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فيزيکوشیيميايي

هايرسوب،فازهايژئوشيمياييفلزاتموجوددرآنهانيزبااستفادهازروشاسیتخرا ترتيییي4

(،pHدرصدمادهآليودرصدرس)نمونه
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مقدمه

آنهیانيیز
احتمالي،امکانانتاالآاليندههاويادسترسپذيري 

رودخانههیا يکیيازمایمتیرين مسیائلو مشیکتت

آلودگي

موردسن شقرارگيرد(.)Forghani et al. 2009

زيستمحيطياستکهامروزهموردتوجهفراوانقیرارگرفتیه


رودخانهسياهرود-کهايینپیژوهشبیررويآنان یام

اسیت(.)Westrich & Förstner 2005رودخانیههیادرحايایت

يکيازرودخانههايدرمعرضآلودگيدراستان

شدهاست-

مناب حياتيآبشيرينجایتاسیتفادهدرامیورکشیاورزي،

مازندراناست.براساسمطالعاتان امشیده،ايینرودخانیه

آنهیا
يروندوهرگونهآلیودگيدر 
شربوصنعتبهشمارم 

درسییاليانگذشییتهوضییعيتبسییياربییدينسیییتبییهسییاير

محيطيسايربخشهايطیيعیتنيیز


تواندبرکيفيتزيست
مي

رودخانههااستانمازندرانداشیته اسیتکیهدليیلآنتخليیه


تر يرگذاراسیت.ازناطیهنظیرآلیودگي،هیررودخانیهداراي

پسابکارخانههايمتعدد(مانندصناي نسیاجي مازنیدران) و


ورودآاليندههیابیه

ظرفيتخودپاالييمعينياستوچناننه

فاضتبهايبيمارستانيوهمننينورودروانابهايشیاري

آنبییيشازحییدپییذيرشرودخانییهاسییت،درايیینصییورت

درطيساليانمتماديبهداخلرودخانهبودهاسیت (پوراصیغر

مشکتتزيستمحيطيدرآنبهصیورتپايیداردرخواهید


.)5633همننیينايینرودخانیهدربخشیيازمسیيرخیود،از

باوجوداينکهدرصورتورودآاليندههابهمحیيطآبیي

آمد.

م اورزمينهايکشاورزي(مزارعبرنج)ونیواحيروسیتايي

داخلرودخانههیردوبخیشآبورسیوبآنتحیتتیرير

عیورميکندکهاحتمالورودانواعديگرآلودگيرابیهداخیل


آلودگيقرارميگيرندامابخشرسوباتبهدليلپوياييکمتیر

ميدهد.ايینمطالعیهبیاهیدفبررسیي
اينرودخانهافزايش 

نسیتبهمحيطآب،ميتواندآاليندههايمختلفشيميايي(به

کيفيتوشدتآلودگيفلزيدررسوباتبستراينرودخانیه

ويژه فلزاتسنگين)رابيشتردرخیودمتمرکیزسیازد.بیدين

ان امگرفتهاست.

علتبررسيغلظتفلزاتدررسوباتبسیتريیهرودخانیه
شدتآلودگيياتاريخنیهآنراباتیرازمحیيطآبآشیکار
يسازد.
م
معموالً درارزيابيآلودگيهاي شیيمياييدرمحیيطهیاي
جامديچونخیاميیارسیوب،غلظیتکیلفلیزات(يیادر
حاياتغلظتهايشیهکل)5اندازهگيريميشود.اگرچهاين
غلظتهايميتوانندمعيارمناسیيبرايتعيينشدتآلیودگي
يطهیاتلایيشیوندامیاانیدازهگيیريصیرف
فلزيدراينمح 
غلظتکلفلزاتدررسوباتنميتواند اطتعیاتکیامليدر
آنهیادراختيیار
موردمنشرفلزاتيازيستدسترسپیذيري 2
قراردهد.بدينعلیتامیروزهسیعيمیيشیودکیهبیاان یام
روشهايي موسومبهروشهیاي اسیتخرا ترتيییي6فازهیاي
ژئوشيمياييوياگونههايمختلففلزاتدررسیوباتتعيیين
گرديدهوبدينترتيفضیمنارزيیابيدقيییشیدتآلیودگي
1

Pseudo-total content
Bio-availability
3
)Sequential Extraction Procedures (SEP
2

ویژگیهای منطقه مورد مطالعه
رودخانییهسییياهروددراسییتانمازنییدرانودرمحییدودهبییين
قائمشاروجويیارجرياندارد.حوضهآبريزاينرودخانهبیين
محدودهيساري–نکادرشرقوبابل–آملدرغیربقیرار
گرفتهاست.براسیاسدادههیايموجیودهواشناسیي،منطایه
موردمطالعهدارايآبوهوايمعتدلمرطوبباتابستانهاي

گرمومرطوبوزمستانهايمعتدلومادارقابلمتحظیهاي

بارشاست(متوسطبارندگيودمابهترتيف363ميليمتیرو
53/3درجهسانتيگرادگیزارششیدهاسیت).توزيی مکیاني
بارشازغرببهشرقکاهشمیييابید.ولیيازنظیرتوزيی 
زمانينسیتاً ابتبیودهبیهگونیهايکیهحیداک ربیارشطیي
هايمارتاارديیاشتوحداقلآندرتابستانرخميدهید


ماه
(شکل.)5

منطاهقائمشار-استانمازندران)

آلودگيوگونهسازيفلزاتسنگيندررسوباتبستررودخانهسياهرود(


شکل  -1میزان بارندگی در حوضه رودخانه سیاهرود در یک دوره  11ساله
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حوضهآبريزسياهروددرنزديکيارتفاعاتحیداک ر433

پرچينهتاجادهقائمشار-سیاريادامیهمیييابیدوحیداک ر

متروحداقل21متیرزيیرسیطزآزاداقيیانوسهیاقیراردارد

ارتفاعحدودآن433متروحداقلآن23متیراسیت.بخیش

ازلحاظپستيوبلندينيزميتوانايینحوضیهرا

(شکل.)2

دشتنيزقسمتاعظیمحوضیهآبريیزرودخانیهسیياهرودرا

بهدوبخشکوهسیتانوبخیشدشیتتاسیيمکیرد.بخیش

تشکيلميدهدوازارتفاعحدود23متیرشیروعشیدهوتیا


کوهستانيآناينبخشدرباالدسترودخانهسیياهرودقیرار

دريايمازندران(که21مترزيرسیطزدرياهیااسیت)،ادامیه

داردکهشاملادامهسلسلهجیالالیرزهمیراهبیات یههیاييبیا

دراينبخشپستيوبلنديخاصيمشاهدهنميشود.

