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چکیده
 در این تحقیق آلودگی خاک مناطق اطراف شهرک صنعتی آبیک مورد برر سی قرار.آلودگی خاک به فلزات سنگین از مع ضالت محیط زی ست میبا شند
 نقطه7  از. در این تحقیق آلودگی خاک به آرسنیک مورد بررسی قرار گرفته است. شهرک صنعتی آبیک در استان قزوین واقع شده است.گرفته است
. سانتی متری صورت گرفته است10  و5 عمق، نمونه برداری خاک در سطح. پارامترهای خاک نیز اندازه گیری شدند.نمونه برداری صورت گرفته است
 میزان آرسنیک در نقطه شاهد کمترین مقدار بود و بی شترین مقدار در حد فاصل.نتایج نشان میدهند که با افزایش عمق میزان آرسنیک افزایش می یابد
در کل میزان آر سنیک در خاک منطقه.  بی شترین میزان آر سنیک در داخل شهرک مربوط به ضلع جنوبی بوده ا ست.شهرک تا جاده اندازه گیری شد
 ابتدا به نظر میرسید که وسایط نقلیه بر تجمع آرسنیک در خاک موثر هستند اما نتابج آماری نشان میدهند که با. صنعتی آبیک در حد استاندارد میباشد
. آرسنیک خاک منطقه منشا صنعتی دارد%95 ضریب اطمینان
کلمات کلیدی
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Arsenic measurement in soil (case study: Abyek industrial town)
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Abstract
Soil contamination is one of the major problem in the world. Abyek industrial zone situated in Qazvin
province. In these research soil contamination of surrounding area of Abyek industrial town has been
studied. In these study arsenic amount as a soil contaminant were measured. Sampling of six
contaminated and one control point were done. Soil parameters were measured too. Soil sampling at
surface and depth of 5 and 10 cm were done. Result shown that with depth increasing the amount of
Arsenic were increased. Lower amount of arsenic were reported at control point and higher amount
reported at area between highway and industrial town. Higher amount of arsenic was on the south side
of industrial town. Generally, the arsenic content of soil in the abyek industrial town is standard. first
seems vehicles has an inmportamnt effect on arsenic concentration in soils but statistical results shown
with 95% confidence that soil arsenic has an industrial origin.
Keywords
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2729

