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چکیده
 روانااب ساطحی و از، نمونه هایی از آب چااه. تأثیر دو منبع آبیاری چاه و رواناب سطحی بر غلظت فلزات سنگین خاک می باشد،هدف از این پژوهش
 غلظت سرب و کادمیم در نمونه ها با دستگاه جاذب. تهران درماههای مختلف برداشت شد18 خاک آبیاری شده با آب چاه و رواناب سطحی در منطقه
 و52/5  حداکثر غلظت سرب و کادمیوم باه ترتیاب، نتایج این پژوهش نشان داد که در نمونه های خاک آبیاری شده با رواناب سطحی.اتمی تعیین شد
 حداکثر، در نمونه های خاک آبیاری شده با چاه. میلیگرم درکیلوگرم خاک خشک بهدست آمد که از حد مجاز عناصر سنگین در خاک کمتر است0/64
 میلیگرم درکیلوگرم خاک خشک بهدست آمد که کادمیم بیشتر از حد مجاز می باشد وعلات آن مایتواناد ناشای از2/8  و88،غلظت سرب و کادمیوم
 میانگین مقدار سرب و کادمیم در نمونه های چاه نشان.مجاورت مزارع با مسیر خروجی فاضالب شهری و ورود این فاضالبها به چاههای منطقه باشد
 و0/05  نمونه آب روانااب ساطحی باا مقادار سارب کمتار از. برای مصارف آشامیدنی بسیار سمی و برای استفاده در کشاورزی نیز مجاز نمیباشد،داد
. میلیگرم بر لیتر برای مصارف آشامیدنی سمی و برای کشاورزی مجاز میباشد0/03 کادمیوم کمتر از
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Abstract
The purpose of this study is the effect of two sources of well irrigation and surface runoff on soil
heavy metal concentrations. Samples of well water, surface runoff and soil irrigated with well water
and surface runoff were collected in District 18 of Tehran in different months. Concentrations of lead
and cadmium in the samples were determined by atomic absorption spectrometry. The results of this
study showed that in soil samples irrigated with surface runoff, the maximum concentrations of lead
and cadmium were 52.5 and 0.64 mg / kg of dry soil, respectively, which is less than the allowable
level of heavy elements in the soil. In well-irrigated soil samples, the maximum concentrations of lead
and cadmium were 88 and 2.8 mg / kg of dry soil, respectively, which is more than the allowable limit
and the reason can be due to the proximity of farms to the municipal sewage outlet. The average
amount of lead and cadmium in well samples showed that it is very toxic for drinking and not for
agricultural use. Samples of surface runoff water with lead content less than 0.05 and cadmium less
than 0.03 mg / L Toxic for drinking and allowed for agriculture.
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برای مصارف مختلف ،راهی مفید و قابل قبول میباشاد .در منطقاه18
تهران ،بخش عمده آب مورد نیاز فعلی فضای سبز از طریا  30حلقاه
چاههای حفر شده موجود و در اختیار شهرداری تأمین می¬گردد که در
سالهای اخیر بدلیل شدت برداشت ،دارای افت محسوس آبدهی باوده
و در صورت ادامه همین روند ،آبدهی آنها به یک سوم کااهش خواهاد
یافت(پارسااافرو همکاااران 23 .)1394،رشااته قنااات در سااطه منطقااه
شناسایی شده است ،که به¬دلیل پاایین رفاتن ساطه آب زیرزمینای،
عموماً فاقد آبدهی و غیرفعال میباشند .به¬دلیل بافت محادوده یافات
آباد و عدم اجرای شبکه فاضالب شهری در اکثر مناط این محادوده،
حجم باالیی از فاضالب خام خانگی در کانال¬های آب¬های سطحی
منطقااه  18در جریااان بااوده کااه ایاان موضااوع ،مشااکالت عدیااده
زیست¬محیطی در منطقه ایجاد نموده و در مواقع بارندگی عماالً ایان
کانال¬ها در جمع¬آوری آب-هاای ساطحی جوابگاو نیسات کاه در
صورت برداشت آب از این کانال¬ها و تصفیه آن ،عاالوه بار کااهش
مشکالت زیسات¬محیطای ،امکاان اساتفاده از آب آن بارای آبیااری
فضای سبز منطقه بخصوص حاشیه بزرگراه آزادگان که در حال کشات
میباشد ،امکان¬پذیر خواهد بود ..اکثر اراضی ایان منطقاه را در چناد
دهه پیش باغات و مزارع کشاورزی تشکیل داده که با توسعه تهران به
طرف غرب بخشی از اراضی مذکور تحت پوشش توسعه شاهری قارار
گرفته است .هم اکنون حدود  15هکتار از زمینهای محدوده یافتآبااد
زیرکشت سبزیجات میباشدوآبیاری زمینهاای ماذکور از طریا چناد
حلقه چاه موجود در این منطقه آبیاری می¬شود .زمینهاای باالدسات
(حدود 10هکتار) در مجاورت چاه قرار گرفته وهر چه به سامت جناوب
(بزرگراه آزادگان) پیش می¬رویم بهدلیل وجود بافات مساکونی و وارد
شدن فاضالب در روانابهاای شاهری ،آب باا کیفیات پاایینتری باه
زمینهای پاییندست میرسد .با توجه به این که وارد شدن فاضالب به
رواناب سطحی شهری میتواند بر میزان فلزات سانگین آن تأثیرگاذار
باشد ،هدف از ایان پاژوهش انادازه¬گیاری فلازات سانگین سارب و
کادمیوم در نمونه های آب رواناب و چااه و هم ناین در نموناه هاای
خاک آبیاری شده با این دو منبع میباشاد .بناابراین در ایان پاژوهش
تأثیر دو منبع آبیاری منطقه  18در جنوب تهران ،یعنی آب چاه و رواناب
سطحی بر غلظت فلزات سنگین خاک بررسی می شود.
 -2روش انجام تحقیق