مييابد.


پوششگياهيطیيعيجنگلیياسیت.ايینقسیمتازمنطایه


شکل  -2نقشه توپوگرافی و پوشش گیاهی حوضه آبریز رودخانه سیاهرود
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ازنظرتاسيمبنديهیايزمیينشناسیينيیزمنطایهمیورد

تنییاوبيازکنگلییومرا،مییارنقرمییزرن ی سییيلتداروگییاهي

مطالعهدربخششرقيزونالیرزمرکزيقرارگرفتیهاسیتو

اليههايماسیهسین هیاوسیيلتسین هیا)وهمننیين
ميان 


بخشعمدهحوضهآبريزآن،بهترتيفازناشتههیايهیمارز

ناشتههیايکیواترنري (معیادلسیازندآپشیرونو بیهشیکل


شاملتناوبيازمارنهیاو

سازندقرمزبااليي(باسنميوسن-

اي،آبرفتهاي


رودخانه
مخرونافکنهها،پادگانههايسيتبي-


مارنهايسيلتدارخاکستريتازيتیوني)،واحیدهايسیري


ايکانوجوانوناشتههايخطساحلي)تشیکيل


رودخانه

قارهايواحد(معادلسازندچلکنبیاسیناليگوسین-شیامل

يافتهاست(شکل()6دانشمندوکريمي.)5632





شکل  -3نقشه زمینشناسی حوضه آبریز رودخانه سیاهرود (برگرفتهارناشه 5:213333قائمشارباکميتغييرات)


مواد و روشها

نمونهبردارييکسیاننییودهوسیعيگرديیدکیهدرنزديکیي

نمونهبرداری و تعیین غلظت کل فلزات

مناطیشاري،نمونهبرداريبافاصلهکمتیريصیورتپیذيرد.

باتوجهبهراههايدسترسيوهمننينوجودمنیاب احتمیالي

درمحلبرداشتنمونه،پی ازکنیارزدنرسیوباتسیطحي

آلودگي،نمونهبرداريازرسیوباترودخانیهدرطیولآنواز

توسطبيلنهفوالدي،حدود2کيلوگرمرسوبازعمیحدود

محلسرچشمه(ارتفاعاتروستايپرچينیه)تیامحیلورود

53سانتيمتريجم آوريشدهوپ ازانتاالبهآزمايشیگاه

رودخانهبهدريايخزران امگرفت(شیکل.)4فاصیلهنایان

نمونههیاپی ازپیودرشیدن
درهوايآزادخشهگرديدند .

منطاهقائمشار-استانمازندران)

آلودگيوگونهسازيفلزاتسنگيندررسوباتبستررودخانهسياهرود(


44

توسطهیاوندسیتي،ازالیه36ميکیرونعییوردادهشیدند.

اسییيدهايHF-HNO3-HClO4توسییطدسییتگاهICP-OESدر

غلظتکلفلزاتدرنمونههايرسوبپ ازهضمآنهیابیا


اندازهگيريشد.
آزمايشگاهشرکتزرآزما 



شکل  -7نقاط نمونهبرداری از رسوب در طول رودخانه سیاهرود

.)Higginson 1992

تعیین خواص فیزیکوشیمیایی نمونههای رسوب
دراينمطالعه برخيازخیوا

فيزيکوشیيميايينمونیههیاي
5

رسوبچون،pHميزانمادهآلي ودرصدرسنمونیههیابیه
روشهییاياسییتانداردتعيییينگرديییدpH.نمونییههییاي
کمییه 
رسوبدرمخلیوطيبیانسییت5بیه(2آب-رسیوب)وبیا
استفادهازيیهدسیتگاهpHسینجکیاليیرهشیده(میدل 3510
)Jenwayاندازهگيريشد.درصدمادهآلیينمونیههیانيیزبیه
نمونههاقیلوبعید
روشLOI2وبااندازهگيرياختتفوزن 
ازاحتراقآنهادردماي113درجهسانتيگیراد(بیهمیدت4

نمونهها
ساعت)تعيينگرديد(.)Allen et al. 1974درصدرس 
اندازهگيیريشید(
نيزباکمهروشهيدرومتري 

& Rayment

)Organic matter (OM
Loss on Ignition

استخراج ترتیبی و تعیین گونههای فلززات در نمونزههزای
رسوب
همانطورکهقیتًگفتهشدباآنکه انیدازهگيیري غلظیت کیل
فلزات در يه محيطمانندخاميیارسیوب میيتوانید نشیانه
مناسیي از شدتآلودگي در آن محيط است ،ولیي نمیيتوانید
دسترسپذيري فلزاتدراختيار ما قرار دهد.

اطتعاتي در مورد
اندازهگيیري

زيستمحيطي بايد عتوه بر

در يه ارزيابي دقيی
غلظت کلفلزات در محيطخاميارسوب ،محتیواي زيسیت
آنهیا و يیا بیه طیور کلیي گونیهسیازي(شیکل
دسترسپیذير 

شيميايي) فلزات نيز مورد بررسي قرار گيرد تیا از ايین راه ا یر

1
2

بخشهاي مختلفمحيط و احتمال انتاال يا تحرم

آاليندهها بر
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شبينیي شیود.بیراي ايین منظیور محاایان از
آنها در محيط پي 


کهدرآن)Igeo(،شیاخصزمیينانیاشیتيیاشیاخصشیدت

ميکننید کیه
مرحلهاي استفاده 

روشهاي استخرا ترتيیي چند


آلودگي،)Log2(،لگیاريتمدرپايیهدو)Cn(،غلظیتفلیزدر

شکلهاي مختلفعناصرتشخيصدادهمیيشیود.در

آنها
در 

رسوبو()Bnغلظتزمينهفلزمیوردنظیر(ميیانگينشیيل)

اينپژوهشگونههايفلزيکادميم،نيکیل،رويوسیرببیا

اسییت.عییدد،5/1بییهعنییوانضییريفتصییحيزا ییراحتمییالي

ان امآناليزاستخرا ترتيیي(5BCRروشپيشنااديازسوي

زمينهدررابطهفوقگن انیدهشیدهاسیت(

اتحاديیهاروپیا)تعيیينگرديدنید)et al. 1999

ماتريک

Muller

.(Rauretبیدين

.)1979مولربراساساينشاخص،آلودگيدررسوباترابیه

منظورتعداد6نمونهازناانمختلفرودخانهبرايان اماين

هفتگروهتاسيمبندينمودهاسیت(جیدول.)5مطیابیايین

آزمايشانتخابگرديد(نمونههايمشخصشدهبیاحیرفS

ردهبنییدي،بییاالترينعییدد3،اسییتکییهحییدوداً233برابییر


درشکل.)4اينروشداراي4مرحلهبودهکهدرهرمرحلیه

شدگينسیتبهزمينهنشانميدهد


غني

ازمعرفهايشيمياييمخصو


جاتآزادسیازيفلیزاتاز

جدول  -1ردههای مختلف ضریب زمینانباشت در تعیین آلودگی

فازهايمختلف(فازمحلولدراسيد،F1-فازکاهشپیذير-

رسوبات ()Muller 1979

،F2فییازاکسییايشپییذيرF3-وفییازباقيمانییده)F4-اسییتفاده
ميشود.جزئياتاينروشونوعمعرفهاي()Agentمیورد

شاخصزمينانیاشت()Igeo


استفادهدرهرمرحلهدرشکل()1نشاندادهشدهاست.

