیاد

3≥CF>6

14≥Cdge>28

آلودگي متوسط

2≥mCd>4

شدیدا آلوده

CF≥6

Cdge≥28

آلودگي زیاد

4≥mCd>8

-

-

-

آلودگي بسیار زیاد

8≥mCd>16

-

-

-

آلودگي فوقالعاده زیاد

16≥mCd>32

-

-

-

آلودگي بينهایت زیاد

mCd≥32

تحلیل آماری و توزیع مکانی :تمامي تجزیه و
تحلیلهای آماری با نرمافزار  SPSS20انجام گرفت.
همچنین ،از آزمون  K-Sبرای تست نرمال بودن دادهها
استفاده شد و برای پذیرش فرضیه نرمال بودن مقدار
 ،Pباالتر از  4/42مورد پذیرش قرار گرفت ( Caiو
همکاران1442 ،؛  )1441 ،Kelepertsو از رابطه Log
برای نرمال کردن دادهها استفاده شد ( Liو همکاران،
 .)1443از آزمون آماری  PCAبرای ارزیابي رابطه بین
آالیندههای مختلف خاک استفاده شد ،در واقع آزمون
 PCAبرای تعیین روابط و خاستگاه مشترک بین
فلزات سنگین استفاده ميشود ( Luoو همکاران،

1441؛ 1442 ،Zhang؛  Perisو همکاران1440 ،؛
 Yuanو همکاران1443 ،؛ .)1441 ،Kelepertzis
آزمون  PCAیا تحلیل مولفه اصلي یکي از
پرکاربردترین آزمونهای آماری در تعیین آلودگي و
منشا فلزات سنگین است که بهوسیله محققان زیادی
مورد استفاده قرار گرفته است ( Sunو همکاران،
1444؛  Xiaoو همکاران1443 ،؛  Yangو همکاران،
1442؛  Karimi Nezhadو همکاران .)1442 ،روش-
های توزیع مکاني مقرون به صرفهترین روشها برای
درک بهتر توزیع فضایي آالیندهها هستند .در این
مطالعه ،با کمک نرمافزار  ArcGIS 10.7الگوی توزیع

بررسي و تحلیل غلظت فلزات سنگین و شاخصهای آلودگي . . .

فضایي فلزات سنگین با روش زمینآماری  IDWکه
دارای مقدار خطای کمتری نسبت به سایر روشهای
درونیابي بود ارائه شد .روش  IDWیا وزندهي ،بر
اساس عکس فاصله انجام ميشود که عالوهبر استفاده
از مقدار مشخصه نمونهبرداری شده از محل و موقعیت
نمونهها نیز در درونیابي استفاده ميکند .روش معین
عکس فاصله مقادیر نقاط مجهول را از راه میانگین
وزني دادههای مشاهدهای با نقاط همسان برآورد
ميکنند ( Fallahzadehو همکاران .)1440 ،مقدار
عامل وزني از رابطه زیر محاسبه ميشود.
()2

