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  چکیده

و از  یاز آب چااه، روانااب ساطح ییباشد. نمونه ها یخاک م نیبر غلظت فلزات سنگ یچاه و رواناب سطح یاریدو منبع آب ریپژوهش، تأث نیهدف از ا
در نمونه ها با دستگاه جاذب  میبرداشت شد. غلظت سرب و کادممختلف  یتهران درماهها 18در منطقه  یشده با آب چاه و رواناب سطح یاریخاک آب

و  5/52 بترتیاه با ومیحداکثر غلظت سرب و کادم ،یشده با رواناب سطح یاریخاک آب یپژوهش نشان داد که در نمونه ها نیا جیشد. نتا نییتع یاتم
 رشده با چاه، حداکث یاریخاک آب یخاک کمتر است. در نمونه هادر  نیدست آمد که از حد مجاز عناصر سنگخاک خشک به لوگرمیدرک گرمیلیم 64/0

از  یناشا توانادیباشد وعلات آن ما یاز حد مجاز م شتریب میدست آمد که کادمخاک خشک به لوگرمیدرک گرمیلیم 8/2و  88وم،یغلظت  سرب و کادم
چاه نشان  یدر نمونه ها میمقدار سرب و کادم نیانگینطقه باشد. مم یهاها به چاهفاضالب نیفاضالب شهری و ورود ا یخروج ریمجاورت مزارع با مس

و  05/0تار از باا مقادار سارب کم ی. نمونه آب روانااب ساطحباشدیمجاز نم زین یاستفاده در کشاورز یو برا یسم اریبس یدنیمصارف آشام یداد، برا
 .باشدیمجاز م یکشاورز یراو ب یسم یدنیمصارف آشام یبرا تریبر ل گرمیلیم 03/0تر از کم ومیکادم
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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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  مقدمه -1
 یبارداربهره ،خشاکمهیبا توجه به کمبود آب در منااط  خشاک و ن 

 تیاباا رعا یساطح یهاانامتعاارف از جملاه رواناب یهامجدد از آب
 یکمباود ضارور نیااز ا یجهت جبران بخش یطیمحستیمالحظات ز

آب  یادیاحامال حجام ز یشاهر یهاارواناب نکهیاست. با توجه به ا
مصاارف مختلاف  یآب بارا نیمنبع تاأم کیعنوان هستند، به نیریش

 یریاگبهره ی(. بارا1387و همکااران،  ایان نی)پرو ندآی¬می شمار¬به
داشاته و  یآن آگااه تیافیاست که از ک ازیها نآب گونه¬نیمجدد از ا

در نظار گرفتاه  ییگوناگون اساتانداردها یهاکاربرد آن در بخش یبرا
 ،یسطح یهابه آب یو صنعت یشهر یهافاضالب هیرویب هیشود. تخل

کاه  یکشااورز یاراض ژهیوبه ستیزطیرا به مح یریناپذ-اثرات جبران
و همکااران،  ی)رحماان ساازندیوارد ما شاوند،یما یاریها آبآب نیبا ا

 یهاااهااا و آببروانا یآورجمااع یهااا. در حااال حاضاار، کانال(1379
و با وجود  دهیجنوب تهران رس یهانیبه زم تاًیشهر تهران، نها یسطح
ساهولت  نیناکمباود آب و هم  لدلیا¬به ،یمنابع سطح نیا یودگآل

 اسیدر مق یاریمصارف آب یتوسط کشاورزان برا هیبدون تصف یدسترس
از مشکالت  یکی نیخاک با فلزات سنگ ی. آلودگگرددیاستفاده م عیوس
اسات کاه عاالوه بار اثارات  یعماده در جواماع بشار یطیمحستیز

موجب  ،ییآبشو  یاز طر ینیرزمیز یهاآب یبر خاک و آلودگ بار¬انیز
 ییغذا رهیبا ورود به زنج تیمحصول و در نها تیفیوک کاهش عملکرد

یموجودات زناده ما گریافراد جامعه و د یسبب به خطر افتادن سالمت
 ادیاز ییایاتحارک و پو لیاباه دل ن،یفلزات سنگ نیدر ب ومی.کادمشود