کمتريامساويصفر

غيرآلوده



3-5

غيرآلودهتاکميآلوده

5-2

کميآلوده

2-6

کميآلودهتاخيليآلوده

6-4

خيليآلوده

4-1

خيليآلودهتاشديداًآلوده

بزرگتراز1


شديداًآلوده

شدتآلودگي


تحلیل همبستگی دادهها



ازضريفهمیستگيبهطیورکلیيبیراينشیاندادنارتییان

شکل  -7مراحل استخراج ترتیبی به روش (Rauret et al. BCR

خطيبيندومتغيراسیتفادهمیيشیود.ايینرابطیهمیيتوانید

)1999

سيرياسرنوشتآاليندهها

اطتعاتمفيديرادرموردمنشر،م
ارزیابی کمّی شدت آلودگی رسوبات

درمحيطارائهدهد(.)Qishalqi et al. 2009دراينمطالعه،پ 

معموالًازشاخصهیايژئوشیيمياييمتعیدديبیرايارزيیابي

ازاطمينانازنرمالبودنتوزي دادهها(بیااسیتفادهازآزمیون

شدتآلودگيدررسوبات(ياخامها)اسیتفادهمیيشیود.در

)Kolmogorov–Smirnovوبررسيمایاديرخیار ازرده،از

اينمطالعهازشاخصهايضريفزمیينانیاشیت)(Igeoبیراي


روشهمیسیتگيپيرسیون6بیرايتحليیلرابطیهبیيندادههییا

تعيينکميشیدتآلیودگيدرنمونیههیايرسیوباسیتفاده

استفادهشد.

يآيید:
ضريفزمينانیاشت2ازرابطهزيربیهدسیتمی 

گرديد.



()Muller 1979

نتایج و بحث

رابطه(Igeo=log2 Cn/1.5×Bn )5

تغييرميزانپارامترهايفيزيکوشيميايينمونههیايرسیوبدر

Bureau Communautaire de Référence
Geo-accumulation Index

1
2

Pearson Correlation coefficient

1

منطاهقائمشار-استانمازندران)

آلودگيوگونهسازيفلزاتسنگيندررسوباتبستررودخانهسياهرود(
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طولرودخانه

کشور)هوموس(مادهآلي)درخامورسوباتبهطورطیيعي

درجیدول()2ويژگیيهیايآمییاري(شیاملميیانگين،ميانییه،

باالاست.بااينحالباالبودنبيشازحدمادهآليدربرخي



يژهايستگاههايشماره55و،52بهترتيف3/2

ايستگاهها(بهو


فيزيکوشيميايياندازهگيريشدهدررسوباتآوردهشدهاست.


فعاليییتهییايکشییاورزي

يتوانییدبییهدليییل
و)%53/5میی 

براساسنتايجبهدستآمدهازدانهبنديرسوباتوباتوجیه

درزمينهايم اوراينايستگاههیااسیت.

(شاليزارهايبرنج)

بهطیاهبنديفولهمشخصشدکهرسوباتبسیتررودخانیه

هايکشاورزيميتوانندبیاشیدتبخشیيدنبیهنیرخ


فعاليت

درايستگاههیاي2،5و6کیهدرابتیداوباالدسیترودخانیه


فرسايشخاموهمننينت زيهوفسادمیوادگيیاهي،ميیزان

دانهدرشتوازنوعگراولماسهاي

قرارگرفتهاند،دارايبافت

میادهآلیيدررسیوباتراافیزايشدهنید

درايستگاههاي1،4و3بافترسوباتماسهگراولیي

هستند.

شايانذکرآنکهازايستگاههاي56بهبعدبیانفیوذآب

).2006

رسوباتگراولماسهايودرناان3،3و

است.درايستگاه3

شوردريابهداخلرودخانهازميیزانمیادهآلیيدررسیوبات

گليباکميگراولطیاهبنیديمیيشیوند.در

ازنوعماسه

53

يشود.
کاستهم 

انحرافمعياروبازهتغييیرات)برخیيازمایمتیرينخیوا

ايستگاههاي55و52کهعرضرودخانهنسیتبهديگرنایان

رودخانهبيشتربودهوشيفبسیتروسیرعتجريیانآبکیم

(Owens & Collins



تغییر غلظت فلزات سنگین در نمونههای رسزوب در طزول

ايميباشند.درادامهبیاورود


است،رسوباتازنوعگلماسه

رودخانه

شاخههايفرعي برميزانرسوباتدانهدرشتافزودهشیدهو


درجدول()6پارامترهايآمیاريمربیونبیهغلظیتفلیزات

بافت رسوبات،درردهماسهگليباکميگراولقرارميگيرد.
درايستگاهانتاايينيزبانزديهشیدنرودخانیهبیهمصیفو
ماسهاياست.
جريانهايساحلي،بافترسوباتکامتً 


نمونههايرسوب
سنگين( CuAsو) Cr, Cd, Ni, Zn, Pbدر 
نشاندادهشدهاست.همننيندراينجیدولغلظیتفلیزات
سنگيندررسوباتمتوسطجااني5آوردهشدهاست