 -1مقدمه
با توجه به کمبود آب در منااط خشاک و نیمهخشاک ،بهرهبارداری
مجدد از آبهای نامتعاارف از جملاه روانابهاای ساطحی باا رعایات
مالحظات زیستمحیطی جهت جبران بخشی از ایان کمباود ضاروری
است .با توجه به اینکه روانابهاای شاهری حامال حجام زیاادی آب
شیرین هستند ،بهعنوان یک منبع تاأمین آب بارای مصاارف مختلاف
به¬شمار می¬آیند (پروین نیاا و همکااران .)1387 ،بارای بهرهگیاری
مجدد از این¬گونه آبها نیاز است که از کیفیات آن آگااهی داشاته و
برای کاربرد آن در بخشهای گوناگون اساتانداردهایی در نظار گرفتاه
شود .تخلیه بیرویه فاضالبهای شهری و صنعتی به آبهای سطحی،
اثرات جبران-ناپذیری را به محیطزیست بهویژه اراضی کشااورزی کاه
با این آبها آبیاری مایشاوند ،وارد مایساازند (رحماانی و همکااران،
 .)1379در حااال حاضاار ،کانالهااای جمااعآوری روانابهااا و آبهااای
سطحی شهر تهران ،نهایتاً به زمینهای جنوب تهران رسیده و با وجود
آلودگی این منابع سطحی ،به¬دلیال کمباود آب و هم ناین ساهولت
دسترسی بدون تصفیه توسط کشاورزان برای مصارف آبیاری در مقیاس
وسیع استفاده میگردد .آلودگی خاک با فلزات سنگین یکی از مشکالت
زیستمحیطی عماده در جواماع بشاری اسات کاه عاالوه بار اثارات
زیان¬بار بر خاک و آلودگی آبهای زیرزمینی از طری آبشویی ،موجب
کاهش عملکرد وکیفیت محصول و در نهایت با ورود به زنجیره غذایی
سبب به خطر افتادن سالمتی افراد جامعه و دیگر موجودات زناده مای
شود.کادمیوم در بین فلزات سنگین ،باه دلیال تحارک و پویاایی زیااد
درخاک و جذب توسط گیاه ،سامیّت قابال تاوجهی را ایجااد مایکناد
(. )Sayadi et al., 2017اتابکی و لطفی ( )1397در پژوهشی باه
بررسی غلظت فلزات سنگین (سرب ،کاادمیوم ،روی و ما)) درخااک
مناط مختلف اصفهان پرداختند و باه ایان نتیجاه دسات یافتناد کاه
غلظت فلزات سرب و کادمیم در خاکهای منطقه نسبت باه میاانگین
استاندارد جهانی باالتر و غلظت فلزات روی و م) نسبت باه میاانگین
استاندارد جهانی پاایینتر اسات  .پارساافر و همکااران ( )1394میازان
شاخص آلودگی کادمیوم ،م) ،روی وسرب در خاک آبیااری شاده باا
فاضالب را مورد ارزیابی قرار دادند.بیشترین مقدار این شاخص در خاک
آبیاری شده با فاضالب خاام وکمتارین در خااک آبیااری شاده باا آب
معمولی بود .بهبهانی نیا و همکاران(  )2010در پژوهشی تاثیر اساتفاده
از پساب و لجن در آبیاری گیاهان بر میزان غلظت فلزات سنگین خاک
پرداختند .نتایج تحقی آنها نشان داد  ،تجماع غلظات فلازات سانگین
مورد مطالعه در الیه های سطحی خااک و تاا عما  30ساانتیمتری
بسیار بااال باود و در عما هاای پااییین تار غلظات فلازات کااهش
داشات( .)Behbahaninia et al., 2010نتاایج پژوهشای باا
بررسی میزان تجمع فلزات سنگین در خاک آبیاری شاده باا فاضاالب
تصفیه شده نشان داد ،کادمیم متحرکتر ودر تعامل بیشتر باا ماواد آلای
اساات بنااابراین هاایچ اثااری از الااودگی بااا کااادمیوم در محاایط
نبود( .)Pontoni, 2018نتایج پژوهشی با تأثیر آبیاری با فاضاالب
بر تجمع فلزات سنگین در خاک و محصوالت زراعی در مراکش نشان
داد ،محصوالت ومواد غذایی آلوده به فلزات سنگین شاخص های خطر
باااالتری دارنااد و ی اک خطاار باازرا باارای حیوانااات ومااردم محل ای
است( Chaous et al., 2018).باتوجه به اینکه در چند سال اخیر
کشور با کمبود آب مواجه شاده ،اساتفاده از روانابهاای شاهری کاه
حامل حجم زیادی آب شیرین هستند به عنوان یاک منباع تاأمین آب

