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  چکیده

این مطالعه با هدف بررسی غلظت سرب در خاك هاي حاشیه اتوبان آزادگان ،تغییر غلظت نسبت به فاصله از اتوبان و عمق 
سایت انتخاب و از هر سایت از فواصل  5خاك صورت پذیرفت.بدین منظور از بین خاك هاي مناطق مختلف حاشیه اتوبان 

سانتی متري نمونه برداري شد. نتایج نشان داد که اختالف  40-50و  0-10متري حاشیه اتوبان از دو عمق  1،3،10،20،50
بدین صورت که ).P<0.01معنی داري بین غلظت سرب در سایت هاي مختلف و فواصل مختلف از حاشیه اتوبان وجود دارد(

ان قرار داشته و با افزایش فاصله مقدار سرب کل کاهش                 بیشترین غلظت سرب در فاصله سه متري از حاشیه اتوب
و در خاك تحت  mg kg-1 37 /56می یابد. همچنین نتایج نشان داد که متوسط غلظت سرب کل در خاك سطحی 

  ) مشاهده شد.P<0.05)و رس (P<0.01می باشد.همبستگی معنی داري بین سرب کل و ماده آلی (mg kg-1 86/39االرض
  کلیديکلمات 

  ،اتوبان آزادگان هاي آهکی آلودگی خاك،سرب کل ، خاك
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Abstract 
 
The aims of this study were to determine the concentration of lead in marginal soils 
Azadegan Highway and variation of soil lead with distance of highway and soil depth. For 
this, from marginal soils of different area of highway, five sites were selected and soil 
samples at distances of 1, 3, 10, 20 and 50 meter from 0-10 and 40-50 soil depth were 
collected. The Result showed that there are significant differences between lead concentration 
in different sites and distance from highway (p<0.01). The highest of lead concentration was 
placed at a distance of three meters from the roadside and the total lead content decreases 
with increasing distance of highway. Also the results showed that the average concentration 
of total lead was 56.37 mg kg-1 and 39.86 mg kg-1 in topsoil and subsoil respectively. 
Significant correlation between total Pb and organic matter (P <0.01) and clay (P <0.05) was 
observed. 
Key word: Soil pollution, Total Lead, calcareous soil, Azadegan highway.  
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  مقدمه 
به عنوان یک منبع طبیعی غیر قابل تجدید در حال تخریب و آلوده  امروزهخاك یک منبع مهم و ارزشمند طبیعت است که 

.آلودگی خاك عبارت است از هر گونه تغییر در ویژگی هاي متشکله خاك به طوري که استفاده از آن  )9(شدن می باشد.
وخت هاي فسیلی و دود ناشی در سال هاي اخیر آلودگی در اثر افزایش فعالیت هاي بشر از قبیل احتراق س. )5،6(ناممکن گردد

آالینده ها از جمله عوامل مختل کننده محیط زیست به شمار رفته و از . )14(از اگزوز وسایل نقلیه و صنایع افزایش یافته است 
بر میان آنها فلزات سنگین به دلیل غیر قابل تجزیه بودن و نیمه عمر طوالنی در بدن انسان و حیوانات و اثرات فیزیولوژیکی آن 

گرم بر سانتی  5چگالی باالتر از .عموما به فلزاتی که )6،8(موجودات زنده در غلظت هاي کم حائز اهمیت شناخته شده اند
سرب اصلی ترین آالینده از گروه فلزات سنگین است و منابع تولید  . )11،18،19 (را دارند فلزات سنگین می گویند  مترمکعب

، پاالیش و خالص سازي لجن فاضالب ،استفاده )10( اي ،آلودگی نفتیو ترافیک جادهعوامل صنعتی وحمل و نقل سرب شامل 
  ).3( باشد) می2(و آبیاري اراضی با فاضالب شهري)1،22(هاي شهري در اراضی کشاورزي از کمپوست زباله

این آالینده ها به باشد که ها میبه نظر می رسد که در مناطق شهري خودروها یکی از منابع اصلی ورود سرب به خاك
 ) .3( صورت ذرات از اگزوز خودروها یا دیگر اجزا خودروها وارد محیط می شوند

