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و ارتباط آن با برخي  سرب در خاك هاي اطراف  اتوبان آزادگان غلظتبررسي 
  ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي خاك

  

  )دانشجوي كارشناسي ارشد علوم خاك دانشگاه شاهد سميه اسماعيلي(

Email: s.esmaili66@yahoo.com  

  ) دانشگاه شاهد استاديارگروه علوم خاكي(عبداالمير بستان

Email: bostani@shahed.ac.ir  

  

  چكيده

هاي شهري در كمپوست زباله ازاستفاده اي ،و ترافيك جاده حمل و نقلعوامل صنعتي،  ازجملهعوامل متعددي 
 شودميسرب در خاك  از جملهاراضي كشاورزي و آبياري اراضي با فاضالب شهري باعث افزايش فلزات سنگين 

در اراضي خاك هاي فيزيكي و شيميايي با برخي ويژگي  آنهدف از اين تحقيق بررسي وضعيت سرب و ارتباط 
برداري از فواصل منظم از خاك هاي اطراف اتوبان بدين منظور نمونه باشد.مي آزادگان كشاورزي اطراف اتوبان

به روش هضم با سرب كل  اتوبان صورت گرفت. حاشيهمتري از  3سانتي متري وفاصله  0-30آزادگان از عمق 
بافت خاك ،كربن آلي  شاملبرخي ويزگي ها  همچنين .اندازه گيري شد در ظرف تفلونو يدمخلوط چهار اس

نتايج نشان داد   و گنجايش تبادل كاتيوني نيز با روش هاي استاندارد اندازه گيري شدند. ،كربنات كلسيم معادل
mg kg بينغلظت سرب كل 

-1 
د كه سرب برخي از اين نتايج نشان مي ده .متغيير مي باشد  5/263تا   5/27

نيز نتايج حاصل از همبستگي جزء بين سرب كل و ويژگيهاي فيزيكي و  نمونه ها باالتر از حد مجاز مي باشد.
داري شيميايي خاك نشان داد كه بين سرب و درصد رس و آهك به ترتيب در سطح يك و پنج درصد ارتباط معني

  وجود دارد.

  

  : كليديكلمات 

  ژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك ،اتوبان آزادگانآلودگي خاك،سرب كل ،وي
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    مقدمه .1

،گسترش صنعت و دخالت ها و برنامه ريزي هاي نادرست انسان روز به روز بر با افزايش جمعيت در قرن اخير   
از باشد.آلودگي خاك عبارت است ز جمله آلودگي هاي ايجاد شده آلودگي خاك مي.اهاي محيط زيست افزوده مي شودآلودگي

هاي اثر پديده در هر گونه تغيير در ويژگي هاي متشكله خاك به طوري كه استفاده از آن ناممكن گردد.خاك ممكن است
 .]4،5[يكي از موارد مهم آلودگي خاك، فلزات سنگين و افزايش آنها در خاك است  .ها آلوده شودمختلف و توسط انواع آالينده

. سرب اصلي ترين آالينده از ]11،15[گرم بر سانتي مترمكعب باشند 5چگالي باالتر از كه داراي  فلزات سنگين،فلزاتي هستند

عوامل گروه فلزات سنگين است و منابع توليد سرب و ورود آن به خاك بسته به شرايط منطقه متفاوت است و شامل 
ب و بهره برداري از معادن سرب ، پااليش و خالص سازي لجن فاضال]10[اي ،آلودگي نفتيترافيك جاده، حمل و نقل ،صنعتي

هاي شهري در اراضي كشها و نيز استفاده از لجن فاضالب و كمپوست زبالهتا استفاده از انواع قارچ كشها و آفت
اگر چه در يك اجماع جهاني ورود سرب به محيط زيست .]3[ باشدمي ]2[و آبياري اراضي با فاضالب شهري]1،19[كشاورزي