∑

که در آن λi ،وزن ایستگاه iم Di ،فاصله ایستگاه
iام تا نقطه مجهول و  aتوان وزندهي هستند.
نتایج و بحث
غلظت فلزات سنگین :تحلیل دادههای ژئوشیمیایي
و مشخصههای آماری بر روی نمونههای مورد مطالعه
در جدول  3ارائه شده است .نتایج نشان ميدهد،
بیشترین میانگین غلظت فلزات متعلق به
 Cd<As<Cu<Pb<Zn<Ni<Crاست .در مقایسه با
میانگین غلظت پوسته باالیي ،فلزهای آرسنیک،
کادمیوم ،کروم ،نیکل و سرب دارای غلطتي معادل
 ،3/2دو 3/12 ،1/1 ،و  4/0برابر میانگین غلظت پوسته
باالیي هستند و تنها فلز روی  4/1برابر و مس 4/3
برابر غلظت کمتری از میانگین غلظت پوسته باالیي
دارند .در صورتيکه غلظت فلزات سنگین در نمونهها
نزدیک این استاندارد باشد ،خطری به لحاظ آلودگي
ندارد ،اما در صورتيکه از این میزان بیشتر باشد ،خطر
آلودگي وجود دارد ( .)4222 ،USEPAغلظت کلیه
فلزات سنگین این پهنه کمتر از مقدار استاندارد خاک
ایران هستند و از سویي دیگر ،غلظت فلزهای سرب،
نیکل ،مس ،کروم و آرسنیک بیش از میانگین غلظت
این عناصر در خاکهای جهان ميباشد .مقایسه
میانگین غلظت این فلزات با مطالعات مشابه در جدول
 3ارائه شده است .بهعنوان نمونه ،غلظت فلز کروم،
نیکل و روی در گستره مورد مطالعه کمتر از میانگین
غلظت آن در خاکهای اطراف اهواز است و تنها
غلظت فلز مس بیش از میانگین غلظت آن در منطقه
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مذکور ميباشد .ضریب تغییرات شاخصي برای بیان
منشا فلزات سنگین است ،بدینصورت که  Cvباالی
 24درصد نشاندهنده دخالت فعالیتهای انساني در
تغلیظ فلز و  Cvزیر  24درصد نشاندهنده منشا
زمینزاد و یا دخالت کمتر فعالیتهای انساني در
تغلیظ برای این فلزات است ( Mamutو همکاران،
1440؛  Marcinkonisو همکاران1444 ،؛  Caiو
همکاران1442 ،؛  Baltasو همکاران .)1414 ،در
نهشتههای مورد مطالعه برای دو فلز  Asو  Pbمقدار
ضریب تغییرات  Cvبهترتیب  24و  14درصد است و
نشاندهنده منشا غیرزمینزاد برای این فلزات است.
مقدار ضریب تغییرات فلزات  Ni ،Cu ،Cr ،Cdو Zn
بین  44/2تا  31/2درصد این عدم وجود تغییرات
خیلي زیاد در منطقه بیانگر محدود بودن عوامل دخیل
در تغییر غلظت آنها ميباشد ( Azimzadehو
همکاران )1441 ،و غلظت این فلزات بیشتر تحت تاثیر
فعالیتهای زمینزاد است ( Mamutو همکاران،
1440؛  Baltasو همکاران .)1414 ،بررسي نقشههای
پهنهبندی پراکندگي فلزات در گستره مورد مطالعه
(شکل  )1نشان ميدهد که بیشترین غلظت فلزهای
 Asو  Cdدر نیمه شمالي و غربي گستره مورد مطالعه
ميباشد و کمترین غلظت نیز در نیمه جنوبي گستره
مذکور مشاهده ميشود Cd .عنصری است که منابع
ورودی انساني فراواني به محیط دارد ،از جمله