مطالعات علوم محیط زیست  ،دوره پنجم  ،شماره سوم  ،فصل پاییز  ،سال  ،1399صفحه 2733-2729
میشرود هرچه در طی گذشرت زمان  ،تماه بیشرتری با این آاینده ها
داشته باشد  ،میزان تجمع آنها در بدن  ،مخصوصا در بافت های چربی
بی شتر می شود ( کاظم زاده خویی و همکاران  .) 1391 ،آر سنیک شبه
فلزی اسررت که هم به صررورت طبیعی و هم به صررورت آنتروپوژنیک (
ان سان ساخت ) وجود دارد .و از لحاظ زی ست محیطی نوعی ماده سمی
محسوب می شود ( شاهمرادی و همکاران . ) 1394 ،بررسی ها نشان
می دهد آرسرنیک موجود در کودها و یا خاک های آلوده توسرط ری شه
گیاهان جذب شده و از طریق زنجیره غذایی انسانها سبب آلوده ساختن
آنها به آرسررنیک میشررود ( بوداغی و همکاران  . ) 1390 ،آرسررنیک از
جمله سمی ترین و خطرناک ترین عنا صری ا ست که در آبهای طبیعی
اکثر دن یا وجود دارد  .فرای ندهایی از قب یل تجز یه ؛ خصررروصرررا تجز یه
شیمیایی سنگ ها موجب تحرک پدیری و افزایش انت شار آر سنیک در
محیط می گردد ( صفری و همکاران  .) 1395 ،سازمان بهداشت جهانی
حداکثر غلظت  40میلی گرم بر کیلوگرم آرسررنیک را برای منابع خاکی
قا بل قبول م یدا ند ( کاله کج و هم کاران  ) 1395 ،با وجود این که
آرسررنیک به صررورت طبیعی در خاکهای مناطق مختلف وجود دارد  ،اما
انجام فعالیت های ان سانی نیز سبب افزایش این میزان می گردد .یکی
از ا صلی ترین عوامل آنتروپوؤنیک افزایش آر سنیک خاک  ،فرآیندهایی
از قبیل معدن کاری و وجود شررهرک های صررنعتی می باشررد( نادری و
عباسپور – عناصر کمیاب از خاک به انسان  . ) 1395شهرک صنعتی
آب یک که با مسررراحتی در حدود  100هکتار در  50کیلومتری بزرگراه
قزوین -تهران قرار دارد با دارا بودن حدود  141واحد صرررنعتی اعم از
ما شین سازی ،آلومینیوم سازی  ،صنایع کاغذی چاپ و ب سته بندی ،
رنگ سررازی ،رزین سررازی  ،تراشررکاری  ،تولیدی صررنایع ش ریمیایی و
پتروشیمی  ،جوشکاری صنایع کامپیوتری و تولید کابل و غیره است .با
توجه به اینکه آر سنیک چه به صورت م ستقیم در صنایع از جمله کابل
سررازی به عنوان آلیاژ جهت افزایش مقاومت سرررب و گاز آرسررین در
صنایع میکرو الکترونیک  ،صنایع کامپیوتری و الکترونیکی مخصوصاً در
بخش تولید مدارهای الکترونیکی ،صرررنایع تولید آفت کش های حاوی
آر سنیک ،صنایع شیمیایی و پترو شیمی کاربرد دارد ،به نظر میر سد به
صورت غیرمستقیم از فعالیت های صنایع واقع در شهرک صنعتی آبیک
تولید می شود  .در این پژوهش از خاک این شهرک و نواحی اطراف آن
نمونه برداری به عمل آمده است و هدف آن مقایسه آرسنیک موجود در
خاک با استاندارد میباشد.
 -2روش انجام تحقیق
منطقه مورد مطالعه شرررهرک صرررنعتی آبیک و نواحی مجاور آن بوده
اسرررت .تعداد هفت نقطه از داخل ،خار و فاصرررله دورتری نسررربت به
شررهرک صررنعتی برای اندازه گیری انتخاب شررده اسررت .جهت نمونه
برداری از بیلچه پال ستیکی ا ستفاده شد .نمونه برداری در عمق(10-0
سانتی متری) انجام شده است .نمونه برداری ابتدا بصورت مرکب انجام
شده ا ست و نمونه هایی نیز از عمق  5و  10نیز بردا شت شده ا ست.
یعنی در ظرف پالستیکی مخلوط و در نهایت در کی سه پالستیکی دردار
ریخته و در جعبه یخ به آزمای شگاه منتقل خواهد شد .نمونه های خاک
ابتدا در هوای آزاد خشک شدند و سپس  24ساعت در اون در دمای 40
درجه سانتیگراد خ شک شده از الک 0/ 63میکرون گذرانده شدند .نیم
گرم از نمونه وزن شده و سپس با  2قطره ا سید کلریدریک  0/1نرمال