اما در بسياري از كشورها نرخ ورود سرب به  ،]12[ كاهش يافته است ( مثل استفاده از بنزين بدون سرب)توسط برخي از منابع 
دهد كه سرب  بومي موجود در خاك ها ي مطالعات مختلف نشان مي .]18[برابر شده است  20محيط زيست بعضاً تا 

mg kgكشاورزي در دامنه
دهد كه غلظت انجام شده در ايران نشان مي هايسيررب. ]5[باشدمي 50و به طور متوسط 1200-1-

ها در روزافزون سرب از منابع مختلف به اين خاك ويژه در مناطق شهري و صنعتي به دليل وروده سرب در اراضي كشاورزي ب
كه  باشدها ميبه نظر مي رسد كه در مناطق شهري خودروها يكي از منابع اصلي ورود سرب به خاك .]3[ حال افزايش است

توسط جريان  هاي خودرويياين آالينده ها به صورت ذرات از اگزوز خودروها يا ديگر اجزا خودروها وارد محيط مي شوند.آالينده
 آلودگي) 1379( همكاران و رحماني.  ]3[ شوندها توزيع شده و باعث آلودگي خاك و گياه اين نواحي ميترافيكي در اطراف راه

 خاك كه داد نشان نتايج .بررسي كردند ايران هاي بزرگراه از برخي محدوده در را نقليه وسايل از حاصل سرب وسيله به خاك

 ساماني .يابدمي كاهش نمايي صورت به جاده از فاصله افزايش با آلودگي اين و است آلوده خودرويي سرب به هابزرگراه اطراف

 خاك كه ندداد نشان كرده و بررسي را كادميم و سرب هب شهري هاي خيابان حاشيه خاك آلودگي) 1386( همكاران و مجد

 .باشدمي كشاورزي هاي خاك در فلزات اين مجاز حداكثر استاندارد كمتر از اما شده آلوده سنگين فلزات به ها خيابان حاشيه

در حاشيه اتوبان  تاثير حمل و نقل بر افزايش غلظت فلزات سنگين در خاك و سبزيجات كاشته شده با مطالعه) 1984(انديوكور
سرب در خاك و گياهان كشت شده نزديك به اتوبان حداكثر و با  نيكل و مس،كروميم، اظهار داشت كه غلظت فلزات كادميم،

فاصله از حاشيه اتوبان مقدار اين فلزات كاهش مي يابد.اين پديده نشان مي دهدكه منبع اصلي آلودگي دود ناشي از اگزوز 
 ها بزرگراه جنگلي خاك در را Cdو Pb ،Cu سنگين فلزات آلودگي) 2005( يگاالويسن و همكارانگراتومبيل ها مي باشد. 

 از فاصله افزايش با و باشدزياد مي جاده از متري 5 فاصله در سنگين فلزات غلظت داد نشان ها بررسي نتايج .كردند بررسي

است.  شده غني سرب با مشخصي طور به بزرگراه نزديك اكخ نيز آنها اظهار داشتند كه و يابد مي كاهش فلزات غلظت بزرگراه
رغم احتمال آلوده بودن خاكهاي اطراف حاشيه اتوبان آزادگان تا كنون مطالعه دقيق و جامعي در اين زمينه متأسفانه علي

ي مشغول اندوزي مثل انواع سبزيجات بدون هيچ گونه محدوديتكشت محصوالت بيشرت نگرفته و از طرفي كشاورزان به صو
 .صورت پذيرفت آزادگان سرب در خاك هاي حاشيه اتوبان اين مطالعه با هدف بررسي وضعيت .باشندمي
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  مواد و روش ها .2

نمونه برداري از فواصل منظم از خاك هاي به منظور بررسي آلودگي سرب در خاك هاي حاشيه اتوبان آزادگان 
 و آزمايشگاه به انتقال از پسها نمونه تري از لبه اتوبان صورت گرفت.م 3فاصله  سانتي متري و 0-30اطراف اتوبان از عمق