(Bowen

).1979نتايجت زيههايشيمياييبهطیورکلیينشیاندادکیه



جدول  -2پارامترهای فیزیکوشیمیایی اندازهگیری شده در نمونههای

ميانگينغلظتآرسنيهدررسوباترودخانهسياهرود mg/kg

رسوب مورد مطالعه

3/33است.باتوجهبهتغييراتميزانآرسینيهدررسیوبات

سیلت

ماسه

رس

ماده آلی

آماره

(شکل،)3غلظتايینفلیزدر53ايسیتگاهبیيشازW.M.S

33

53

53

2/33

3/2

ميانه

ترينغلظتآرسنيهدرايستگاههیاي5و(55بیه

است.بيش

32/1

25

65/64

53/22

5/43
/31
56

6/46

3/23

2/1

3/24

ميانگين
انحراف
معيار

يشیود.
يليگرمبرکيلوگرم)مشاهدهم 
ترتيف53/1و 53/3م 

-34
53

2-41

3/35-53/3 6-43

-3
3/32

)(%

)(%

)(%

)(%

pH

بازه



يز،نمونههیايرسیوببیهطیور

ازنظرميزانمادهآلين
ميانگينداراي6/46درصدمادهآليهستند.باتوجهبهشیکل
()3ميییزانايیینپییارامترازباالدسییت()%2/3بییهسییمت
پاييندسترودخانه(ايستگاهشماره)%53،52افزايشنسییي
مييابدکهازايننظررونديکیامتًمشیابهبیاميیزانرسدر

رسوباتدارد.بهطورکليدرمناطیمرطیوب(ماننیدشیمال

اينفلزميتوانددرا یرعوامیلزمیينزادويیاانسیانزادوارد

محيطهايطیيعيشود).(Barringer et al. 2011

علتباالبیودنغلظیتآرسینيهدرايسیتگاهشیماره5
احتماالًبهوجوديهواحدمرغداريدرنزديکياينايسیتگاه
مربوناستچراکهاساساًکودهايمرغیيمیيتواننیدحیاوي
غلظتباالييازآرسنيهباشیند.غلظیتبیااليآرسینيهدر
ايستگاهشماره)53/3mg/kg(55رانيزمیيتیوانبیهوجیود
برنجکاري)دراطرافاين
زمينهايکشاورزيوسي (بهويژه  

ايستگاهنسیتداد.بهطورکلياستفادهازکودهیايشیيميايي،
)World Mean Sediments (W.M.S

2
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حشرهکیشهیاوآبيیاريبیاآبهیايحیاويايینعنصیردر


است.بیاالترينمایاديرايینفلیزدرايسیتگاهشیماره63(52

کشاورزي(بهويژهدرمزارعبرنج)،مامترينمناب واردکننده

ميليگرمدرکيلوگرم)استکهتاريیاًنزديهبهمادارميانگين


يآيند)Barringer et
رودخانههابهحسابم 

آرسنيهبهداخل

آندررسوباتميانگينجااني((66mg/kgاسیت.کیمتیرين

).al. 2011ميزانفلزم دررسوبات،رونیدينوسیانينشیان

مادارمی نيیزدرايسیتگاهشیماره)3mg/kg(51مشیاهده

دهدودربيشترنااننمونهبرداريکمترازغلظتW.M.S

مي

ميشود.






شکل  -7روند تغییرات درصد رس (الف) ،درصد ماده آلی (ب) و ( pHج) نمونههای رسوب در طول رودخانه سیاهرود


نمونههايرسوب(کليهمااديربرحسف)mg/kg
غلظتفلزاتسنگيناندازهگيريشدهدر 

جدول-6
Ni

Cr

Zn

Pb

15
43
14
63
23
23
63
53
23
22
53
52
44
35 532
53
53
44
64
51
65
41
34
25
53
45 223
53
54
41
12
22
24
35
33
65
23 552 553
41
23
33 522
12
23 552 565
16
26
36
33
46
23
36 553
44
53
61
64
23
21 36/3 33/3 23/3
53
63
12
54
53
22
53
52
15 552 223
16
53
31
32
12

Cu

Cd

As

22
54
53
23
64
53
51
56
23
63
63
63
66
63
3
21
53
3
63
66

3/4
3/23
3/4
3/23
3/23
3/21
3/23
3/23
3/23
3/23
3/23
3/23
3/23
3/23
3/23
3/23
3/34
3/21
3/4
3/53

53/1
3/2
53/3
2/4
4
1/5
4/2
3/1
3/5
52/5
53/3
56/3
55/6
3/3
3/3
3/33
1/55
2/4
53/1
3/3

Stations
2
6
4
1
3
3
3
3
53
55
52
56
54
51
ميانگين
انحرافمعيار
کمترين
يشترين
ب 
W.M.S

منطاهقائمشار-استانمازندران)

آلودگيوگونهسازيفلزاتسنگيندررسوباتبستررودخانهسياهرود(
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همننيندرنمونههیاي52،55،53و56کیه

(شکل.)3

شماره3کهبیيشتیرينغلظیتکیرومرانشیانمیيدهیددر

بافت رسوباتکامتً ريزدانهوگلي(رسي)استوميزانمواد

محدودهشارقائمشارويادرنزديکيآنقیراردارد.بیهنظیر

آلينيزدرآنهاباالست،غلظتم بهحیداک رمایدارخیود


ميرسدکهغلظتبااليکرومدرايینايسیتگاهتیاحیديبیه


رسيدهوکميازحدW.M.Sفراتررفتهاست.مادارمی در

فعاليتکارخانهنسیاجيمازنیدرانوتخليیهفاضیتبآنبیه

رسییوباتارتیییاننزديکییيبییابافییتآنداشییتهومعمییوالًدر

داخلرودخانهدرطيساليانگذشتهوياورودروانیابهیاي

رسوباتماسهايسییهکمتیرينميیزانودررسیوباتگلیي


شاريحاوياينفلزبهسيستمرودخانهمربوناست.باايین

يدهد(
يشترينغلظترانشانم 
(دانهريز)ب 

Kabata-Pendias

حالنزديهبودنغلظتکرومدررسوباترودخانهسياهرود

&).غلظتکرومنيزدررسیوباترودخانیه،از

بهمادارميیانگينآندررسیوباتغيرآلیودهجایاني(mg/kg

53ميلییيگییرمبییرکيلییوگرم(درايسییتگاهشییماره)6تییا223

نشانميدهدکهاينفلزعمدتاًدارايمنشرطیيعياسیت.

(22

ميليگرمبرکيلوگرم(درايسیتگاهشیماره)3تغييیرمیيکنید.