 محدوده مورد مطالعه
پنج ایستگاه در منطقه مورد مطالعاه جهات نموناه بارداری از روانااب
سطحی در نظر گرفته شد .در شکل  1ایستگاهها مشخص شده اند.
= SW1تقاطع خلیج و بزرگاراه آزادگاان SW2= ،تقااطع ورزشاگاه
خلیج و بزرگراه آزادگاانSW3= ،تقااطع باباایی و بزرگاراه آزادگاان،
= SW4تقاطع الغدیر و آزادگان SW5= ،خیابان نامدار کانال حیدری

شکل  -1محدوده مورد مطالعه وایستگاههای نمونه برداری
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 روش نمونه بردای و آنالیز شیمیایی
ماههای اسفند ،فروردین،اردیبهشت ،آبان وآذر بهعنوان ماههای پرباران
و ماههای خرداد ،تیر ،مرداد وشهریور ،مهر بهعنوان ماههای کمباران در
نظر گرفته شد .از آب چاه بهعنوان آب شاهد سه مرتبه در ماههای
پرباران و دو مرتبه در ماههای کمباران نمونهبرداری انجام شد.
نمونهبرداری از رواناب شهری که جهت آبیاری مزارع استفاده میشود
نیز در ماه اسفند بهعلت افزایش دبی 2مرتبه و در ماه شهریور بهعلت
افزایش شدت تبخیر 3مرتبه نمونهبرداری انجام گردید که در مجموع
 10نمونه ازآبهای مورد مطالعه تهیه گردید .بهمنظور نمونهگیری از
خاکها (خاک آبیاری شده با آب چاه وخاک آبیاری شده با رواناب
شهری) از نزدیکترین و بزراترین زمین به چاه آب که بهعنوان
شاهد انتخاب گردیده است یکمرتبه قبل از آبیاری اسفندماه وباتوجه
به اینکه دوره کشت سبزیجات حدود  45روز میباشد ،یک مرتبه هم
در اردیبهشت و آذرنمونهگیری شد (درمجموع  3نمونه از هر ناحیه).
درنمونهگیری نیز در هر 1هکتار  15الی  20نمونه بهصورت زیگزاا از
عم  0الی  30سانتیمتر تهیه وسپ) نمونهها با هم به خوبی مخلوط
شده ونهایتاًیک نمونه  1الی  2کیلوگرمی جهت آنالیز به آزمایشگاه
ارسال گردید .جهت نمونهگیری از خاک آبیاری شده با رواناب شهری
نیز به همین طری ( 3نمونه) انجام شد .نمونههای آب و خاک برداشت
شده به آزمایشگاه منتقل گردید .جهت تعیین غلظت فلزات سنگین
سرب وکادمیم در نمونههای آب از محلول تیزاب سلطانی استفاده شد
( )Jackson,1973وغلظت سرب و کادمیم در نمونه ها بادستگاه
جذب اتمی تعیین شد .نمونههای خاک درهوای آزادخشک ،و از الک
2میلیمتری عبورداده شدند .غلظت فلزات سنگین بعدازهضم نمونههای
خاک درمحلول HCl-HNO3 3:1غلیظ ،با استفاده از دستگاه جذب
اتمی اندازهگیری شد (یزدانبخش و همکاران.)1394 ،

شکل  2مقایسه غلظت کادمیوم نمونههای رواناب سطحی با استاندارد
شرب و کشاورزی

در شکل  3مقایسه مقدار سرب موجود در نمونه های برداشت شده از
رواناب سطحی منطقه  18با دو استاندارد شرب و کشاورزی نشان داده
شده است .بر اساس مقدار مجاز ارائه شده برای آب
آشامیدنی( )WHOحد مجاز سرب برابر  0/01 ppmمیباشد که در
نتیجه نمونه آب رواناب سطحی منطقه  18تهران با مقدار سرب کمتر
از  0/05میلیگرم بر لیتر( )ppmبرای مصارف آشامیدنی سمی می
باشد .حد مجاز سرب بر اساس استاندارد استفاده مجدد پساب در
کشاورزی سازمان محیطزیست ایران ( ،)DOEبرابر  1میلی گرم بر
لیتر ( )ppmمیباشد که با توجه به مقدار سرب در نمونههای مورد
مطالعه ،این آب برای استفاده در آبیاری کشاورزی مجاز بوده و قابل
استفاده میباشد .

 -3نتایج
در شکل  2مقایسه مقدار کادمیوم موجود در نمونه های برداشت شده از
رواناب سطحی منطقه  18با دو استاندارد آب اشامیدنی و کشاورزی
نشان داده شده است .بر اساس مقدار مجاز ارائه شده برای آب
آشامیدنی ))WHOحد مجاز کادمیوم برابر  0.003ppmمیباشد
که در نتیجه ،نمونههای آب رواناب سطحی منطقه  18تهران با مقدار
کادمیوم کمتر از  0/03میلیگرم بر لیتر ))ppmبرای مصارف
آشامیدنی بسیار سمی میباشند .حد مجاز کادمیوم بر اساس استاندارد
استفاده مجدد پساب در کشاورزی سازمان محیط زیست
ایران( ،)DOEبهمنظور استفاده مجدد از پساب در کشاورزی برابر
 0/05میلی گرم بر لیتر ( )ppmمیباشد که با توجه به مقدار کادمیوم
در نمونههای مورد مطالعه ،این آب برای استفاده در آبیاری کشاورزی
مجاز بوده و قابل استفاده میباشد ولی در صورت استفاده از این
روانابها ،پایش مداوم آنها از نظر رعایت استانداردها برای آبیاری
ضروری میباشد.