از قبيل بافت  خاك شيميايي و فيزيكي خصوصيات برخي هواخشك كردن و كوبيدن، از الك دو ميليمتري عبور داده شده و
نيز كل  سرب . ميزانري شد،كربنات كلسيم معادل وگنجايش تبادل كاتيوني با روش هاي استاندارد اندازه گي خاك ،كربن آلي

را توزين و به ظرف هوا خشك گرم خاك  1ابتدا  روش كار به اين صورت بود كه اندازه گيري شد. )1996آماچر ( به روش
تا مرز خشك شدن حرارت داده شد.  90 الي 80اضافه و تا دماي  %30ميلي ليتر آب اكسيژنه  10 ، به آناتتقال داده تفلون
ميلي ليتر  هيدرو فلوريك اسيد  10 دو مرتبه و هر بار در مرحله بعد سرد شدن اين كار يك مرحله ديگر نيز تكرار شد. پس از

پركلريك  ميلي ليتر 5اسيد غليظ و نيتريك ليتر ميلي15سپس  به نمونه اضافه و تا خشك شدن نمونه به آن حرارت داده شد. 
گراد حرارت داده درجه سانتي 190-200و تا مرز خشك شدن در دماي حدود ريك بخارات پركلو تا ظهور اسيد اضافه كرده 

به آن حرارت ساعت 1به مدت و 70اضافه كرده و تا دماي به نمونه  1:10هيدرو كلريك اسيد  ميلي ليتر 10 نهايتدر  شد.
يك ليتري و با اسيد ميلي 50بالن حجم سنجيدر يك  عبور داده و 42در اين هنگام محتويات ظرف را از واتمن  داده شد.
وسيله دستگاه جذب ه هاي صاف شده با استفاده از استانداردهاي مناسب و بدر نمونه سربغلظت  و به حجم رسانده درصد

  اتمي قرائت شد.

  

  نتايج و بحث .3

ت دامنه دهد. همانگونه كه مشخص اسجدول يك برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي نمونه ها را نشان مي
 9/8 – 34درصد،  12/0 – 64/1تغييرات كربن آلي، كربنات كلسيم معادل، ظرفيت تبادل كاتيوني و درصد رس به ترتيب 

Cmol(+) Kgدرصد، 
هاي انتخاب شده از گستره تغييرات دهد كه نمونهباشد كه نشان ميدرصد مي 15 – 47و  5/11 – 24 1-

 باشند.بااليي برخوردار مي
 
  

  هاي مورد مطالعهبرخي از ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي خاك  :1جدول 

Soli No.
Sand Silt  Clay CCE

*
OC CEC بافت خاك 

Cmolc kg)       (درصد)
-1

)   
1  6/30  4/36  33 8/28 60/0 10/19   لوم رسي 

2  52/55  48/23  21 21 72/0 60/13   لوم رسي شني 

3  92/31  08/35  33 8/16 23/0 50/17   لوم رسي 

  رسي سيلتي 24 11/0 34 47  72/45  28/7  4

5  22/12  78/44  43 1/31 52/0 72/23   رسي سيلتي 

6  94/25  06/41  33 7/27 31/0 82/17   لوم رسي 

7  12/80  88/4  15 9/8 93/0 52/11   لوم شني 

8  56/69  44/9  21 9/12 05/1 02/15   لوم رسي شني 
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در ايران دهد. توزيع سرب كل خاك را در خاكهاي سطحي گرفته شده از حاشيه اتوبان آزادگان نشان ميشكل يك 
MAC)حداكثر غلظت مجاز سرب كل أسفانه استانداردي در زمينه مت

1
 درحالي است كه اين.در اراضي كشاورزي وجود ندارد (

در اراضي كشاورزي در سرب كل  حد آستانه ،دهنده خاكبا توجه به ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي و نوع تركيبات تشكيل
  . ]9،7،6،5[گزارش شده است در دامنه وسيعيمناطق مختلف جهان 

  
>200 (m

g/kg) 8%

100-200(mg/kg) 

          

33% <100 (mg/kg)

59%

  