فعالیتهای صنعتي ،کودهای کشاورزی و سوختهای
فسیلي ( Hamzehو همکاران1444 ،؛  Hashemiو
همکاران .)1443 ،غلظت فلز آرسنیک عمدتا بهعلت
وجود فعالیتهای کشاورزی و استفاده از کودهای
شیمیایي پتاسیمدار و آرسنیکدار در اراضي تحت
پوشش کشاورزی ميباشد ( Nicholsonو همکاران،
1443؛  Atafarو همکاران .)1444 ،تمرکز غلظت
باالی این دو فلز در محدودههای با کاربری کشاورزی
ميتواند موید وجود این منبع برای تغلیط این دو فلز
باشد .از سویي دیگر ،غلظت پایین فلز کادمیوم در
جنوب گستره هندیجان و در نزدیکي خط ساحلي
خلیج فارس ميتواند بهعلت حاللیت باالی این فلز در
آب باشد (4222 ،Birtch؛  .)4221 ،Warrenهمچنین،
الگوی پراکندگي فلزات  Cu ،Ni ،Znو  Pbمشابه بود و
در یک روند کلي به سمت جنوب گستره مورد مطالعه
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غلظت این فلزات افزایش چشمگیری دارد .ترکیبات
رنگ ،حمل و نقل و فاضالبهای شهری و صنعتي
سبب افزایش میزان فلز  Pbدر خاک ميشوند
( Luomaو 1441 ،Rainbow؛  )1441 ،Taghipourو
غلظت باالی فلز نیکل نیز در ارتباط با تردد کشتيها و
شناورها و فاضالبهای شهری و صنعتي است
( Pourangو همکاران1442 ،؛  Tokhiو همکاران،
 .)1441غلظت فلزهای  Znو  Cuعموما بهدلیل
فعالیتهای صنعتي و آلودگيهای ترافیکي ایجاد
ميشود ( Tokhiو همکاران1441 ،؛  Luoو همکاران،
1441؛  Saeediو همکاران .)1441 ،با توجه به اینکه
بیشترین غلظت فلزات مذکور در جنوب گستره مورد
مطالعه و در طول خط ساحلي و از سویي دیگر ،در
پاییندست شهر هندیجان است ،ميتوان تردد
شناورها ،آلودگيهای ناشي از تعمیر و نگهداری
شناورها و کشتيها در اسکله بحرکان و فاضالب
شهری هندیجان را علت افزایش این دو فلز در
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خاکهای جنوب گستره مورد مطالعه در نظر گرفت.
مشابه این روند در رسوبات گستره اسکله بندر امام
خمیني در شمال غرب منطقه مورد مطالعه بهوسیله
 Azimiو همکاران ( )1441گزارش شد .غلظت فلز Cr
دیگر فلز سنگین در گستره مورد مطالعه در جنوب
شرقي و جنوب غرب گستره در بیشترین مقدار خود و
در نیمه شمالي گستره مورد مطالعه غلظت آن کمتر
ميباشد .عموما غلظت کروم در ارتباط با فاضالبهای
کشاورزی و آلودگيهای مرتبط با سوختهای فسیلي
و آلودگيهای ترافیکي ميباشد ( Xiaoو همکاران،
 .)1443غلظت این فلز در مطالعه Darvishi khatoon
در سال ( )1442در کل استان خوزستان و منطقه
هندیجان باال ارزیابي شد و علت آن را فعالیتهای
ترافیکي و فعالیتهای مرتبط با میادین نفتي مانند
میدان نفتي هندیجان در ساحل گستره مورد مطالعه و
همچنین ،آثار مرتبط با جنگ هشت ساله ایران و عراق
قلمداد شد.