کرومبهطورکليانحیتلپیذيريکمیيدرآبهیايطیيعیي

همانطورکهازشکل()3مشخصاست،ازايسیتگاهشیماره

يهیايرسیي
داشتهوتحتشرايطقلياييبهراحتيجذبکان 

3بهبعدباافزايشدرصدمیادهآلیيرسیوباتودانیهريزتیر

يشود()Bradl 2005وبههمينعلیت
وياموادآليرسوباتم 

هابرغلظتفلزکرومدررسوباتنيزافزودهميشیود


شدنآن

دررسوباتموردمطالعههمیستگيباالييبیاايیندوپیارامتر

کهدرايستگاهآخرازغلظتآنکاستهميشود.ايسیتگاه


تااين

يدهد
نشانم 

Pendias 2001

شکل  -4تغییرات غلظت آرسنیک ،مس ،کروم و کادمیم در نمونههای رسوب در طول رودخانه سیاهرود
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باتوجهبهشکل()3غلظتکادميمرسیوباتاز3/21تیا

آندررسوباتجاانيکمتربودهوتناادرايستگاههايشماره

گرمدرکيلوگرمتغييرميکنید.غلظیتايینفلیزدر

  3/4
ميلي

53و52به552ميليگرمبرکيلوگرمميرسدکهکميبیاالتر

همیهايسیتگاههیاينمونیهبیرداري،بیيشازميیانگينغلظییت

ازغلظت31(W.M.Sميليگرمبرکيلوگرم)است(شکل.)3

رسوباتجااني()53mg/kgاست.بيشترينغلظتکیادميم

هايفسيليوروانابهايشاريازمامتیرين


احتراقسوخت

مشاهدهميشود.رونیدتغييیرات

درايستگاههايشماره5و6

مناب آلودگيرويدررسوباتبهحسابميآيند.بااينحال

کادميمدررسوباترودخانهتفاوتبارزيباسايرفلزاتدارد

غلظتنسیتاًپاييناينفلزدررسوباتنشانميدهدکیهايین

درايستگاههايابتداييغلظتآننسیتاًباالبیوده

بهطوري که

فلزدررسوباترودخانیهدارايمنشیرعمیدتاًطیيعیياسیت.

ودرسايرايستگاههاغلظتآنکموبيش ابتاست.غلظیت


همننينباالبودننسیيغلظترويدررسوباتپاييندسیت


باالياينفلزدرايستگاههايابتیداييرامیيتیوانبیهوجیود


رودخانهميتواندناشيازبافتدانهريزودرصدبیااليمیاده


واحییدمرغییداريواحتمییاالًتخليییهفاضییتبآنبییهداخییل

آليدرنمونههايرسوبباشد.


رودخانهنسیتداد.اينفاضیتبهیامعمیوالًدارايترکيییات

غلظتسربدررسیوباترودخانیهسیياهرودبیهطیور

يمدرآنهاوجوددارد.

فسفاتههستندکهغلظتباالييازکادم

ميانگينحدود 21mg/kgاسیت.مطیابیشیکل()3تغييیرات

تغييراتفلیزکیادميمدررسیوباتهمننیين

سربدررسوباترودخانهرونديکامتًنوسانيداشیتهوبیه

نشانميدهدکهظاهراًدرصدمادهآلیيرسیوباتومحتیواي


جزايستگاههاي3،3و 51درديگیرنایان،غلظتیيبیيشاز


رسآنهابرغلظتاينفلزدرنمونیههیايرسیوبا رگیذار


ميانگينرسوباتجاانيرانشانميدهد(بهترتيیف15و35

نیودهاند.بهطورکليتحرمپذيريکادميمدرpHهايقليايي

پذيريسربدرآبهايطیيعي


انحتل
ميليگرم برکيلوگرم).

بسيارپاييناستوتحیتايینشیرايطمیيتوانیدازآببیه

بسيارپاييناستوبهوسيلهموادآليياهيدروکسيدهايآهن

صورتکم لک هیايمختلیف(ماننید)CdCO3جیداشیود

ومنگنزوهمننينکانيهايرسيموجوددررسوبات،جذب

).(Market & Friese 2000

ميشود.بهرغماينسربظاهراًدرطولرودخانیهسیياهرود


اينروندخا

ميانگينغلظتفلزنيکیلدرنمونیههیايرسیوبمیورد

همیستگيخوبيرابادرصدمادهآليودرصیدمحتیوايرس

مطالعه23/3ميليگرمبرکيلوگرماسیت.همیانطیورکیهدر

رسوباتنشاننميدهدچراکیهغلظیتآندرايسیتگاههیاي


مشاهدهميشودغلظیتفلیزنيکیلدررسیوباتدر

شکل()3

پاييندسترودخانه(کهبافترسیوباتدانیهريزتیرودرصید


بيشترنااننمونهبرداري،کمتیرازغلظیتميیانگينرسیوبات


نسیتبهنمونههیايبیاالدسیت

مادهآلينمونههاباالتراست)


جاییاني()12mg/kgاسییتوغلظییتآننيییزبییهسییمت

رودخانهکاهشنشانميدهد.باتوجهبهشکل()3میيتیوان


پاييندسترودخانیهبیادانیهريیزشیدنرسیوباتوافیزايش


دريافییتکییهغلظییتسییربدرنمونییههییايرسییوبدر

انحتلپیذيري

محتوايمادهآليبهطورنسیيافزايشمييابد.


محدودههايشاري(بهويژهشارقیائمشیار)افیزايشنسییي


نيکلدرآببهواسطهحضورکانيهايرسيومیادهآلیيدر

يافتهکهاينمیيتوانیدبیهعلیتورودايینفلیزبیهصیورت

رسوباتبسيارمحدودبودهوبدينعلتدررسوباتتخريیي

روانابهايشاريبهداخلرودخانهباشد.همننیينفعاليیت


دانهريزوغنيازمادهآلیيمتمرکیزمیيشیود(


& McLennan

.)Murray 1999

ازنظرفلزروينيزغلظتاينفلزدرنمونههايرسیوب
گرمبرکيلوگرمتغييرميکنید.

موردمطالعهاز22تا 552
ميلي
نمونهبرداري،ازميانگينغلظت
غلظت اينفلزدربيشترناان 


کارخانهنساجيقائمشاردرساليانگذشتهوتخليیهاحتمیالي
ضتبآنبهداخلرودخانهميتوانديکيازداليلاحتمالي

فا
انیاشتوتمرکزاينفلزدررسوباتبستررودخانهسیياهرود
(دستکمدرمحدودهشاري)است.

