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 چکیده
 -گیاه -آب -تواند بطور جدی زنجیره غذایی خاکابع آلودگی خاک تجمع عناصر سنگین بسیار برجسته است که میندر میان م

 در ناخواسته و خواسته که هستند شهری فاضالبهای شهری و های زباله سنگینمنابع عناصر  جمله از ،.انسان را تهدید کند -حیوان

پراکنش عناصر سنگین روی، مس، کادمیوم، سرب، نیکل در  و تحقیق حاضر در راستای بررسی مقدار .شوند می رها هاشهر حومه

متر از  011شهر ارومیه بر روی یک ترانسکت به فواصل حداقل  شرقپروفیل در  11تعدادهای حومه شهر ارومیه انجام شد. خاک

کل  غلظتمیلیمتری، 2غربال عبور از پس از  و شدهوا خشک  نمونه های خاک گرفت.برداری قرار یکدیگر حفر، تشریح و مورد نمونه

و سپس غلظت شد گیری بوسیله روش هضم در اسید نیتریک غلیظ عصاره (روی، مس، کادمیوم، سرب، نیکل)عناصر سنگین بعضی 

به استثنای مس غلظت شکل کل تمامی عناصر سنگین این نتایج نشان داد که  .شد گیریآنها بوسیله دستگاه جذب اتمی اندازه

 مطالعه بر حسب استانداردهای داخلی و خارجی در محدوده مجاز قرارداشته وآالینده نیستند.

 

  تیپهای مختلف خاک، منطقه ارومیهفلزات سنگین،  :کلمات کلیدی
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 مقدمه-1
جمله مهمترین مسائلی هست که امروزه نگرانی و دغدغه بسیاری از متخصصین  ها ازرفتار، تجمع و توزیع عناصر سنگین در خاک

ای )بعضی از این عناصر از دو جنبه تغذیهمطالعه رفتار این  و محققان منابع طبیعی و زیست محیطی را معطوف خود ساخته است.

یکی از خطرناکترین و عمده ترین منابع عناصر سنگین فعالیت العاده است. عناصر مانند روی و مس( و آلودگی دارای اهمیت فوق

ز علف کش و استفاده ا انسان است که بوسیله مصرف کودهای شیمیایی، آلی و غیرآلی، فاضالب ها و آبیاری با آب های نامناسب

توجهی از فلزات ای و شهری نیز مقادیر قابلوسایل نقلیه جادهاین عناصر وارد خاک می شوند.  ها، قارچ کش ها و حشره کش ها

 سنگین را در هوا، آب و خاک آزاد می کنند.
طوالنی مدت با فاضالب در تحقیقی با عنوان پاسخ کیفیت خاک به آبیاری  (2111( و رضاپور و همکاران)2111رضاپور و صمدی )

مواد  مثبت و منفی در افزایش مواد آلی،تواند اثرات آبیاری با فاضالب می که در اینسپتی سول در اقلیم نیمه خشک دریافتند

 خاک داشته باشد.   سرب و  روی، مس، کادمیوم سنگین معدنی و فلزات

 آفت کش ها زیادی سموم، کود های شیمیایی و ر دریافت مقدارباغی هستند که عالوه ب ارومیه عمدتاً زراعی و شهر  اراضی حومه

به دنبال آن شیرابه حاصل از آن قرار دارند براین اساس تحقیق حاضر  صنعتی و شهری وزباله های  و در معرض آلودگی فاضالب ها

 ارومیه انجام شد. شهر  ومهحدر اراضی نیکل، کادمیوم   مس، روی، سرب،در راستای ارزیابی غلظت کل عناصر 

 مواد و روش ها  -2

 و نحوه نمونه برداری موقعیت جغرافیایی منطقه -2-1

و طول جغرافیایی  ثانیه 33 دقیقه و 7درجه و 50تا  ثانیه 21دقیقه و 7درجه و 50 بینمنطقه مورد مطالعه در شرق شهر ارومیه 

واقع شده است. منطقه دارای رژیم رطوبتی عرض جغرافیایی  ثانیه 03دقیقه و  35درجه و 37تا  ثانیه 55دقیقه و 31درجه و 37

حفر شد وپروفیل ها پروفیل 11گرفته در طول این ترانسکت  بر روی یک ترانسکت آهکی قرار و بوده مزیکرژیم حرارتی  و زریک

ه منتقل شد. خصوصیات مختلف گرفتند و نمونه ها به آزمایشگاقرار  بر اساس متد استاندارد تشریح شدند؛ مورد نمونه برداری

 اینسپتیتیپ مختلف از دو رده  5ها در خاککه نتایج نشان داد  شیمیایی تعیین شدند و بر اساس آنها طبقه بندی شدند فیزیکو

 Fluventic Haploxerepts. , Typic Haploxerepts ,Typic Calcixereptsانتی سول قرار گرفته اند که شامل و  سول

, Typic Xerorthentsبودند.  