 کنادیجااد مایرا ا تاوجهی قابال تیّسام اه،یدرخاک و جذب توسط گ
(Sayadi et al., 2017).  باه  ی( در پژوهش1397) یلطفاتابکی و

و ما(( درخااک  یرو وم،ی)سرب، کاادم نیغلظت فلزات سنگ یبررس
کاه  افتنادیدسات  جاهینت نیامناط  مختلف اصفهان پرداختند و باه ا

 نیانگیامنطقه نسبت باه م یهادر خاک میغلظت فلزات سرب و کادم
 نیانگیاو م( نسبت باه م یو غلظت فلزات رو ترباال یاستاندارد جهان

 زانیا( م1394پارساافر و همکااران ) . اسات ترنییپاا یتاندارد جهاناس
شاده باا  یاریاوسرب در خاک آب یم(، رو وم،یکادم یشاخص آلودگ

شاخص در خاک  نیمقدار ا نیشتریقرار دادند.ب یابیفاضالب را مورد ارز
شاده باا آب  یاریادر خااک آب نیشده با فاضالب خاام وکمتار یاریآب

اساتفاده  ریتاث ی( در پژوهش2010و همکاران)  این یبود. بهبهان یمعمول
خاک  نیغلظت فلزات سنگ زانیبر م اهانیگ یاریاز پساب و لجن در آب

 نیآنها نشان داد ، تجماع غلظات فلازات سانگ  یتحق جیپرداختند. نتا
 یمترینتساا 30خااک و تاا عما   یسطح یها هیمورد مطالعه  در ال

تار غلظات فلازات کااهش  نیییپاا یبااال باود و در عما  هاا اریبس
باا  یپژوهشا جینتاا (. Behbahaninia et al., 2010)داشات
شاده باا فاضاالب  یاریدر خاک آب نیتجمع فلزات سنگ زانیم یبررس
 یباا ماواد آلا شتریمتحرکتر ودر تعامل ب میکادم ،شده نشان داد هیتصف

 طیدر محاا ومیبااا کااادم یالااودگ زا یاثاار چیهاا نیاساات بنااابرا
با فاضاالب  یاریآب ریبا  تأث یپژوهش جینتا(. Pontoni, 2018)نبود

در مراکش نشان  یدر خاک و محصوالت زراع نیبر تجمع فلزات سنگ
خطر  یشاخص ها نیآلوده به فلزات سنگ ییداد، محصوالت ومواد غذا

 یومااردم محلاا واناااتیح یخطاار باازرا باارا کیاادارنااد و  یباااالتر
 ریدر چند سال اخ نکهیباتوجه به ا .(Chaous et al., 2018است)

کاه  یشاهر یهااکشور  با کمبود آب مواجه شاده، اساتفاده از رواناب
آب  نیمنباع تاأم کیاعنوان  هستند به نیریآب ش یادیحامل حجم ز

 18در منطقاه. باشادیو قابل قبول م دیمف یمصارف مختلف، راه یبرا
حلقاه  30  یاسبز از طر یفضا یفعل ازیتهران، بخش عمده آب مورد ن

که در  گردد¬یم نیتأم یشهردار اریحفر شده موجود و در اخت یاهچاه
باوده  یافت محسوس آبده ی، داراشدت برداشت لیبدل ریاخ یهاسال

سوم کااهش خواهاد  کیآنها به  یروند، آبده نیو در صورت ادامه هم
رشااته قنااات در سااطه منطقااه  23(. 1394پارسااافرو همکاااران،)افتی

  ،ینایرزمیرفاتن ساطه آب ز نییپاا لیدل¬، که بهشده است ییشناسا

 افاتیبافت محادوده  لدلی¬. بهباشندیم رفعالیو غ یعموماً فاقد آبده
محادوده،  نیدر اکثر مناط  ا یشبکه فاضالب شهر یآباد و عدم اجرا

 یسطح های¬آب های¬در کانال یاز فاضالب خام خانگ ییحجم باال
 دهیاادموضااوع، مشااکالت ع نیاابااوده کااه ا انیاادر جر 18منطقااه 