شکل  3مقایسه غلظت سرب نمونههای رواناب سطحی با استاندارد
شرب و کشاورزی

در شکل  4مقایسه مقدار کادمیوم موجود درنمونه های برداشت شده از
چاههای شاهد منطقه  18با دو استاندارد شرب و کشاورزی نشان داده
شده است .بر اساس مقدار مجاز ارائه شده برای آب آشامیدنی
( )WHOحد مجاز کادمیوم برابر  0/003ppmمیباشد که در نتیجه
نمونههای آب چاه منطقه  18تهران با مقدار کادمیوم به ترتیب برای
نمونه  1تا  5برابر  0/058 ،0/068 ،0/077 ،0/076و  0/067میلیگرم
بر لیتر ( )ppmبرای مصارف آشامیدنی بسیار سمی میباشد .بر اساس
استاندارد استفاده مجدد پساب درکشاورزی سازمان محیطزیست ایران
( ،)DOEحد مجاز کادمیوم بهمنظور استفاده مجدد از پساب در
کشاورزی برابر  0/05میلیگرم بر لیتر ( )ppmمیباشد که با توجه به
مقدار کادمیوم در نمونههای مورد مطالعه ،این آب برای استفاده در
آبیاری مجاز نبوده و قابل استفاده نمیباشد .
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4
شکل 4مقایسه غلظت کادمیوم نمونههای چاه با استاندارد شرب و

آبیاری

آذر

0/44

2

44/3

300

قبل
آبیاری

اسفند

0/2

2

16/1

300

بعد
آبیاری

اردیبهشت
آذر

0/23
0/27

2
2

16/3
17/4

300
300

قبل
آبیاری

اسفند

0/25

2

16/2

300

بعد
آبیاری

اردیبهشت
آذر

0/28
0/28

2
2

16/5
16/6

300
300

کشاورزی

در شکل  5مقایسه مقدار سرب موجود در نمونه های برداشت شده از
چاه منطقه  18با دو استاندارد شرب و استفاده بهمنظور کشاورزی ارائه
گردیده است .بر اساس مقدار مجاز ارائه شده برای آب آشامیدنی
( )WHOحد مجاز سرب برابر  0/01ppmمیباشد که در نتیجه
نمونههای آب چاه منطقه  18تهران با مقدار سرب به ترتیب برای
نمونه  1تا  5برابر  0/054 ،0/070 ،0/070 ،0/069و  0/068میلیگرم
بر لیتر ( )ppmبرای مصارف آشامیدنی سمی میباشد.

نمونه برداری از خاک ،از  5نقطه که با آب چاه آبیااری شاده اسات در
ماههای مختلف سال  96و  97انجام شد و غلظت کادمیوم و سرب آن
اندازهگیری گردید .جدول 2غلظت این دو فلز سنگین اندازهگیری شاده
در نمونههای خاک منطقه  18را نشان میدهد .حاداکثر مجااز غلظات
عنصر کادمیوم در خاک ،با توجه به استاندارد انگلستان  2و مطااب باا
استاندارد کانادا  8میلیگرم بر کیلوگرم خاک است بناابراین بار اسااس
استاندارد انگلستان ،میزان کاادمیوم در نموناههای  4 ،1و  5در دو مااه
اردیبهشت و آذر بیش از حد مجاز بوده و برای سالمت انساان ،گیااه و
دام مناسب نمیباشد .حداکثر مجاز غلظت عنصار سارب در خااک ،باا
توجه به استاندارد اروپا  300میلیگرم بر کیلوگرم خاک است .بر اساس
این پژوهش ،غلظت سرب خاک نیز بیش از حد مجاز نمیباشد .
جدول 2غلظت سرب و کادمیوم در نمونههای خاک آبیاری شده با آب
چاه منطقه  18تهران