شکل  -4پهنهبندی غلظت فلزات سنگین در گستره مورد مطالعه

بررسي و تحلیل غلظت فلزات سنگین و شاخصهای آلودگي . . .

ادامه شکل  -4پهنهبندی غلظت فلزات سنگین در گستره مورد مطالعه
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ادامه شکل  -4پهنهبندی غلظت فلزات سنگین در گستره مورد مطالعه
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بررسي و تحلیل غلظت فلزات سنگین و شاخصهای آلودگي . . .

ادامه شکل  -4پهنهبندی غلظت فلزات سنگین در گستره مورد مطالعه
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جدول  -3پارامترهای آماری فلزات سنگین در گستره هندیجان در مقایسه با غلظت پوسته ( Taylorو  ،)4222 ،Mclennanمیانگین جهاني
خاک ( ،)1444 ،Allowayاستاندارد خاک ایران ( ،)1441 ،DOEپهنه اهواز ()1442 ،Darvishi Khatoon
مکان
Ave
Max

هندیجان

Min
S.T
C.V
S.K

غلظت پوسته باالیي
میانگین جهاني
اهواز
استاندارد خاک
ایران

Al
)(ppm

As
)(ppm

Cd
)(ppm

Cr
)(ppm

Cu
)(ppm

Ni
)(ppm

Pb
)(ppm

Zn
)(ppm

31312
11411
41422
2210
42/1
-4/22
14144

2/11
14/2
4/4
1/0
24/3
4/12
4/2
1/0

4/11
4/1
4/4
4/40
31/2
4/22
4/42
4/4
-

444/4
421
14
11/02
11/0
-4/430
32
11
444

42/2
31
44
1/12
11/0
4/2
12
41
42/0

22/3
442
12
42/2
13/10
4/43
14
41
12

32/2
442
1
12/4
14/1
4/0
14
12

12/3
23
14
2/2
44/2
4/21
04
23
12/4

-

422

144

422

14

244

-

-

-

-

-

-

عامل غنیشدگی :نتایج تغییرات عامل غنيشدگي
در فلزات سنگین در نمونههای منطقه هندیجان در
شکل  ،2ارائه شده است .بیشترین مقدار میانگین
غنيشدگي در بین فلزات بهترتیب متعلق به
 pb<As<Cd<Cr<Niاست .مقدار غنيشدگي فلزات
 Asبین  4/41تا  12و مقدار میانگین غنيشدگي نیز
 ،2/1کادمیوم بین  4/0تا  ،44میانگین  Cr ،2/3بین
 1/0تا  44و میانگین  Cu ،2/0بین  4/12تا  3/4و
میانگین  Ni ،4/1بین  2/1تا  44و میانگین Pb ،0/2
بین  4/42تا  42و میانگین  1/2و  Znبین  4/32تا
 3/0و میانگین نیز  4/2است .در صورتيکه غنيشدگي
فلزی باالتر از  4/2باشد ،دارای منشا انسانزاد و اگر
کمتر از  4/2باشد ،دارای منشا زمینزاد ميباشد

( Jadoonو همکاران .)1441 ،از اینرو ،بر مبنای
میانگین غنيشدگي تنها دو فلز  Cuو  Znدارای منشا
زمینزاد هستند و غنيشدگي  As ،Cd ،Cr ،Niو Pb
دارای منشا انساني هستند .بر مبنای جدول ،4
رتبهبندی کیفي غنيشدگي فلزات بهترتیب شامل
نیکل (غنيشدگي زیاد)>کروم (غنيشدگي
زیاد)>کادمیوم (غنيشدگي زیاد)>آرسنیک (غني-
شدگي زیاد)>سرب (غنيشدگي متوسط)> مس
(غنيشدگي کم)>روی (غنيشدگي کم) ميباشد .بر
مبنای شکل  ،2نمونههای رسوب نسبت به فلزات نیکل
و کروم  444درصد غنيشدگي زیاد دارند .فلزات
کادمیوم و سرب دیگر فلزاتي هستند که درصد فراواني
غنيشدگي متوسط و زیاد باالیي در نمونهها دارند.

شکل  -5نمودار جعبهای شاخص غنيشدگي فلزات سنگین در نمونههای مورد مطالعه
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شاخص

زمینانباشت:

شاخص

زمینانباشت

نهشتههای مورد مطالعه در شکل  ،0نشان داده شده
است .بیشترین میانگین شاخص زمینانباشت برای
فلزات مورد مطالعه بهترتیب متعلق به <<Cu<Pb<Cd
 As <Zn Cr<Niميباشد .به لحاظ کیفي تنها میانگین
شاخص زمینانباشت فلزهای کادمیوم ،کروم و نیکل
بیشتر از یک و در طبقه غیرآلوده تا متوسط آلوده قرار
دارد .میانگین شاخص زمینانباشت سایر فلزات کمتر

از و در طبقه غیرآلوده قرار دارند .بر مبنای شکل ،1
 34درصد نمونهها نسبت به فلز آرسنیک آلودگي
متوسط تا آلودگي زیاد ،حدوده  32درصد نسبت به
فلزات کروم و کادمیوم آلودگي متوسط و بیش از 14
درصد نمونهها نیز نسبت به فلز نیکل آلودگي متوسط
دارند .همچنین 444 ،درصد نمونهها نسبت به فلز
روی فاقد آلودگي باشند.