 -1مقدمه
در جهان امروز با پیشررررفت تکنولوژی آلودگی های محیط زیسرررت نیز
افزایش قابل توجهی داشرررته اند.آلودگی خاک یکی از انواع آلودگی ها
میباشررد که سررالمت انسرران و محیط را تهدید مینماید .خاک در تولید
مواد غذایی نقش عمده ای دارد و همچنین بعنوان عاملی در پاکسررازی
طبیعت بکار میرود (کرمی سرررخه لیژه ,شررهناز و امجد ملکی.)1393 ،
آلودگی خاکهای کشررراورزی سررربب ورود آاینده ها به زنجیره غذایی
میگردد  .خاک بستری برای رشد گیاهان و اکوسیستمی منحصر به فرد
میبا شد .سالمت خاک عامل مهمی در سالمت محیط زی ست و جامعه
است .هم اکنون آلودگی خاکها بخصوص خاکهای کشاورزی به سموم،
فلزات سنگین و سایر آاینده ها سبب نگرانیهایی در سطح جهانی شده
ا ست( عبدلی و همکاران .)1391 ،آاینده ها در فعالیتهای اکو سی ستمها
خلل ایجاد میکنند ،در این میان فلزات سرررنگین اثرات قابل توجهی بر
سالمت اکو سی ستمها دارند( رحمانی و همکاران )1379،فلزات سنگین
گروهی از فلزات می باشرررند که وزن اتمی باایی دارند مانند :کادمیم،
سرب ،آرسنیک و ...میباشند .فلزات سنگین از طریق صنایع ،ک شاورزی،
حمررل و نقررل و  ...وارد م ح یط زیسررررت م ی گردنررد( هود جی و
همکرراران.)1383،آلودگی خرراک منشررررا طبیعی و مصرررنوعی دارد
کارخانجات ،معادن ،زمینهای کشاورزی و  ..مواد آاینده را به خاک وارد
میکنند  (Srinuttrakul, Yoshida.,2013).فاضالب صنعتی،
کودهای شیمیایی ،سموم و لجن فا ضالب از منابع ورود فلزات سنگین
به محیط زی ست میبا شند(امینی و همکاران. ) 1396،محققی بنام وانگ
به این نتیجه رسرررید که شررررایط خیابانهای شرررهر بر پراکندل فلزات
سنگین اثر دارد .وانگ اعالم کرد که ارتفاع گیاهان ،فضای سبز ،ارتفاع
سررراخت مان های اطراف ،مع ماری اطراف خ یا بان و طول وعرض آن در
پراکنش فلزات سنگین موثرند ( wang,2005). .باد نیز در پراکنش
فلزات سرررنگین اثر دارد ،دوری و نزدیکی به جاده و محلهای پرتردد بر
میزان فلزات سنگین محیط اثرگذار است ((Olajire et al.,1997
فعالیت هایی که به منظور تو سعه و پی شرفت صنعت و اقت صاد در دنیا
انجام می پذیرد؛ عالوه بر محصررول نهایی ؛ محصرروات جانبی همانند
فلزات سمی را نیز به طور ناخواسته وارد طبیعت می کند.از  35فلز سمی
که انسررانها با آنها در تماه هسررتند  23 ،فلز آن جز فلزات سررنگین به
حسررراب می آیند ( کمره ای و همکاران  . ) 1396 ،فلزات سرررنگین از
جمله ا صلی ترین آاینده های خاک و منابع آبی مح سوب می شوند .
این عناصرررر به دل یل آنکه طی فرآی ندهای بیولوژ یک به راحتی تجزیه
نمیشوند  ،از آنها تحت عنوان آاینده های دارای پایداری باا یاد میشود
( احمدی و همکاران  . ) 1393 ،فلز سنگین در علم شیمی  40عنصری
هستند که وزن مخصوص بااتر از  5,3گرم بر سانتی متر مکعب دارند.
این عنا صر پایدار هم من شا ان سان ساخت و هم من شا طبیعی دارند و
غلظت آنها نیز تابعی از این دو عامل ا ست ( خمر و همکاران .) 1391 ،
گرچه فلزات سررنگین بطور طبیعی در خاک یافت میشرروند اما هر زمان
مقادیر باایی از آن در خاک وجود داشررته باشررد  ،نشررانگر فعالیت های
انسررانی اسررت  .فعالیت های متعددی از قبیل کشرراورزی و کود دهی
تو سط کودها حیوانی و شیمیایی ؛ معدن  ،صنایع آهن و فواد از جمله
اصلی ترین فعالیت های موثر در آلودگی خاک به فلزات سنگین هستند
( سیستانی و همکاران  . ) 1396 ،قابلیت تجمع زیستی این فلزات سبب

2730

مطالعات علوم محیط زیست  ،دوره پنجم  ،شماره سوم  ،فصل پاییز  ،سال  ،1399صفحه 2733-2729
حفظ و تحرک آن بستگی دارد.پیوند آرسنیک با ذرات کلوئیدی  ،تابعی از
تغییرات اس ریدیته و هدایت الکتریکی بسررتگی دارد( Naidu et al.,
 .)2001تحرک آرسرررنیک در فاز تبادلی همچنین به بارهای سرررطحی
خاک و حضررور عناصررری مثل آهن ،منگنز ،کلس ریم و فسررفات در خاک
ب ستگی دارد( سوری و بیگ محمدی  . )1395 ،در ا سیدیته باا و میزان
کلس ریم باا جذب آرسررنیک افزایش می یابد و آبشررویی آرسررنیک کمتر
خواهد بود .خاک های سنگین یا ر سی محتوی بیش از  28در صد ره
بوده و چسبندگی آنها زیاد است .ساختمان خاک در صورتی که مواد آلی
خاک ناچیز باشررد از پایداری مطلوبی برخوردار بوده و سررطح خاک در اثر
تناوب خشرررکی و رطوبت ،ایجاد درز و ترک می کند که به انتقال آب و
هوا به درون خاک کمک می کند.