     البته امروزه در تترا اتیل سرب که در سوخت گازوئیل وجود دارد نیز منبع مهم سرب در دود اگزوز اتومبیل ها است.
  .)14(کشور هاي پیشرفته سعی شده است از بنزین بدون سرب استفاده شود

 ایران هاي بزرگراه از برخی محدوده در را نقلیه وسایل از حاصل سرب وسیله به خاك آلودگی) 1379( همکاران و رحمانی
 جاده از فاصله افزایش با آلودگی این و است آلوده خودرویی سرب به هابزرگراه اطراف خاك که داد نشان نتایج.بررسی کردند

  .یابدمی کاهش نمایی صورت به
 4 انتخاب از پس.کردند بررسی را کادمیم و سرب به شهري هاي خیابان حاشیه خاك آلودگی) 1386( همکاران و مجد سامانی
 آلوده سنگین فلزات به ها خیابان حاشیه خاك که داد نشان برداري نتایج نمونه و اصفهان شهر هاي خیابان حاشیه در سایت
 کادمیم و سرب غلظت شد مشاهده و کندنمی تامین را کشاورزي خاك در فلزات این مجاز حداکثر استاندارد که طوري به بوده

  .یابدمی کاهش خطی غیر طور به خیابان لبه از فاصله افزایش با سایت هر در خاك
Olu-Owolabi وFakayode )2003 (و کرده مطالعه را نیجریه اوسگبو شهر هاي خیابان حاشیه خاك خودرویی آلودگی 

 50 و 15،30، 5 فواصل در را سرب و ،کادمیم ،نیکل،مس روي فلزات پخش روند متفاوت ترافیکی حجم با سایت 39 انتخاب با
 هاخیابان از فاصله افزایش با که داد نشان ترافیکی حجم به توجه با ها غلظت بنديدسته .کردند گیرياندازه ها خیابان از متري

 یابد.می کاهش شدیدي طور به خاك فلزات ،غلظت متري 50 فاصله تا
, et al Goldsmith)1976( بررسی ها بزرگراه ترافیک متفاوت هاي حجم با ارتباط در را سبزیجات و خاك در سرب غلظت 

 سرب ،مقدار باالتر ترافیک حجم با مناطق و یابدمیکاهش  ها بزرگراه از فاصله با خاك سرب میزان که داد نشان نتایج. کرد
 .است ،بیشتر باالتر ترافیک حجم با مناطق در سبزیجات در سرب میزان و دارند بیشتري

 نیا در یجامع و قیدق مطالعه کنون تا آزادگان اتوبان هیحاش اطراف يخاکها بودن آلوده احتمال رغمیعل متأسفانه
 یتیمحدود گونه چیه بدون جاتیسبز انواع مثل ياندوزشیب محصوالت کشت به کشاورزان یطرف از و نگرفته صورت نهیزم

 .رفتیپذ صورت آزادگان اتوبان هیحاش يها خاك در سرب تیوضع یبررس هدف با مطالعه نیا. باشندیم مشغول
  اه روش و مواد

خاك با ویژگی هاي مختلف در حاشیه  5ابتدا  به منظور بررسی آلودگی سرب در خاك هاي حاشیه اتوبان آزادگان
    40-50و  0-10متري از حاشیه اتوبان و از عمق  1،3،10،20،50برداري از فواصل اتوبان آزادگان انتخاب شدند و نمونه

داده هواخشک کردن و کوبیدن، از الک دو میلیمتري عبور  و آزمایشگاه به انتقال از ها پسنمونهسانتی متري صورت گرفت. 
و هدایت الکتریکی و از قبیل بافت خاك ،کربن آلی ،کربنات کلسیم معادل  خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات برخی شده و
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pH اندازه گیري شد. روش کار به این 1996کل نیز به روش آماچر ( سرب با روش هاي استاندارد اندازه گیري شد. میزان (
% 30میلی لیتر آب اکسیژنه  10تقال داده، به آن نگرم خاك هوا خشک را توزین و به ظرف تفلون ا 1صورت بود که ابتدا 