شکل  -7نمودار جعبهای شاخص زمینانباشت برای فلزات سنگین در نمونههای مورد مطالعه

عامل آلودگی و درجه آلودگی اصالح شده :نتایج
عامل آلودگي بهصورت نمودار جعبهای در شکل 2
نشان ميدهد که بیشترین عامل آلودگي متعلق به
فلزات  Zn<Pb<As<Cd<Cr<Niاست .همچنین،
تقریبا کل نمونههای مورد مطالعه نسبت به فلزات ،Ni
 Crو  Cdآلودگي متوسط تا زیاد را نشان ميدهند14 .

درصد نمونهها نسبت به فلز آرسنیک آلودگي کم دارند
و  24درصد آلودگي متوسط تا زیاد دارند .همچنین،
 34درصد نمونهها نسبت به فلز سرب آلودگي کمي
دارند و  04درصد نمونهها نیز آلودگي متوسط تا
باالیي دارند (شکل .)44
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از سویي دیگر ،شاخص درجه آلودگي نشان داد که
 24درصد نمونه درجه آلودگي زیاد و  32درصد
نمونهها نیز درجه آلودگي متوسطي را دارند .درجه

آلودگي اصالح شده نیز نشان داد که  34درصد نمونه-
ها فاقد آلودگي 12 ،درصد آلودگي اندک و  14درصد
نیز آلودگي متوسط را نشان ميدهند (شکل .)44
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پتانسیل خطر زیستمحیطی :نتایج ارزیابي
پتانسیل خطر زیستمحیطي نشان ميدهد که
بیشترین میانگین پتانسیل خطر زیستمحیطي
بهترتیب متعلق به فلزات  Ni<Cu<Pb<As<Cdاست.
پتانسیل خطر زیستمحیطي برای فلزات سرب ،نیکل،
روی و مس برای کلیه نمونهها کم ميباشد و فقط
برای فلز کادمیوم  24درصد نمونهها پتانسیل خطر
متوسط و  10درصد پتانسیل خطر زیستمحیطي
متوسطي دارند .برای فلز آرسنیک نیز  42درصد نمونه
پتانسیل خطر زیستمحیطي متوسط دارند (شکل
( RI .)41شاخص پتانسیل خطر زیستمحیطي) ،یک
شاخص مهم برای ارزیابي خطرات زیستمحیطي با در
نظر گرفتن محتوی کل فلزات سنگین است ( Wuو

آرسنیک

15%

کادمیوم

12%

متوسط

کم
متوسط

همکاران1441 ،؛  Leimingو همکاران.)1414 ،
میانگین شاخص  RIدر نمونههای مورد مطالعه
 441/41ميباشد که نشاندهنده خطر زیستمحیطي
کم در منطقه است .مقدار  RIدر  11درصد نمونهها
کمتر از  424و در طبقه آلودگي کم قرار دارند و در
 41درصد نمونهها نیز بین  424تا  344و در طبقه
آلودگي متوسط قرار دارند .نمونههای  13 ،11 ،42و
 12دارای آلودگي متوسط هستند که در نمونه 42
بیش از  24درصد خطر زیستمحیطي متعلق به فلز
آرسنیک و  34درصد متعلق به فلز کادمیوم است و در
سایر نمونهها (نمونههای  13 ،11و  )12بیشترین خطر
زیستمحیطي بهترتیب متعلق به فلزات کادمیوم و
آرسنیک است (شکل .)43

زیاد
85%

27%
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شکل  -12پراکندگي پتانسیل ریسک اکولوژیک برای فلزات سنگین در نمونههای مورد مطالعه

شناسایی منشا :تحلیل مولفه اصلي یکي از انواع
تحلیلهای چند متغیره است که بهطور وسیعي در
بررسي آلودگي خاک استفاده شده است .نتایج این
آزمون بر روی نمونههای مورد مطالعه در جدولهای 2
و  2مشخص شده است .بر مبنای این دو جدول ،دو
عامل مهم تشخیص داده شد که  22درصد واریانس
کل را شامل ميشوند .عامل اول با  14درصد واریانس