 نیاعماالً ا ینموده و در مواقع بارندگ جادیدر منطقه ا یطمحی¬ستیز

کاه در  ساتیجوابگاو ن یساطح یهاا-آب آوری¬جمع در ها¬کانال
آن، عاالوه بار کااهش  هتصفی و ها¬کانال نیصورت برداشت آب از ا

 یاریاآب یاز آب آن بارا تفادهامکاان اسا ،یطامحی¬ساتیمشکالت ز
زرگراه آزادگان که در حال کشات ب هیسبز منطقه بخصوص حاش یفضا

منطقاه را در چناد  نیاا یخواهد بود.. اکثر اراض رپذی¬امکان باشد،یم
داده که با توسعه تهران به  لیتشک یباغات و مزارع کشاورز شیدهه پ

قارار  یمذکور تحت پوشش توسعه شاهر یاز اراض یطرف غرب بخش
 آباادافتیوده محد یهانیهکتار از زم 15گرفته است. هم اکنون حدود 

چناد   یاماذکور از طر یهاانیزم یاریباشدوآبیم جاتیسبز رکشتیز

باالدسات  یهاانی. زمشود¬یم یاریمنطقه آب نیحلقه چاه موجود در ا
هکتار( در مجاورت چاه قرار گرفته وهر چه به سامت جناوب 10)حدود 

و وارد  یوجود بافات مساکون لیدلبه مروی¬یم شی( پادگان)بزرگراه آز
باه  یترنییپاا تیافیآب باا ک ،یشاهر یهاافاضالب در رواناب شدن
که وارد شدن فاضالب به  نی. با توجه به ارسدیم دستنییپا یهانیزم

 رگاذاریآن تأث نیفلزات سانگ زانیبر م تواندیم یشهر یرواناب سطح
سارب و  نیفلازات سانگ یرگیا¬نادازهپاژوهش ا نیاباشد، هدف از ا

 یدر نموناه هاا نیاناب و چااه و هم ناآب رو یدر نمونه ها ومیکادم
پاژوهش   نیادر ا نیبناابرا. باشادیدو منبع م نیشده با ا یاریخاک آب

آب چاه و رواناب  یعنیجنوب تهران،  در 18منطقه  یاریآب منبعدو  ریتأث
 شود. یم یخاک بررس نیبر غلظت فلزات سنگ یسطح

   روش انجام تحقیق -2

 مطالعه مورد محدوده   
در منطقه مورد مطالعاه جهات نموناه بارداری از روانااب  اهستگیپنج ا

 .مشخص شده اند ستگاههایا 1در شکل  سطحی در نظر گرفته شد.
=SW1 و بزرگاراه آزادگاان، = جیتقاطع خلSW2  تقااطع ورزشاگاه
و بزرگاراه آزادگاان،  ییتقااطع بابااSW3و بزرگراه آزادگاان، = جیخل
=SW4 و آزادگان، = ریتقاطع الغدSW5 یدرینامدار کانال ح ابانیخ    

 

 

 

 

 

 

 

 ینمونه بردار یستگاههایاو مطالعه مورد محدوده -1شکل  



3756-3752، صفحه 1400مطالعات علوم محیط زیست ، دوره ششم ، شماره دوم ، فصل تابستان ، سال   

3754 

 

 شیمیایی  آنالیز و بردای نمونه روش 

باران پر یهاعنوان ماهآبان وآذر به بهشت،ین،اردیاسفند، فرورد یهاماه
در باران کم یهانوان ماهعمهر به ور،یوشهر دادمر ر،یخرداد، ت یهاو ماه

 یهاعنوان آب شاهد سه مرتبه در ماه. از آب چاه بهنظر گرفته شد
. انجام شد یبردارباران نمونهکم یهامرتبه در ماه دو پرباران و

 شودفاده میتمزارع اس یاریکه جهت آب یاز رواناب شهر یبردارنمونه
علت به وریشهر در ماهمرتبه و  2یدب شیعلت افزااسفند به ماه در زین

که در مجموع  گردیدانجام  یبردارنمونه مرتبه 3ریشدت تبخ شیافزا
از  یریگمنظور نمونهبه. گردید هیمورد مطالعه ته یهانمونه ازآب 10
شده با رواناب  یاریشده با آب چاه وخاک آب یاریها )خاک آبخاک
عنوان بهبه چاه آب که  نیزم نیترو بزرا نیترکی( از نزدیشهر