گر نیز تکرار شد. تا مرز خشک شدن حرارت داده شد. پس از سرد شدن این کار یک مرحله دی 90℃الی  80اضافه و تا دماي 
میلی لیتر  هیدرو فلوریک اسید به نمونه اضافه و تا خشک شدن نمونه به آن حرارت داده  10در مرحله بعد دو مرتبه و هر بار 

میلی لیتر پرکلریک اسید اضافه کرده و تا ظهور بخارات پرکلریک و تا مرز  5لیتر نیتریک اسید غلیظ و میلی15شد.  سپس 
 1:10میلی لیتر هیدرو کلریک اسید  10گراد حرارت داده شد. در نهایت درجه سانتی 190-200حدود  خشک شدن در دماي

 42در این هنگام محتویات ظرف را از واتمن  ساعت به آن حرارت داده شد.1و به مدت 70℃به نمونه اضافه کرده و تا دماي 
هاي صاف درصد به حجم رسانده و غلظت سرب در نمونهلیتري و با اسید یک میلی 50عبور داده و در یک بالن حجم سنجی

آزمون مقایسه میانگین  به منظور بررسی شده با استفاده از استانداردهاي مناسب و به وسیله دستگاه جذب اتمی قرائت شد.
  .استفاده شد SPSSهمبستگی بین سرب کل و ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی خاك از نرم افزار  هاو

 نتایج و بحث
آورده شده است.همان گونه که مشخص  1برخی شاخص هاي آماري  براي ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی منتخب در جدول 

 است پارامتر هاي اندازه گیري شده از گستره نسبتا باالیی برخوردار می باشند.
 

:برخی ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی نمونه ها1جدول   

معیارانحراف  میانگین حداقل حداکثر   
 

 
 کربن آلی

24/3  75/0  58/1  41/0  
76/1 * 312/0 * 068/1 * 23/0  * 

73/27 آهک  11/3  76/14  91/2  
61/29 * 71/4 * 23/13 * 18/4  * 

 درصد رس

 

34 5/11  16/20  78/4  
5/35 * 10* 56/20 * 59/6  * 

5/16 46 درصد سیلت  98/32  66/6  
48* 10* 1/31 * 70/8  * 

5/71 درصد شن  20 86/46  82/10  
80* *17 32/48 * 33/15  * 

  .سانتی متري می باشد 50-40عمق *.
 

توبان نشان می دهد.با توجه به میانگین غلظت سرب نمونه هاي خاك سطحی و تحت االرض را با فاصله از حاشیه ا یکشکل 
یابد.زیاد بودن میزان سرب در می شود ،غلظت سرب در حاشیه اتوبان بیشتر و با فاصله از اتوبان کاهش می مشاهده  شکل

حاشیه اتوبان را می توان مرتبط با  چگالی باالي ذرات سرب و سقوط سریع آنها دانست اما ذرات ریز تر سرب وارد هوا شده و 
.زیاد بودن غلظت سرب خاك در کنار جاده و کاهش آن با فاصله از جاده نشان )12(با باران و برف بر سطح خاك فرود می آیند

نتایج مشابهی توسط دیگر محققین بدست آمده  دهنده این است که منشا سرب در خاك ،اگزوز وسایل نقلیه است.
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متري  1متري از حاشیه اتوبان بیشتر از فاصله  3غلظت سرب در فاصله  همچنین نتایج نشان داد .)12،15،16،17،21(است
ا سرب تنها اگزوز وسایل نقلیه نیست و به نظر می رسد عواملی است که این امر بیان کننده این است که در این فاصله منش

 متري از حاشیه اتوبان شده است. 3هم چون استفاده از فاضالب جهت آبیاري مزارع منجر به تشدید غلظت سرب در فاصله 
  

  :میانگین غلظت سرب با فاصله از اتوبان1شکل 
  
  

  
  

ورده آ 2نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر عوامل مختلف بر غلظت سرب کل در خاك هاي حاشیه اتوبان آزادگان در جدول 
  شده است.