منطاهقائمشار-استانمازندران)

آلودگيوگونهسازيفلزاتسنگيندررسوباتبستررودخانهسياهرود(
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شکل  -7تغییرات غلظت نیکل ،روی و سرب در نمونههای رسوب در طول رودخانه سیاهرود


تحلیل رابطه همبستگی بین غلظزت فلززات بزا یکزدیگر و

ميدهد.همیستگياينفلزاتبايکديگراحتماالًناشيازمنشر

خواص فیزیکی شیمیایی رسوبات

هادرنمونههايرسوبرودخانهسیياهرود


يکسانيامشابهآن

درجییدول()4ضییريفهمیسییتگيمحاسیییهشییدهبییهروش

است،همننيناينفلزاتازلحاظآماريدارايتوزي نرمیال



بییوده()KS < 0.001ورونییدتغييییراتآنهییانيییزدرطییول

فيزيکوشيميايينمونههايرسوبآوردهشیدهاسیت.بررسیي


رودخانهتاحدزياديشیيهبیهيکیديگراسیت.ايینشیواهد

پيرسییونبیییينغلظییتفلیییزاتوهمننییينبیییاخیییوا
رابطههمیستگيبينعناصرنشانميدهدکهسهفلز


Ni, Cu,

نشاندهندهتوزي همگنايینفلیزاتودرنتي یهطیيعیييیا

Crدرسطزاطمينان)(α = 0.01بیايکیديگررابطیهم ییتو

آنهیادررسیوباترودخانیهسیياهرود
زمينزادبیودنمنشیر 

معنییادارينشییانمییيدهنیید.فلییزZnنيییزهمننییيندرسییطز

است.

معناداري()α = 0.05باسهفلزيادشیدهرابطیهم ییتنشیان

پژوهشهاي چينهنگاري و رسوبشناسي ،سال سي و دوم ،شماره پياپي ،36شماره دوم ،تابستان 5631
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جدول  -7همبستگی فلزات سنگین و پارامترهای فیزیکوشیمیایی رسوبات
pH

OM

Clay

5

5
3/123

/333

3/353

Cd

Cu

Ni

Zn

Pb

5

5
-3/533

5

-3/225

**

3/133

-3/331
-3/233
-3/626
-3/531

3/234
3/322
*
3/464
**
3/135

5
3/413
**
3/333

5
3/224
-3/263
3/232

3/553
3/323
**
3/313
**
3/333

3/355

3/3236

-3/343

3

3/333

As

Cr

5

5

*

**

*

**

**

3/134
-3/235

**

3/133

3/333
3/365
*
3/422
*
3/423

**

-3/333

5

As

3/521

Cr

3/536
3/316

Cu
Cd
**

3/143

Ni

3/314
3/236
*
3/445
**
3/433

Pb
Zn
Clay
OM

3/232

pH

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


درطرفماابلدوفلزPbوCdباهیيچيیهازفلیزات

درصدمادهآليرسوباتباسهفلزم ،نيکلورويدر

ديگررابطهآماريمعنادارنشاننميدهند(جدول.)4شیهفلیز

رابطهآماريخوبيرانشانميدهد.ماده

سطزمعناداري3/35

 Asنيزتناابیا  Niدرسیطزمعنیاداري()α=0.01همیسیتگي

آليناشماميدرجذبوپراکندگيفلزاتدررسوباتايفا

نشانميدهد.عدمارتیاندوفلیز PbوCdبیاسیايرفلیزات


ميکنید.مطالعیاتت ربیيمختلیفنشیاندادهاسیتکیهدر


ميتواندگويايمنشر متفاوتاينفلزاتدررسوباترودخانه


pHهايخن يياقليايي(مانندرسیوباترودخانیهسیياهرود)،

سییياهروداسییت.درايیینميییانموقعيییتشیییهفلییزآرسیینيه

مادهآليمامترينعاملدرجذبفلزاتيچیونمی ،رويو

مشکوماست.رابطهضعيفاينعنصربانيکلوعدمارتیان

نيکلاست((Gao et al. 1997درحاياتمیادهآلیيبیافیراهم

اندهندهمنشردوگانهايینعنصیر
آنباسايرفلزاتاحتماالًنش 

آوردنمکییانهییايجییذبي(پيونییدي)مناسییفدررسییوبدر

دررسوباترودخانهاستازطرفديگرآرسینيهبیهعلیت

جذبوکليتيشدنبسياريازفلزاتدررسوباتنایشايفیا

شیهفلزبودن،گاهرفتاريمشابهباسايرفلزاتازخودنشیان

ميکنند).(Lin and Chen 1998


ميدهیدولیيدربسیياريازمیواردبسیتهبیهتغييیرشیرايط


ويژگيديگررسوباتيعنيميزان(محتواي)رسباچاار

فيزيکوشيمياييمحيط،رفتیارمتفیاوتيرابیاسیايرفلیزاتدر

فلزکروم،م ،نيکلوروي،رابطهآماريبسيارخوبينشیان

پيشمیيگيیرد(.)Qishlaqi et al. 2009بنیابراينعیدمارتییان

ميدهد.جزءرسيرسوباتنيزعاملماميدرجذبوتیادل


آماريآنباسايرفلزاتميتواندناشيازرفتارمتفیاوتايین


درحاياتکانيهايرسيباداشیتن

فلزاتبهحسابميآيد.


عنصرنيز است.برايدرمباتررابطهمتغيرهاوتعيیينمنشیر

بارسطحيمنفيوسطزواکنشيباال(بهعلتدانهريزبودن)

فيزيکوشيميايينمونههیاي

توانندبسياريازکاتيونهايچندظرفيتيوتهظرفيتيرا


مي

دقيیفلزات،رابطهآنهاباخوا


رسوبنيزموردبررسيقرارگرفت.همانطورکهازجیدول
()6مشخصاستازميانخوا

فيزيکوشيمياييرسیوبات،

جذبکنند).(Salamons and Forstner 1984
دوفلزسربوکادميمبیرخیتفسیايرفلیزاتمیورد


 pHباهیيچيیهازفلیزاترابطیهآمیاريبیااهميیتنشیان

يچگونییهرابطییهآمییاريمشخصییيرابییاخییوا
مطالعییه،ه ی 

اينامرميتواندبهبازهاندمتغييیراتايینپیارامتر

نميدهد.


فيزيکوشيمياييرسوباتنشاننميدهنید.بیهطیورکلیيايین


()3/32<pH <3دررسوباتمربوناست.