شماره
نمونه

شکل  5مقایسه غلظت سرب نمونههای چاه با استاندارد شرب و
کشاورزی

نمونه برداری از خاک  ،از  5نقطه که با رواناب ساطحی آبیااری شاده
است در ماههای مختلف سال  96و  ،97انجام شد و غلظت کاادمیم و
سرب آن انادازهگیری گردیاد .جادول  1غلظات ایان دو فلاز سانگین
اندازهگیری شاده در نموناههای خااک منطقاه  18را نشاان میدهاد.
حداکثر مجاز غلظت عنصر کادمیوم در خااک ،باا توجاه باه اساتاندارد
انگلستان  2و مطاب با استاندارد کانادا  8میلیگرم بار کیلاوگرم خااک
است .بر اساس این پژوهش ،غلظت کادمیوم خاک بیش از حاد مجااز
نمیباشد .حداکثر مجاز غلظات عنصار سارب در خااک ،باا توجاه باه
استاندارد اروپا  300میلیگرم بر کیلوگرم خاک اسات .بار اسااس ایان
پژوهش ،غلظت سرب خاک نیز بیش از حد مجاز نمیباشد .

1

2

3

جدول  1غلظت سرب و کادمیوم در نمونههای خاک آبیاری شده با
شماره
نمونه

1

2

رواناب سطحی منطقه  18تهران
غلظت استاندارد غلظت
زمان
وضعیت
سرب
کادمیوم
برداشت
آبیاری
کادمیوم
نمونه
قبل
51
2
0/6
اسفند
آبیاری