روی آن در ب شر ریخته شد .سپس برای تجزیه سیلیکات های خاک 5
سی سی ا سید فلوریدریک روی حمام شن تا  125درجه سانتی گراد
حرارت داده شرد .برای هر نمونه حدود  7سری سری تیزاب سرلطانی به
منظور تجزیه نیترات ها و کربنات های خاک افزوده و روی حمام شررن
تا  125درجه سانتی گراد حرارت داده شد .سپس  3سی سی ا سید
پرکلریک ( برای تجزیه مواد آلی) اضررافه و مجدداً توسررط هات پلیت تا
نزدیک خشک شدن حرارت داده شد .در نهایت توسط اسید کلریدریک
 0/1نرمال حجم نمونه در بالن ژوژه به  50سی سی رسانده شد  .سپس
نمونه ها به دستگاه جذب اتمی تزریق و نتایج قرائت گشت.
جدول  -1نقاط نمونه برداری از خاک

نقاط

محل

1
2

اتوبان
ضلع غربی
ورودی شهرک
صنعتی
ضلع شمالی
تعمیر کمپرسور
پارک بانوان( شاهد)
محوطه شهرک

3
4
5
6
7

طول

عرض

جغرافیایی
50,529984
50,529984

جغرافیایی
36,050792
36,050792

50,534951

36,053741

50,528055
50,529793
50,529905
50,534803

36,062521
36,055730
36,049173
36,055301

شکل  -1مقایسه مقادیر آرسنیک در داخل شهرک

میزان آرسررنیک در خاکهای داخل شررهرک را نشرران میدهد .بیشررترین
میزان تجمع آر سنیک در نقطه  3و کمترین در نقطه  4میبا شد .نقطه 4
در ضلع شمالی شهرک قرار دا شته و نزدیک به زمینهای خار منطقه
میبا شد که کاربری صنعتی ندارند .نقطه  3در ورودی شهرک صنعتی
میباشد و در کنار جاده نیز واقع شده است.

 -3نتایج
جدول  -2پارامترهای خاک در منطقه مورد بررسی

پارامتر
pH
EC
کربن آلی
کلسیم
منیزیم
پتاسیم
کربنات
سدیم
بافت خاک

نتایج
8/3
10/6
19
4/1
5/3
1/6
3/9
90/23
سنگین

واحد
ds/m
درصد
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

شکل  - 2مقادیر آرسنیک با افزایش فاصله از جاده

جدول ( )2پارامترهای خاک در منطقه مورد بررسررری را نشررران میدهد.
پارامترهای تشررکیل دهنده خاک اطالعاتی را درباره شرررایط فیزیکی و
شررریمیایی خاک ارائه میدهند pH .خاک شررراخه مهمی در ارزیابی
شررریمیایی محیطی خاک می باشرررد که بعنوان یک عامل برای میزان
پایداری خاک مورد بهره برداری قرار می گیرد .اسرریدیته خاک همچنین
شرراخص ری برای فرآیند های ش ریمیایی اسررت که در خاک در حال وقوع
است.اسیدیته خاک در مقادیر مختلف سبب کاهش و یونیزه شدن کاتیون
ها و آنیون ها موجود در محلول خاک می شرررود .اسررریدیته برابر با 8/3
میباشرررد که خاک را در دسرررته خاکهای نسررربتا قلیایی قرار میدهد .در
محلولیت عناصر در خاک اسیدیته موثر است .تجمع آرسنیک در خاک به