 نمودار توزيع سرب كل در تعدادي از خاكهاي سطحي حاشيه اتوبان آزادگان :1شكل 

 

مراه حداكثر غلظت مجاز سرب كل در ه جدول دو برخي از ويژگيهاي آماري سرب كل در خاكهاي مورد مطالعه به
توجه به اين نتايج درصورتيكه حد آستانه سرب  دهد. بارا نشان مي]8[كانادااراضي كشاورزي براي سه كشور استراليا، انگليس و 
mg Kgكل براي خاكهاي كشاورزي منطقه مورد مطالعه 

 40توان نتيجه گرفت كه بيش از مي ،در نظر گرفته شود100 1-

   گيرند.ضي آلوده به سرب قرار ميرالعه در زمره اادرصد مناطق مورد مط

  

  ري شده در خاكهاي سطحي حاشيه اتوبان آزادگانگيبرخي ويژگيهاي آماري سرب كل اندازه :2جدول 

mg Kg(حداكثر غلظت مجاز سرب    انحراف معيار    حداكثر  حداقل  ميانگين
-1

(  

)mg Kg
-1

  كانادا  انگليس  استراليا  -  )

08/91  5/27  5/263    06/70    100  100  200  

  

                                                 
1 - Maximum Allowed Concentration 

9 58/60  42/16  23 4/11 44/0 42/13   لوم رسي شني 

10 04/59  96/17  23 7/17 63/1 55/18   لوم رسي شني 

11 26/61  74/13  25 6/14 68/0 42/15   لوم رسي شني 

12 68  11  21 4/13 33/0 92/11   لوم رسي 

  : كربنات كلسيم معادل*   
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سته است. ايجاد همبستگي بك واابقاء و يا خروج سرب پس از ورود به خاك به خصوصيات فيزيكي و شيميايي خا
صل از همبستگي اكند. نتايج حكنترل سرب توسط خاك را مشخص ميبين اين ويژگيها با سرب كل، پارامترهاي موثر در 

2جزء
**داري بين سرب خاك با درصد رس(نشان داد كه ارتباط معني 

*) و آهك(75/0
  ) وجود دارد.  62/0

نشست ين نكته كه عالوه بر جذب سرب از طريق خاك، بخشي از سرب نيز از طريق تهبا توجه به نتايج بدست آمده و ذكر ا
اندوزي نظير تواند توسط گياه جذب شود، ضروري است در خصوص امكان كشت انواع گياهان بويژه گياهان بيشاتمسفري مي

  اي صورت بپذيرد.اكنون بدون هيچ محدوديتي در حال انجام است، مطالعات جداگانهانواع سبزيجات كه هم

  

 

  منابع و مراجع .4

علوم كشاورزي و منابع مجله  ،اثر لجن فاضالب بر عملكرد و جذب فلزات سنگين به وسيله كاهو و اسفناج،و همكاران  افيوني ،م[1]  
  .1377، 2شمارهطبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان،

مجله و ميوه درختان زيتون و خاك آبياري شده با فاضالب شهري،،تجمع فلزات سنگين سرب و روي در برگ و همكاران  آقا براتي ،ا[2]  
  .47،1387شمارهمحيط شناسي،

، ارتباط عوامل ترافيكي با غلظت سرب و كادميوم در خاك حاشيه خيابانهاي شهري ، پژوهشنامه حمل و نقل ،  و همكاران تائبي، ا[3]  
 .195 -  205 ،1386، 6شماره

و توزيع فلزات سنگين در خاك هاي منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي (عسلويه)،هشتمين  ي شدگيغن؛ و همكاران دليجاني،ف[4]  
  1388ايران ،شيراز، كنگره بين المللي مهندسي عمران

تجزيه و تحليل زمين آماري غلظت سرب،روي و كادميم در خاك هاي حومه سپاهان شهر واقع در جنوب  ، و همكاران دياني،م[5]  
  . 67-76، 1388، 4شمارهكشاورزي)،و صنايع آب و خاك (علوم مجله اصفهان،