وباتوجه  اسفندماهآبیاری قبل از  مرتبهکیاست  دهیشاهد انتخاب گرد
هم  بهمرت کیباشد، یروز م 45حدود  جاتیدوره کشت سبز نکهیبه ا

(. از هر ناحیه نمونه 3)درمجموع شد  یریگو آذرنمونه بهشتیدر ارد
 از گزاایصورت زنمونه به 20 یال 15هکتار 1در هر  زین یریگدرنمونه
مخلوط  یها با هم به خوبوسپ( نمونه هیته متریسانت 30 یال 0عم  

 شگاهیبه آزما زیآنالجهت  یگرملویک 2 یال 1نمونه  کیتاًیشده ونها
 یشده با رواناب شهر یاریاز خاک آب یریگ. جهت نمونهگردیدارسال 

ت های آب و خاک برداشانجام شد. نمونهنمونه(  3) یطر نیبه هم زین
سنگین  فلزاتجهت تعیین غلظت  آزمایشگاه منتقل گردید.شده به 

 شدسلطانی استفاده  محلول تیزاباز  های آبمونهسرب وکادمیم در ن
(Jackson,1973)  وغلظت سرب و کادمیم در نمونه ها  بادستگاه 

 الک از و آزادخشک، درهوای خاک هاینمونهشد.  تعیین اتمی جذب
 هاینمونه سنگین بعدازهضم فلزات شدند. غلظت عبورداده میلیمتری2

غلیظ، با استفاده از دستگاه جذب 3HNO-HCl 3:1درمحلول  خاک
 (.1394، یزدانبخش و همکارانگیری شد )اتمی اندازه

 

 

  نتایج -3
برداشت شده از  یموجود در نمونه ها ومیمقدار کادم سهیمقا 2در شکل 

کشاورزی و  آب اشامیدنیبا دو استاندارد  18منطقه  یرواناب سطح
آب  ینشان داده شده است.  بر اساس مقدار مجاز ارائه شده برا

 باشدیم ppm 0.003برابر  ومیحد مجاز کادم( (WHO یدنیآشام
تهران با مقدار  18منطقه  یآب رواناب سطح یهانمونه جه،یکه در نت
مصارف  یبرا( (ppm تریبر ل گرمیلیم 03/0تر از کم ومیکادم
بر اساس استاندارد  ومی. حد مجاز کادمباشندیم یمس اریبس یدنیآشام

 ستزی طیسازمان مح یاستفاده مجدد پساب در کشاورز
برابر  یمنظور استفاده مجدد از پساب در کشاورز، به(DOE)رانیا

 ومیکه با توجه به مقدار کادم باشدیم( ppm) تریبر ل گرم یلیم 05/0
 یکشاورز یاریتفاده در آباس یآب برا نیمورد مطالعه، ا یهادر نمونه

 نیدر صورت استفاده از ا ولی باشدیمجاز بوده و قابل استفاده م
 یاریآب یبرا دهااستاندار تیها از نظر رعامداوم آن شیها، پارواناب

 . باشدیم یضرور
 

 

 

 

 با استاندارد یرواناب سطح یهانمونه ومیغلظت کادم سهیمقا  2شکل 

 یشرب و کشاورز
 

مقایسه مقدار سرب موجود در  نمونه های برداشت شده از  3در شکل 
با دو استاندارد شرب و کشاورزی نشان داده  18رواناب سطحی منطقه 

شده است. بر اساس مقدار مجاز ارائه شده برای آب 
باشد که در می ppm 01/0حد مجاز سرب برابر  (WHO)آشامیدنی

تر تهران با مقدار سرب کم 18نتیجه نمونه آب رواناب سطحی منطقه 
یم یسم یدنیمصارف آشام یبرا (ppm)گرم بر لیترمیلی 05/0از 
 در حد مجاز سرب بر اساس استاندارد استفاده مجدد پساب .باشد

میلی گرم بر  1(، برابر DOEایران ) زیستمحیط سازمان کشاورزی
های مورد باشد که با توجه به مقدار سرب در نمونه( میppmلیتر )