استاندارد
سرب

4

300

بعد
آبیاری

اردیبهشت
آذر

0/63
0/64

2
2

52/2
52/5

300
300

قبل
آبیاری

اسفند

0/28

2

43/2

300

بعد

اردیبهشت

0/32

2

43/6

300

5
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وضعیت
آبیاری

زمان
برداشت
نمونه

غلظت
کادمیوم

قبل
آبیاری

اسفند

0/6

بعد
آبیاری

اردیبهشت
آذر

2/7
2/8

قبل
آبیاری

اسفند

0/28

استاندارد
کادمیوم
2
2
2
2

غلظت
سرب
51
84/5
88
43/2

استاندارد
سرب
300
300
300
300

اردیبهشت

1/32

2

65/5

300

آذر

1/47

2

67/9

300

قبل
آبیاری

اسفند

0/2

بعد
آبیاری

اردیبهشت
آذر

0/96
0/98

قبل
آبیاری

اسفند

0/25

بعد
آبیاری

بعد
آبیاری

2
2
2
2

16/1
55/7
56/4
16/2

300
300
300
300

اردیبهشت

2/28

2

76/5

300

آذر

2/5

2

78/6

300

قبل
آبیاری

اسفند

0/32

بعد
آبیاری

اردیبهشت
آذر

2/32
2/34

2
2
2

17/7
75/1
76/3

300
300
300
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نمونه اول برای کشت به توجه و دقت بیشتاری نیااز دارناد .افازایش
سطه فلزات سنگین خاک در اثر کاربرد فاضالب ،شدیداً ظرفیت تبادل
کاتیونی ،مواد آلی ،پویایی و تحرک عناصر pH ،معدنی خاک را تحت
تأثیر قرار میدهد ( )Singh et al., 2008غلظات سارب در خااک
قبل و بعد از آبیاری با رواناب در اردیبهشت ماه ،براساس آزمون آمااری
Tدر  0/05با توجه به میزان معنیداری برابر  0/97و قبول فرض صافر
که بیانگر برابری واریان) دو گروه میباشد ،تفااوت معنایدار نداشاته و
آبیاری با رواناب در اردیبهشت ماه تأثیر قابل توجهی بر افزایش غلظات
سرب در خاک نگذاشته است .غلظت کاادمیوم در خااک قبال و بعاد از
آبیاری با رواناب در آذر ماه ،براساس آزمون Tدر سطه  0/05با توجه به
میزان معنیداری برابر  0/53و قباول فارض صافر کاه بیاانگر براباری
واریان) دو گروه میباشد ،بنابراین تفاوت معنیدار نداشاته و آبیااری باا
رواناب در آذر ماه تأثیر قابل توجهی بر افزایش غلظت کادمیوم در خاک
نگذاشته است .غلظت کادمیوم در خاک قبل و بعد از آبیاری با رواناب در
اردیبهشت ماه ،براساس آزمون صورت گرفته در سطه  0/05با توجه باه
میزان معنیداری برابر  0/80و قباول فارض صافر کاه بیاانگر براباری
واریان) دو گروه میباشد ،تفاوت معنیدار نداشته و آبیاری با روانااب در
اردیبهشت ماه تأثیر قابل توجهی بر افزایش غلظات کاادمیوم در خااک