 مطالعات آزمایشگاهی -2-2
میلیمتری غربال شد. آزمایشات فیزیکوشیمیایی از قبیل  2با الک  زمایشگاه هوا خشک شده وآنمونه های خاک پس از انتقال به 

در عصاره گل اشباع، کربن آلی به روش والکی بالک، کربنات کلسیم  ECو Bouyoucos)، 1692.) pHبافت به روش هیدرومتر

 (.Sparks ،1669( و)Black ،1669)انجام شدبه روش استات سدیم نرمال  CECبه روش خنثی سازی با اسید و  (CCE)معادل
 (.Westerman  ،1661روش هضم در اسید نیتریک غلیظ انجام شد) باگیری شکل کل عناصر عصاره

 مطالعات آماری  -2-3
 انجام شد. SPSS16افزار بعضی از عملیات آماری توسط نرم و EXCELرسم گراف ها وجداول در نرم افزار 

 نتایج و بحث -3
آزمایشات  (Min)مینیمم و (Max)، ماکزیمم(CV)، ضریب تغییرات (SD)، انحراف معیار(MEAN)میانگین 1جدول شماره 

افق قرارداشت. شوری خاک در  39/7 – 19/3در این خاکها در دامنه ای بین   pHفیزیکوشیمیایی خاکها را نشان می دهد. مقدار

dS.m )) 95/3 ،11 پروفیلسطحی 
استفاده بیش از حد از و علت آن احتماال  که نشان دهنده شوری باالی این منطقه استبوده  1-
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%( بوده و 0/55دارای حداکثر مقدار خود ) 7در پروفیل شماره  کل هکآ. مقدارکش ها می باشدو آفت  سموم کودهای شیمیایی، 

بر همین اساس خاکهای مورد مطالعه دارای ویژگی های آهکی بودند. کربن آلی خاک نیز مقادیر متغیری را از خود نشان داد که 

بنابراین مقدار کربن آلی از لحاظ کالس  .درصد گزارش شد 15/3و بیشترین مقدار آن حدود درصد  0/1ن حدود آکمترین مقدار 

 2/31 (cmol.kg-1)، 5در نمونه مرکب پروفیل CEC بیشترین مقدار بندی در دامنه فوق العاده کم تا خیلی زیاد قرار می گیرد.

عناصر روی، مس، کادمیوم، سرب و نیکل است. میانگین غلظت روی کل   نشان دهنده غلظت کل 2جدول شماره  مشاهده شد.

 (.Kabata-pendis ،2111( و)1362، استانداردهای آلودگی منابع خاک) .کمتر از غلظت قابل قبول استانداردهای ایرانی و جهانی است

 9به استثنای پروفیل  که شد  مشاهده( 39/221) ،9در پروفیل آن نیزبیشترین مقدار و( 2/1)  ،1 در پروفیلمس کمترین مقدار 

-در محدوده خطر بوده و حد مجازاز  بین المللی کمتر میانگین غلظت این عنصر بر اساس مقدار گزارش شده آن در منابع داخلی و

شرایط کنونی احتمال آلودگی  در که هرچند (.Kabata-pendis ،2111( و)1362، استانداردهای آلودگی منابع خاک) .آفرین نیست

لحاظ زیست محیطی برای ایران باالتر از  از امابسیار ضعیف است آب، خاک، گیاه، حیوان و انسان زنجیره غذایی برای  این عنصر

در  بیشترین مقدار نیکل .(Kabata-pendis ،2111و) (1362، استانداردهای آلودگی منابع خاک)می باشدمیانگین توصیه شده 

استانداردهای آلودگی )که باالتر از حد استاندارد بود مشاهده شد 33/121 (mg/kg-1، )6و پروفیل  13/122 (mg/kg-1، )3پروفیل

 .(Kabata-pendis ،2111( و)1362، منابع خاک

داشت که این قرار  1 61/1 تا 03/1 (mg/kg-1)های متفاوت در دامنه خاکهای مختلف پروفیل م دردامنه تغییرات عنصر کادمیو

استانداردهای آلودگی )زیست محیطی بر اساس استانداردهای ملی و جهانی است مقادیر کمتر از محدوده مجاز اراضی کشاورزی و

نداردهای سازمان اساس استا بر نیز در اراضی کشاورزی غلظت سرب مجاز مقدار .(Kabata-pendis ،2111( و)1362، منابع خاک

آلودگی را نشان می  11و  9 ،0پروفیل های است که  311 (mg/kg-1 )و منابع محیط زیستی 70  (mg/kg-1) محیط زیست ایران

% 0 احتمال با این وجود از لحاظ آماری در سطح .(Kabata-pendis ،2111( و)1362، استانداردهای آلودگی منابع خاک) دهند.