نشان میدهد که با افزایش فاصله از جاده(اتوبان) میزان آرسنیک کاهش
می یابد.درون شهرک نیز هرچه به ق سمتهای شمالی که ا صله بی شتری
ن سبت به جاده دارند میر سیم میزان آر سنیک کاهش می یابد .البته این
نکته را هم باید در نظر داشررت که فعالیتهای ضررلع شررمالی و مرکزی
شهرک کمتر در فرآیند شان فلزات سنگین کاربرد دارد و یا سی ستمهای
تصفیه کامل و مجهزی دارند  .به نظر میرسد که آرسنیک عالوه بر منشا
صنعتی ،دارای من شا موتوری نیز میبا شد و همکن شی منابع صنعتی و
منابع موتوری سرربب افزایش میزان تجمع آرسررنیک خاک میشررود ،زیرا
نزدیکی به جاده اثر مستقیم بر افزایش آرسنیک خاک دارد.
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تمامی نمونه ها میزان آرسررنیک از حد اسررتاندارد کمتر میباشررد .تمامی
نمونه ها میزان آرسررنیک از حد اسررتاندارد کمتر میباشررد .در پژوهش
م شابهی تو سط ها شمی و همکاران در مقاله ای تحت عنوان" برر سی
آلودگی فلزات سررنگین سرررب کروم منگنز و آرسررنیک و اثرات آنها بر
شررررایط زیسرررت محیطی منطقه بهاباد اسرررتان یزد " به منظور آنالیز
عن صری نمونه ها بر ا ساه شبکه بندی های سی ستماتیک  ،اعماق
مختلف خاک را مورد بررسررری قرار دادند .آنها در یافتند به غیر از چند
نمونه های شهری و کشاورزی در شمال شهر بهاباد که میزان آرسنیک
در آنها بااتر از اسرتاندارد می باشرد و در باقی نمونهها میزان آرسرنیک
موجود در خاک در حد اسررر تا ندارد های ج هانی اسرررت( هاشرررمی
وهمکاران.)1395،
 -4نتیجهگیری
در این پژوهش که در مورد تجمع آرسنیک در خاکهای محدوده شهرک
صنعتی آبیک صورت گرفته است ،با افزایش عمق خاک میزان آرسنیک
افزایش یافته ا ست .همچنین در محدوده شهرک در ضلع جنوبی و در
قسررمتهایی که به جاده نزدیکتر بود میزان آرسررنیک بیشررتر از اضررالع
شمالی شهرک صنعتی بوده است .میزان آرسنیک در تمامی نقاط نمونه
برداری در حد ا ستاندارد و مجاز بوده ا ست .میتوان به این نتیجه ر سید
که این شهرک از سیستمهای تصفیه مناسب بهره میبرد و یا محصوات
جانبی که آرسررنیک وارد محیط میکنند در این محیط حداقل هسررتند.
آلودگی فلزی ناشررری از فرایندهای صرررنعتی به محیطهای دیگر وارد
نشده است و در قسمتهای دیگر بخصوص نزدیکترین پارک به محدوده
مطالعاتی خاک فاقد آلودگی فلزی بوده است.

شکل  -3مقادیر آرسنیک درسطح ،عمق  5و  10سانتی متری خاک

میزان آرسنیک با افزایش عمق در خاک افزایش داشته است .آرسنیک به
طور طبیعی به مقدار کم در زمین وجود دارد .آلودگی آرسررنیک گسررترده
ا ست زیرا به راحتی منت شر می شود .هنگامی که آر سنیک غیرمتحرک
باشرد ،نمی تواند به آسرانی حرکت کند .در پژوهشری مشرابه که تو سط
کریمی و همکاران در مقاله ای تحت عنوان " تاثیر کاربرد فاضرررالب
ت صفیه شده شهری بر میزان و الگوی تجمع برخی از فلزات سنگین در
نیمرخ خاک زیر کشررت ذرت و گوجه فرنگی" در آزمایشرری به صررورت
فاکتوریل و کامال تصادفی  ،دریافتند خاک آبیاری شده با فاضالب تصفیه
شده شهری ن سبت به آبیاری با آب معمولی حاوی مقادیر باای فلزات
سنگین می با شد .نتایج ن شان داد هرچه عمق و فا صله از گیاه افزایش
یابد میزان فلزات سررنگین کاهش مییابد ( کریمی و همکاران – 1395
).در پژوهش حاضر درسطح خاک میزان آرسنیک بسیار کمتر از عمق 5
سانتی متری و عمق  10سانتی متری بوده است .

شکل  -4مقایسه میزان آرسنیک در خاک با استاندارد
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