مسرلهبهخوبيمشخصشدهاستکهفلزاتياعناصريکیه

منطاهقائمشار-استانمازندران)

آلودگيوگونهسازيفلزاتسنگيندررسوباتبستررودخانهسياهرود(


منشرغيرطیيعي(انسانزاد)دارندبیاخیوا

ذاتیيوطیيعیي
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نتایج حاصل از آنالیز استخراج ترتیبی و گونه سازی فلزات

اينشاننميدهندواينبهعلتمنشیربيرونیي


رسوباترابطه

دررسوباتوخامهافلزاتبهصورتفازهیايژئوشیيميايي


آنهااسیت.بنیابرايندوفلیزسیربوکیادميم
يااگزوژنيه 5

مختلفيحضوردارندکهبهطورمستايمبرانحیتلپیذيريو

احتماالًدارايمنشرغيرطیيعي(انسانزاد)بیودهودرا یرورود

پذيريآنهادرمحيطا رمیيگیذارد.م میوع

زيستدسترس

ها،غلظتآنهیادررسیوباتبیاالرفتیه


هايارواناب

فاضتب

اينفازهادرحاياتغلظتکلفلزدررسوب(يیاخیام)را

است.شايانذکرآنکهعنصرآرسنيهبادرصیدمیادهآلیيو
محتوايرسرسوباترابطهآماريخوبينشانميدهد


تشکيلميدهند.دريهارزيیابيدقيییزيسیتمحيطیيبايید

= (α

عتوهبرتعيينغلظتکلفلیزات،درصیديیابخشیيازايین

کهاينميتوانددليليبرمنشرعمدتاً

)0.01, r = 0.441-0.498

غلظتکلکهپتانسيلانحتلپذيريوتحرمپذيريبيشیتري


زمينزاداينعنصردررسوباترودخانهسیياهروداسیت.بیا

داردرانيزتعيينکرد.برايتعيينگونهيافازهايژئوشيميايي

اينحالباالبودنغلظتاينعنصربهويژهدرايسیتگاههیاي

مختلففلزاتدررسوبات،محااانازروشهیاياسیتخرا 

پاييندسترودخانهميتوانددليليبرمنشرانسیانزادآن(ورود


ترتيیيچندمرحلهاياستفادهمیيکننیدکیهدرآنهیا فازهیاي


روانابهايکشاورزي)نيزاست.

ژئوشییيمياييمختلییفبییهصییورتعمليییاتيوبییااسییتفادهاز



حتلهايمختلفشيميايياسیتخرا (جیدا)میيشیود.ايین

ارزیابی شدت آلودگی در نمونههای رسوب

روشهابهطورکليبرايناصلاسیتوارهسیتندکیهزيسیت


دراينمطالعهازضريفزمينانیاشیتبیرايارزيیابيشیدت


ياانحتلپذيري)فلیزاتسینگين،از مرحلیه

دسترسپذيري(


آلودگيدررسوباتاستفادهشد.برايمحاسییهايینشیاخص

اولاستخرا ترتيیيبهمرحلهنااييکاهشمیييابید(

معموالًازغلظتميانگينعناصردرشيلاستفاده ميشیود.بیا

& Ma

يگيرنداز
گونههايفلزيکهدردوفازاولقرارم 
 .)Rao

توجهبهرابطه()5ونمیودارجعییهايضیريفزمیينانیاشیت

1997

(شکل،)3فلزاتکادميمسربوکیادميمدربخیشآلیودگي

فلزاتيکهبافازآخرهمراههسیتنددسیترسپیذيريبيشیتري

متوسطتاشديدوديگرفلیزاتدرردهغيرآلیودهيیاآلیودگي

داشتهوراحتترازرسیوباتشسیتهشیدهوواردسیتونآب

يگيرند.
خيليکمقرارم 

ازآنجاکهفلزاتيکهدارايمنشیرانسیانزاد هسیتند
ميشوند .



عمدتاًدرفازهايغير-باقيمانیده2وفلیزاتبیامنشیرطیيعیي
ينزاد)درفازآخر(باقيمانیده)ت می ميابنید.بنیابرايناز
(زم 
توانبرايمتمايزساختندقيیتیر

نتايجاستخرا ترتيیينيزمي
آاليندههايفلزيدررسوباتاستفادهکرد( Rauret et al.

منشر

.)1999

دراينمطالعهبااستفادهازروش،BCRگونهسیازي6يیا
جزءبهجیزءشیدگي 4برخیيفلیزات(سیرب،روي،نيکیل،


شکل  -7شاخص زمینانباشت ( )Igeoمحاسبه شده برای فلزات
مختلف

کادميم)در6نمونهرسوبموردمطالعهقرارگرفتهاسیت.در
روش4،BCRفازاصلياستخرا ميشودکهعییارتانیداز:
فییازتیییادلپییذير-فییازمحلییولدرآبواسییيد)،(F1فییاز



2

Exogenic

1

Non-Residual
3
Speciation
4
Fractionation
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کاهشپذيريامتصلبهاکسیيدهايآهینومنگنیز)،(F2فیاز


شیرايطمسیاعد(تغييیرpHوشیرايطاکسيداسیيونواحيیاي

اکسايشپذيريامتصلبهمیوادآلیيوسیولفيدها)(F3وفیاز


محيط)دردسترسموجوداتزندهدررسوباتاينرودخانیه

باقيمانده)((F4شکل.)6برايبررسيدقتوصیحتنتیايج


قرارگيردوازسیويديگیربیهعنیوانيیهفلیزآالينیدهدر

ت زيه استخرا ترتيیي،م موعغلظتفلزاتاستخرا شیده

رسوباتعملميکند.بهطورکليدررسوباتفاقیدآلیودگي

توسییطواکیینشگرهییاي(حییتلهییاي)شییيمياييمختلییفدر

سرباغلفدرفازهاياکسيديوهمراهبیامیوادآلیيديیده

مراحلمختلف،BCRبانتايجبهدستآمدهازت زيهغلظیت

ميشود)،)Chakraborty et al. 2012ولیيکنبیاوجیودمایادير


کلفلزاتماايسهشدهودرصدبازيافت5فلزاتموردمطالعه

بااليمیوادآلیيدرنمونیههیايرسیوبرودخانیهسیياهرود،

درطيمراحلاستخرا ترتيیيمحاسیهگرديید.نتیايجنشیان

حضوردرصدبااليسربدرفیازتییادلپیذير،نشیاندهنیده

دادکهميانگيندرصدبازيافتبرايعناصرمیوردمطالعیهبیه

آلودگيانسانزادرسوباتبهاينفلزاست.