 نبود.  اختالف غلظت این عنصر در پروفیل های مختلف معنی دار

 
 میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات آزمایشات فیزیکوشیمیایی 1-3جدول 

Max Min C.V Skewness S.D Mean Elements 

19/3  39/7  12/1  96/1-  16/1  70/7 pH 

92/6  90/1  39/1  71/2  51/2  77/1  EC(dS/m
-1

) 

15/3  39/1  36/1  51/1  03/1  56/1  OC (%) 

25/0  92/1  36/1  37/1  11/1  03/2  OM (%) 

01/57  31/10  39/1  53/1  13/1  71/23  Sand (%) 

01/02  01/29  13/1  59/1  31/9  92/37  Silt (%) 

01/53  01/17  32/1  32/1  15/1  91/32  Clay (%) 

20/15  70/3  39/1  95/1  9/2  10/7  CCE (%) 

21/31  31/10  19/1  51/1-  36/3  33/23  CEC(cmol.kg
-1

) 

0/55  0/3  39/1  13/1  31/3  23/25  Caco3 (%) 
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 عناصر شکل کل میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات غلظت 1-3جدول 

Max Min C.V Skewness S.D Mean Elements 

33/235  33/26  11/17  96/3  66/3  17/35 Zn 

39/221  13/11  22/10  37/3  12/5  91/51  Cu 

00/66  36/21  10/1-  30/1  19/2  21/02  Pb 

61/1  56/1  93/1-  12/1  13/1  71/1  Cd 

13/122  31/11  52/1-  10/1  75/3  31/55  Ni 

 

                  
                                                                    سرب در تیپ های مختلف خاک  عناصر نیکل وغلظت  1-3شکل                                       
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 غلظت عناصر کادمیوم و روی در تیپ های مختلف خاک 2-3شکل 
 

                     
 غلظت عنصر مس در تیپ های مختلف خاک  4-3شکل 

 نتیجه گیری -4

تحت تاثیر دخالتهای انسان مانند آبیاری با فاضالبهای شهری و آلودگی اتمسفری ناشی از اینکه منطقه مورد مطالعه  با توجه به

عناصر روی، مس، سرب، کادمیوم و نیکل پایین تر  که غلظت دانشان د  این مطالعهنتایج  با این وجود ؛تراکم وسایل نقلیه قراردارد

در پروفیل های  آنها نیزغلظت  و همچنین می باشد جهانی از حد مجاز آن ها در خاک های مختلف براساس معیارهای ملی و

عالرغم این نتایج بایستی عناصر سنگین  .دهدرا نشان نمیاما از لحاظ آماری اختالف معنی داری  استمختلف اگرچه متفاوت 

-مانیتورینگ شوند و همچنین غلظت این عناصر در گیاهان غالب این منطقه نیز اندازه خاکهای منطقه به طور دوره ای پایش و

 گیری شود.
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Abstract 

Among the sources of soil pollution, the accumulation of heavy metals is very prominent which 

can seriously threaten the chain of food soil, water, plants, animals, and human. Among are 

urban waste and urban wastewaters which are abandoned in the suburbs unwittingly. The present 

study was conducted to investigate the amount and distribution of heavy metals of zinc, copper, 

cadmium, lead, and nickel in suburban soils of Urmia. Ten profiles were bagged and sampled at 

a distance of at least 500 meters from each other in the east of Urmia city on a transect. Soil 

samples were dried in air and after passing through a 2 mm sieve, the total concentration of some 

heavy metals (zinc, copper, cadmium, lead, and nickel) was extracted by digestion in 

concentrated nitric acid. Then their concentration was measured by an atomic absorption device. 

The results showed that with the exception of copper, the total heavy metal concentrations of this 

study with in the permitted range in accordance with internal and external standards. 
 

Key words: Heavy metals, different types of soil, Urmia region 

 