مطالعه، این آب برای استفاده در آبیاری کشاورزی مجاز بوده و قابل 
 . باشد استفاده می

 

های رواناب سطحی با استاندارد مقایسه غلظت سرب نمونه  3شکل 

 شرب و کشاورزی
 

کادمیوم موجود درنمونه های برداشت شده از مقایسه مقدار  4در شکل 

با دو استاندارد شرب و کشاورزی نشان داده  18های شاهد منطقه چاه

شده است. بر اساس مقدار مجاز ارائه شده برای آب آشامیدنی 

(WHO حد مجاز کادمیوم برابر )ppm003/0 باشد که در نتیجه می

ادمیوم به ترتیب برای تهران با مقدار ک 18های آب چاه منطقه نمونه

گرم میلی 067/0و  058/0، 068/0، 077/0، 076/0برابر  5تا  1نمونه 

بر اساس  .باشد( برای مصارف آشامیدنی بسیار سمی میppmبر لیتر )

زیست ایران محیط سازمان درکشاورزی استاندارد استفاده مجدد پساب

(DOEحد مجاز کادمیوم به ،)اب در منظور استفاده مجدد از پس

باشد که با توجه به ( میppmگرم بر لیتر )میلی 05/0کشاورزی برابر 

های مورد مطالعه، این آب برای استفاده در مقدار کادمیوم در نمونه

 . باشدآبیاری مجاز نبوده و قابل استفاده نمی
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شرب و های چاه با استاندارد مقایسه غلظت کادمیوم نمونه 4شکل 

 کشاورزی

مقایسه مقدار سرب موجود در  نمونه  های برداشت شده از  5در شکل 
منظور کشاورزی ارائه با دو استاندارد شرب و استفاده به 18چاه منطقه 

گردیده است. بر اساس مقدار مجاز ارائه شده برای آب آشامیدنی 
(WHO حد مجاز سرب برابر )ppm01/0 باشد که در نتیجه می

تهران با مقدار سرب به ترتیب برای  18های آب چاه منطقه نمونه
گرم میلی 068/0و  054/0، 070/0، 070/0، 069/0برابر  5تا  1نمونه 
 باشد.رای مصارف آشامیدنی سمی می( بppmبر لیتر )

 

 
 

های چاه با استاندارد شرب و مقایسه غلظت سرب نمونه 5شکل 

 کشاورزی
 

نقطه که با رواناب ساطحی آبیااری شاده  5نمونه برداری از خاک ، از 
و غلظت کاادمیم و  ، انجام شد97و  96است در ماههای مختلف سال 

غلظات ایان دو فلاز سانگین  1گیری گردیاد. جادول سرب آن انادازه
دهاد. را نشاان می 18های خااک منطقاه گیری شاده در نموناهاندازه

ادمیوم در خااک، باا توجاه باه اساتاندارد حداکثر مجاز غلظت عنصر ک
گرم بار کیلاوگرم خااک میلی 8و مطاب  با استاندارد کانادا  2انگلستان 

است. بر اساس این پژوهش، غلظت کادمیوم خاک بیش از حاد مجااز 
باشد. حداکثر مجاز غلظات عنصار سارب در خااک، باا توجاه باه نمی

اسات. بار اسااس ایان گرم بر کیلوگرم خاک میلی 300استاندارد اروپا 
  باشد .پژوهش، غلظت سرب خاک نیز بیش از حد  مجاز نمی

 