  
  

  : تجزیه واریانس اثر عوامل مختلف بر غلظت سرب کل2جدول 
 MS F  درجه آزادي  منابع تغییرات

001/7541 4 خاك  67/216  ** 

328/6815 1 عمق  82/195  ** 
933/8000 4 فاصله  89/229  ** 
803/34 50 خطا   
001/7541 100 کل   

   در سطح یک درصد معنی دار*
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همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثرات متقابل خاك و عمق،خاك و فاصله در سطح یک درصد معنی دار 
نشان داد که اختالف معنی داري بین غلظت سرب در  LSDشده است. نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین ها به روش 

و   mgkg -102/78خاك هاي مختلف در سطح یک درصد وجود دارد و بیشترین و کمترین مقدار سرب به ترتیب مقادیر 
mg kg-1 57/26  مربوط به خاك شماره یک و سه بود.متوسط مقدار سرب براي خاك سطحی و تحت االرضیmg kg-1 

متري  20و  10بدست آمد.نیز نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها نشان داد که به جز در فواصل  mg kg-1 86/39و  37/56
  mg kg-1 بین سایر فواصل مختلف در سطح یک درصد اختالف معنی داري وجود دارد.بیشترین مقدار سرب با متوسط

متري از اتوبان می باشد.  50مربوط به فاصله  mg kg-1 /30 3متري و کمترین مقدار با متوسط  3مربوط به فاصله  97/77
 نتایج .کندایجاد همبستگی بین ویژگیهاي خاك با سرب کل، پارامترهاي موثر در کنترل سرب توسط خاك را مشخص می

سرب و  بینسطح یک درصد وهمبستگی معنی داري بین ماده آلی و سرب کل در نشان داد که ساده حاصل از همبستگی 
  وجود دارد.سطح پنج درصد  درصد رس در

 منابع
،اثر لجن فاضالب بر عملکرد و جذب فلزات سنگین به وسیله کاهو و 1377افیونی ،م.،رضایی نژاد،ي.و ب.خیام باشی، .1

  .2اسفناج،علوم کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان،
سنگین سرب و روي در برگ و میوه درختان ،تجمع فلزات 1387آقا براتی ،ا.،حسینی ،م.، اسماعیلی،ع.وح.مارالیان، .2

  .47زیتون و خاك آبیاري شده با فاضالب شهري،محیط شناسی،
، ارتباط عوامل ترافیکی با غلظت سرب و کادمیوم در خاك حاشیه  1386تائبی، ا.، سامانی مجد،س. و م.ابطحی،  .3

 .195- 205: 6خیابانهاي شهري ، پژوهشنامه حمل و نقل ، 

،توزیع سرب در برگ چنار نسبت به مراکز تردد خودروها در مناطق مختلف  1364ج، قدوسی،خادم حقیقت ،م.، .4
 تهران.انتشارات جهاد دانشگاهی.

غنی شدگی و توزیع فلزات سنگین در خاك هاي منطقه ویژه ،1388خاکشور،و م .پروین نیا م .کاظمی ،،غ .دلیجانی،ف. .5
 ایران ،شیراز. المللی مهندسی عمراناقتصادي پارس جنوبی (عسلویه)،هشتمین کنگره بین 

تجزیه و تحلیل زمین آماري غلظت سرب،روي و کادمیم در خاك هاي حومه ،1388 نادري،.م ومحمدي،ج.، دیانی،م. .6
 . 67-76: 4کشاورزي)،و صنایع سپاهان شهر واقع در جنوب اصفهان،آب و خاك (علوم 

لودگی خاك به وسیله سرب حاصل از وسایل نقلیه در محدوده آ ،1379حاج رسولیها ،و ش. کلباسی ،م.،رحمانی ،ح. .7
 . 31-41:4برخی از بزرگراه هاي ایران ،علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی، 
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