رابطه مستقیمي با فلزات نیکل ،روی ،مس و سرب
دارد .در بین این فلزات ،مقدار میانگین غلظت فلزهای
روی و مس کمتر از میانگین پوسته و میانگین غلظت
سرب و نیکل بیشتر از میانگین پوسته ميباشد .از
سویي دیگر ،بر مبنای عامل غنيشدگي دو فلز روی و
مس دارای منشا زمینزاد هستند .بر این مبنا این
عامل نشاندهنده منشا زمینزاد و غیر زمینزاد
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این دو فلز بیشتر از میانگین پوسته است و هر دو
دارای غنيشدگي باالیي هستند که نشاندهنده منشا
غیرزمینزاد و مشترک برای این دو فلز ميباشد.

بهصورت توام برای این فلزات ميباشد .در عامل دوم
که  12/33درصد کل واریانس را تشکیل ميدهد،
رابطه مستقیمي با کادمیوم و آرسنیک دارد .غلظت
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منشا زمینزاد و انسانزاد بهصورت توام هستند و منشا
فلزات آرسنیک و کادمیوم نیز فعالیتهای انساني
 بر مبنای روند تغییرات و توزیع فلزات که.ميباشد
عموما دارای روند افزایشي و تمرکز به سوی جنوب در
 روی، غلظت فلزات سرب،گستره مورد مطالعه هستند
و نیکل بهوسیله فعالیتهای مرتبط با بندر صیادی
بحرکان مانند تردد و تعمیر شناورها و کشتيها کنترل
 هر چند نقش سکوی نفتي میدان نفتي،ميشود
هندیجان و احتمال ایجاد آلودگيهای نفتي در بندر و
 غلظت فلزات کادمیوم.ساحل را نميتوان نادیده گرفت
و آرسنیک بهوسیله فعالیتهای کشاورزی و استفاده از
.کودهای شیمیایي در خاکهای منطقه تغییر ميکند
بر مبنای این نتایج و با توجه به تمرکز دو کانون گرد و
غبار در پهنه هندیجان بيشک انباشت و آلودگي
فلزات سنگین در خاکهای این منطقه سبب افزایش
ریسک سالمتي مردم منطقه هندیجان و مناطق
 پاالیش و تثبیت خاکهای، از اینرو،همجوار ميشود
منطقه بهویژه محدوده دو کانون گرد و غبار در کنار
اصالح منابع آلودهکننده ميتواند به کاهش این ریسک
.کمکهای شایاني کند

. . . بررسي و تحلیل غلظت فلزات سنگین و شاخصهای آلودگي

نتیجهگیری
پراکنش متفاوت در میزان کل و قابل جذب عناصر
 شاخصهای آلودگي مورد بررسي در پهنه،و همچنین
هندیجان نشان داد که ورود آلودگي و انباشت فلزات
 منشا و،سنگین در منطقه هندیجان یکسان نبوده
عوامل متفاوتي آلودگي خاکهای این منطقه را کنترل
Pb  وNi ،Cr ،Cd ،As  میانگین غلظت فلزات.ميکنند
 با توجه،باالتر مقدار غلظت میانگین پوسته زمین بوده
به شاخصهای آلودگي فعالیتهای انساني در کنار
منشا زمینزاد باعث انباشت و ایجاد آلودگي این عناصر
 شاخصهای.در منطقه هندیجان شده است
 شاخص زمینانباشت و عامل آلودگي،غنيشدگي
 بیشترین آلودگي در پهنه هندیجان،نشان داد
، آرسنیک، کروم،بهترتیب متعلق به فلزات نیکل
 ارزیابي خطر، از سویي دیگر.کادمیوم و سرب است
 این منطقه،زیستمحیطي در پهنه مذکور نشان داد
دارای خطر زیستمحیطي پاییني ميباشد که در بین
فلزات مورد مطالعه نیز بیشترین خطر زیستمحیطي
 نتایج نشان.متعلق به دو فلز آرسنیک و کادمیوم است
 مس و سرب دارای دو، روی،ميدهد که فلزات نیکل
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