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

 تهران 18رواناب سطحی منطقه 

 شماره
 
 نمونه

وضعیت 
 آبیاری

زمان 
 برداشت

 نمونه 

غلظت 
 کادمیوم
 

 استاندارد
 

 کادمیوم 

غلظت 
 سرب
 

 استاندارد 
 ب سر

1 

قبل 
 آبیاری

 300 51 2 6/0 اسفند

بعد 
 آبیاری

 300 2/52 2 63/0 اردیبهشت

 300 5/52 2 64/0 آذر

2 

قبل 
 آبیاری

 300 2/43 2 28/0 اسفند

 300 6/43 2 32/0 اردیبهشتبعد 

 300 3/44 2 44/0 آذر آبیاری

3 

قبل 
 آبیاری

 300 1/16 2 2/0 اسفند

بعد 
 آبیاری

 300 3/16 2 23/0 اردیبهشت

 300 4/17 2 27/0 آذر

4 

قبل 
 آبیاری

 300 2/16 2 25/0 اسفند

بعد 
 آبیاری

 300 5/16 2 28/0 اردیبهشت

 300 6/16 2 28/0 آذر

 
شاده اسات در   یاریانقطه که با آب چاه آب 5از خاک، از  ینمونه بردار

و سرب آن  ومیانجام شد و غلظت کادم 97و  96مختلف سال  یماهها
شاده  یریگاندازه نیدو فلز سنگ نیغلظت ا2. جدول دیگرد یریگدازهان

حاداکثر مجااز غلظات  .دهدیرا نشان م 18خاک منطقه  یهادر نمونه
و مطااب  باا  2عنصر کادمیوم در خاک، با توجه به استاندارد انگلستان 

گرم بر کیلوگرم خاک است بناابراین بار اسااس میلی 8استاندارد کانادا 
در دو مااه  5و  4، 1های د انگلستان، میزان کاادمیوم در نموناهاستاندار

اردیبهشت و آذر بیش از حد مجاز بوده و برای سالمت انساان، گیااه و 
باشد. حداکثر مجاز غلظت عنصار سارب در خااک، باا دام مناسب نمی

گرم بر کیلوگرم خاک است. بر اساس میلی 300توجه به استاندارد اروپا 
 . باشدت سرب خاک نیز بیش از حد مجاز نمیاین پژوهش، غلظ

 

های خاک آبیاری شده با آب غلظت سرب و کادمیوم در نمونه 2جدول

 تهران 18چاه منطقه 

شماره 
 نمونه

وضعیت 
 آبیاری

زمان 
برداشت 
 نمونه

غلظت 
 کادمیوم
 

استاندارد 
 کادمیوم 

غلظت 
 سرب
 

 استاندارد 
 سرب
 

1 

قبل 
 آبیاری

 6/0 اسفند
2 

51 
300 

بعد 
 آبیاری

 300 5/84 2 7/2 اردیبهشت

 300 88 2 8/2 آذر

2 

قبل 
 آبیاری

 28/0 اسفند
2 

2/43 
300 

بعد 
 آبیاری

 300 5/65 2 32/1 اردیبهشت

 300 9/67 2 47/1 آذر

3 

قبل 
 آبیاری

 2/0 اسفند
2 

1/16 
300 

بعد 
 آبیاری

 300 7/55 2 96/0 اردیبهشت

 300 4/56 2 98/0 آذر

4 

 قبل
 آبیاری

 25/0 اسفند
2 

2/16 
300 

بعد 
 آبیاری

 300 5/76 2 28/2 اردیبهشت

 300 6/78 2 5/2 آذر

5 

قبل 
 آبیاری

 32/0 اسفند
2 

7/17 
300 

بعد 
 آبیاری

 300 1/75 2 32/2 اردیبهشت

 300 3/76 2 34/2 آذر
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  یریگجهینت-4
، رسایماورد برهاای با توجه به دامنه غلظت عناصار سانگین در خااک

های خاک، بیشنمونه تمامیگستره غلظت سرب در  مشخص گردید که
باشاد. حضاور واحادهای صانعتی، نفوذپاذیری ماواد میم وتر از کاادمی

هاای های زیرزمینی و کاربرد آن در زماینسازنده آبخوان، عم  کم آب
هاایی از منطقاه های زیرزمینی بخشکشاورزی باعث شده است که آب

زان آلاودگی تار از میار آلاودگی شادید و حتای بیشمورد مطالعاه دچاا
آبیااری شاده باا  بارداریاز بین مناط  نمونه .های سطحی گرددرواناب

باه  موکاادمیو ، حداکثر غلظت کل عناصر سنگین سرب رواناب سطحی
 18کیلوگرم خاک خشاک در منطقاه  در گرممیلی 64/0و  5/52ترتیب 

ر ایان شارایط هی کادام از دآمد کاه  تهران بدستواقع در جنوب شهر 
از  باشاند.تر از حد مجاز عناصر سانگین نمیها دارای غلظت بیشنمونه