علوم و مجله لودگي خاك به وسيله سرب حاصل از وسايل نقليه در محدوده برخي از بزرگراه هاي ايران ،آ ،و همكاران رحماني ،ح[6]  
 .31- 1379،41، 4شمارهفنون كشاورزي و منابع طبيعي،

 و كاهو گياه و خاك در كادميوم و سرب تجمع و خاك O.C و pH ECميزان، بر فاضالب لجن نقش رحيمي آالشتي ،س و همكاران،[7]  
 .133-147 ،3،1390خاك،شماره و آب حفاظت هاي پژوهش مجله ،تربچه

،شماره محيط شناسيمجله  ، آلودگي خاك حاشيه خيابان هاي شهري به سرب و كادميم ، و همكاران ساماني مجد،س[8]  
43،1386،10-1.  

 4شمارهعلوم و تكنولوژي محيط زيست،مجله تاثير آلودگي هوا بر غلظت عناصر سنگين در خاك پارك ملت ،،و همكاران  ع،كرباسي[9]  

،1386 ،63-51.   

مجله رشد آموزش زمين شناسي شماره  لويزه،ف ،بررسي منشا و ميزان تمركز آلودگي فلزات سنگين در جزيره خارك ،[10]  
45،1385،34-30.  

،همايش تعيين توزيع مكاني فلزات سنگين آهن ،كبالت و واناديوم در خاك سطحي استان همدان،.و همكاران مدني ،ا [11] 
  .1389ژئوماتيك،

[12]  Adriano, D, Trace elements in terrestrial environments: biogeochemistry, bioavailability and 

risks of metals, 2nd edn. Springer, New York,200  
[13]  Amacher, M. C. 1996. Nickel, Cadmium and Lead. p.739-768. In: D.L. Sparks (ed.).  Methods of soil 

analysis: Chemical Methods, part 3, 3rd ed. Soil Sci. Soc. Am., Madison, WI.  

                                                 
2 -Partial correlation 



 

6 

 

 مهندسي محيط زيستهمايش ملي و نمايشگاه تخصصي ششمين

The 6th National Conference & Exhibition on Environmental Engineering 

  1391 -تهران

 انجمن مهندسي محيط زيست ايران

 ستاد محيط زيست و توسعه پايدار

 شهرداري تهران

دن و تجارتوزارت صنعت،معسازمان حفاظت محيط زيست  

 HSEدفتر

دانشكده محيط زيست

  1453793399كدپستي-51شمارهلستوم، خيابان فياض،دبيرخانه دائمي: تهران، خيابان ستارخان، روبروي برق آ

 info@celco.ir         www.CELCO.ir           021-44268514نمابر:            021-44268512-3:تلفن

[14]  Grigalavičienė, I., Rutkovienė ,V.and V. Marozas,The Accumulation of Heavy Metals Pb, Cu and Cd at 

Roadside Forest .Soi،Polish Journal of Environmental Studies.14،2005,pp.109.115. 

[15]  Herrera, L .R. et al, Heavy Metal Adaptation, Biological Sciences,2,2001. 

[16]  Ndiokwere, C. L, A study of heavy metal pollution from motor vehicle emissions and its effect on roadside 

soil ,vegetation and crops in Nigeria .Environ.Pollut.,Ser.B.1984,pp.35.42 

[17]  Nguyen Thi Lan. etal ,Heavy-Metal Contamination of Soil and Vegetables in Wastewater-Irrigated 

Agricultural Soil in a Suburban Area of Hanoi, Vietnam. Communications. 41.2010,pp. 390.407 . 

[18]  Nriagu, J.Q, A silent epidemic of environmental metal poisoning. Environ Pollut.50.1988,pp.61.139. 

[19]  Zinati, GM. etal, 2004,Distribution and fractionation of phosphorus, cadmium, nickel, and lead in 

calcareous soils amended with composts. Journal of environmental science and health. Part B. Pesticides, food 

contaminants, and agricultural waste.vol 39.2004,pp.209.223. 

 

 