نگذاشته است .بنابراین با توجه به خصوصیات شیمیایی ،رواناب سطحی
میتواند منبعی مهم و جایگزینی مطلوب بهمنظور تأمین نیازهای آبای
بخش کشاورزی باشد لیکن با توجه به وجود بیش از حد مجااز عناصار
سنگین در برخی نمونههای خاک ،ارائه راهکارهاای مادیریتی باهمنظور
استفاده از خاک و آب در آن نواحی الزم و برای حفظ سالمتی کارگران
مزارع و هم نین مصرفکنندگان سبزیجات و محصوالتی که بهصورت
خام مصرف میشوند ،تصفیه و گندزدایی ایان آبهاا ضاروری و حاائز
اهمیت میباشد .

-4نتیجهگیری
با توجه به دامنه غلظت عناصار سانگین در خااکهاای ماورد بررسای،
مشخص گردید که گستره غلظت سرب در تمامی نمونههای خاک ،بیش
تر از کاادمیوم میباشاد .حضاور واحادهای صانعتی ،نفوذپاذیری ماواد
سازنده آبخوان ،عم کم آبهای زیرزمینی و کاربرد آن در زماینهاای
کشاورزی باعث شده است که آبهای زیرزمینی بخشهاایی از منطقاه
مورد مطالعاه دچاار آلاودگی شادید و حتای بیشتار از میازان آلاودگی
روانابهای سطحی گردد .از بین مناط نمونهبارداری آبیااری شاده باا
رواناب سطحی ،حداکثر غلظت کل عناصر سنگین سرب و کاادمیوم باه
ترتیب  52/5و  0/64میلیگرم در کیلوگرم خاک خشاک در منطقاه 18
واقع در جنوب شهر تهران بدست آمد کاه در ایان شارایط هی کادام از
نمونهها دارای غلظت بیشتر از حد مجاز عناصر سانگین نمیباشاند .از
بین مناط نمونهبرداری آبیاری شده باا آب چااه ،حاداکثر غلظات کال
عناصر سانگین سارب و کاادمیوم باه ترتیاب  88و  2/8میلایگارم در
کیلوگرم خاک خشک در منطقه  18واقع در جنوب شهر تهاران بدسات
آمد که میتواند ناشی از مجاورت مزارع مذکور با مسیر خروجی فاضالب
شهری و ورود این فاضالبها به چاههای اطراف منطقه باشاد .میازان
کادمیم در نمونههای  4 ،1و  5در دو ماه اردیبهشت و آذر بایش از حاد
مجاز بوده و برای سالمت انسان ،گیاه و دام مناساب نمیباشاد .از باین
نمونههای برداشت شده ،نمونه اول بیشترین غلظت کادمیوم و سرب را
دارا میباشد که علت این امر میتواند نزدیک بودن این چاه باه منااط
مسکونی و بیمارستانی باشد .نتاایج تحقیقاات ،حااکی از آن اسات کاه
غلظت فلزات سنگین در محلول خاک ،نقشی حیاتی در کنترل قابلیات
استفاده فلز برای گیاهان را به عهده دارد بهطوریکه با افزایش ساطه
غلظت عناصر سنگین در خاک ،منجر به افزایش غلظت و جذب عنصر
در گیاه میشود ( )Orisakwe et al., 2012بنابراین خاکهای
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