، حاداکثر غلظات کال آبیاری شده باا آب چااه برداریبین مناط  نمونه
 در گارممیلای 8/2و  88رتیاب باه ت موکاادمیو  عناصر سانگین سارب

 ساتتهاران بدواقع در جنوب شهر  18کیلوگرم خاک خشک در منطقه 
ناشی از مجاورت مزارع مذکور با مسیر خروجی فاضالب  دتوانآمد که می
میازان های اطراف منطقه باشاد. ها به چاهورود این فاضالب شهری و 

در دو ماه اردیبهشت و آذر بایش از حاد  5و  4، 1های م در نمونهکادمی
 از باین باشاد.مجاز بوده و برای سالمت انسان، گیاه و دام مناساب نمی

ترین غلظت کادمیوم و سرب را های برداشت شده، نمونه اول بیشنمونه
تواند نزدیک بودن این چاه باه منااط  باشد که علت این امر میدارا می

 کاه اسات آن از حااکی تحقیقاات، نتاایج مسکونی و بیمارستانی باشد.
 قابلیات کنترل در حیاتی نقشی خاک، محلول در سنگین فلزات غلظت

 ساطه افزایش با کهطوریبه دارد عهده به گیاهان را برای زفل استفاده

 عنصر جذب و غلظت افزایش به منجر خاک، در سنگین عناصر غلظت

 های ( بنابراین خاکOrisakwe et al., 2012شود )می گیاه در

 افازایش تاری نیااز دارناد.نمونه اول برای کشت به توجه و دقت بیش

 تبادل ظرفیت شدیداً فاضالب، اربردک اثر در خاک سنگین فلزات سطه

 تحت را خاک معدنی pH ،عناصر تحرک و پویایی آلی، مواد کاتیونی،

غلظات سارب در خااک  (Singh et al., 2008) دهدمی قرار تأثیر

آمااری قبل و بعد از آبیاری با رواناب در اردیبهشت ماه، براساس آزمون 
T و قبول فرض صافر  97/0 داری برابربا توجه به میزان معنی 05/0در

دار نداشاته و باشد، تفااوت معنایکه بیانگر برابری واریان( دو گروه می
آبیاری با رواناب در اردیبهشت ماه تأثیر قابل توجهی بر افزایش غلظات 

غلظت کاادمیوم در خااک قبال و بعاد از  سرب در خاک نگذاشته است.
با توجه به  05/0سطه در T آبیاری با رواناب در آذر ماه، براساس آزمون

و قباول فارض صافر کاه بیاانگر براباری  53/0داری برابر میزان معنی
دار نداشاته و آبیااری باا باشد، بنابراین تفاوت معنیواریان( دو گروه می

رواناب در آذر ماه تأثیر قابل توجهی بر افزایش غلظت کادمیوم در خاک 
از آبیاری با رواناب در غلظت کادمیوم در خاک قبل و بعد  نگذاشته است.

با توجه باه  05/0اردیبهشت ماه، براساس آزمون صورت گرفته در سطه 
و قباول فارض صافر کاه بیاانگر براباری  80/0داری برابر میزان معنی

دار نداشته و آبیاری با روانااب در باشد، تفاوت معنیواریان( دو گروه می
ت کاادمیوم در خااک اردیبهشت ماه تأثیر قابل توجهی بر افزایش غلظا

 سطحی باروان خصوصیات شیمیایی،با توجه به  نگذاشته است. بنابراین 

 آبای نیازهای تأمین منظوربه مطلوب جایگزینی و مهم منبعی تواندمی

وجود بیش از حد مجااز عناصار  به توجه با لیکن باشد کشاورزی بخش
منظور باه، ارائه راهکارهاای مادیریتی های خاکسنگین در برخی نمونه

 کارگران سالمتی حفظ برای استفاده از خاک و آب در آن نواحی الزم و

 صورتکه به محصوالتی و سبزیجات کنندگانمصرف هم نین و مزارع

ضاروری و حاائز  هااآب ایان گندزدایی و تصفیه شوند،می مصرف خام
 . باشدمی اهمیت
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