شییرززيییراسییت:روي(،)%33/6نيکییل(،)%536/3سییرب



()%33وکییادميم(.)%34/3ايیینماییاديرمیییينآناسییتکییه

کادمیم

م موعفازهاياولتاچاارمسازگاريخوبيبانتیايجهضیم

ميانگيندرصدحضورفلیزکیادميمدر4فیازمیوردنظیربیه

تبخشاست.
کلداشتهوبازيافتهارضاي 


صورتF1)%33(<F4)%46(<F2=F3بهدست آمید.همیان



طورکهمشاهدهميشیودبیيشاز13درصیدازغلظیتکیل

گونهسازی فلزات در نمونههای رسوب

کادميمدرفازتیادلپذيرومابايدرفازباقيماندهحضوردارد


سرب

ودرفازهاي2و6غلظتآنبسياراندماست(پیايينتیراز

درصدهمراهيسربدرفازهیايتییادلپیذير)،(F1کیاهش

3/31ppbکهحدآشکارسازيدستگاهاست).مایاديربیاالي

پذير)،(F2اکسايشپیذير)(F3وبیاقيمانیده)(F4درشیکل

کیادميمموجییوددربخییشتییادليرسییوبات،پتانسییيلبییاالي

()53آوردهشدهاست:باتوجهبهاينشکل،ميیانگيندرصید

دسترسزيستياينفلزرانشیانمیيدهید.همننیيندرصید

همراهيسربدر4فازاستخرا شدهبهايینترتيیفاسیت:

بسيارپايينکادميمبافازهايدومعدمهمیستگيآنراباماده

نمونییههییا

(.F4)%13(<F1)%65(<F3)%3/1(<F2)%5/5

آليرسوباتتوجيهميکنید.بیهطیورکلیيکیادميمازجملیه


فیاز

فلزاتياستکهدسترسيزيسیتيبیاالييداشیتهوعمیدتاًدر

بيش تیرينغلظیتسیربرادرفیازباقيمانیدهوسی

داخلرسوباتبههمراهفازهايغيرباقيماندهيافتميشیود.


پذيرنشانميدهند.


تیادل
فازباقيماندهدرحاياتبخشيازفلزرادربرمیيگيیرد

دررسوباترودخانهسياهرودبیاتوجیهبیهشیواهديچیون

کهدرساختمانبلوري کانيهايسیيليکاتهحضیورداردوبیه

غلظتبیااليکیادميمضیريفزمیينانیاشیتبیاالترازصیفر

ميشوندبنابراينفلیزاتت می يافتیه
سختيازرسوباتجدا 

فيزيکوشییيميايي

محيطزيستنخواهدداشت(
دراينفازخطريبراي 

Kersten

(،)Igeo>0عییدمهمیسییتگيآنبییاخییوا

رسوباتوهمننينباتوجهبهروندتغييراتمتفاوتکیادميم

قابلتوجیهفلیزسیربدر
.)& Forstner 1995باوجودحضور 

درطولرودخانهوقرارگيريآندرفازتیادلپیذيرمیيتیوان

يماندهرسوباترودخانیهسیياهرود(،)%13حیدود63
فاز باق 

چنيناستنیانکردکهاينفلزعمدتاًدارايمنشیرانسیانزاديیا

درصدسربازفاز انحتلپذيراستخرا شدهاست.ايینامیر

غيرطیيعياست.

حاکيازآناستکهازيهسواينفلزميتوانیددرصیورت
Recovery Percent

1
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نیکل

رسوباترودخانهسياهروداست.

طیینتايجبهدستآمده،بیيشتیريندرصیدنيکیل(بیيشاز



درفازباقيماندهمشاهدهشد(شکل.)53بهطیورکلیي

)%31

روی

ترتيفميانگيندرصدهمراهينيکلدر4فازاسیتخرا شیده

باتوجیهبیهشیکلتوزيی درصیدهايفلیزرويدرفازهیاي

به صیورتF4)%33(<F1)%55(<F3)%3/1(<F2)%6/4(:

مشاهدهميشودکهبخشاعظمايینفلیز

مختلف(شکل)53

بنابراينفلزنيکلدرنمونههايرسوبدسترسزيسیتي

است.

دررسوباتازفازبیاقيمانیدهوتنایا63درصیدآنازسیاير

بسییيارپییايينيداشییتهوغلظییتآنبییهترکيییفژئوشییيميايي

اينامرنيزنشاندهنیدهآناسیت

فازهاياستخرا شدهاست.

رسییوباتبسییتررودخانییهبسییتگيدارد.نيکییلازلحییاظ

کهفلزرويدررسوباترودخانهسياهروددسترسیيزيسیتي

ژئوشيمياييدارايماهيتسيدروفيلاستامیاآفينيتیهبیااليي

کميداشتهوعمدتاًدرساختارکانيهايتشکيلدهندهرسوب

نسیتبهفازهايسيليکاته(ليتوفيلي)وسولفيدي(کالکوفيلي)

قراردارد.اينمسرلهبههمراههمیستگيبااليرويبادرصید

نشانميدهدوبهاينعلیتدرسین هیاومیوادحاصیلاز


محتوايرسنمونههابهمنشیرطیيعیيايینفلیزدررسیوبات

سن ها(خامها يارسوبات)تمايلزياديداردکهدرداخیل

رودخانهداللتدارد.بااينحالم موعدرصدهايفلیزروي

شیکهبلوريکانيهايسيليکاتهوياهمراهبااکسيدهايآهین

نشییانمییيدهیید((<F3)%3(<F2)%4

دردوفییازF2وF3

ومنگنیزحضیورداشیتهباشید(

Kabata-Pendias & Pendias

()F4)%35(<F1)%53کهباتغييرpHوشرايطرداک ،ايین

 .)2001بنابراينرخدادبخشاعظمنيکیلدرفیازبیاقيمانیده

فلزميتوانداحتماالً ازسطزرسیوباتآزادشیدهوواردفیاز


ميتوانددليلديگريبرمنشرزمينزادياطیيعيايینفلیزدر

محلولشود.همانطورکهقیتًگفتهشیددررسیوباتمیورد
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مطالعهغلظتفلزرويپاييناستاينمسرلهدرکنیارداليیل

کادميمدرهمهنااننمونهبرداري،بیيش

فلزاتيچونسربو

ديگريچونهمیسیتگيبیااليآنبیافلزاتیيچیونکیرومو

ازغلظتميانگينرسوباتجاانياست.همننیينهمیسیتگي

ماندههمگينشانميدهند

همننينرخداداينفلزدرفازب 
اقي

م یتومعناداريبينغلظتبرخیيفلیزاتچیونآرسینيه،

کهمنشرفلزرويدررسوباترودخانهسياهرودعمدتاًطیيعي

م ،نيکلورويباميرانمادهآلیيودرصیدرسمشیاهده

است.

نشاندهندهتر يراينعواملبرتغييراتغلظیتايین
گرديدکه 

بییرايتعيییينشییدتآلییودگي(بییااسییتفادهازدادههییاي

عناصردرنمونیههیايرسیوباسیت.بیاتوجیهبیهضیرايف

گونهسازيعناصر)وهمننينارزيابيريسهاحتماليحاصل


زمينانیاشتمحاسیهشدهبرايهرفلزآشکارشدکهدرميیان

ازحضورگونههايدسترسپیذيردرنمونیههیايرسیوب،از

فلزاتموردمطالعه،دوفلزکادميموسربدارايبیيشتیرين

شاخصکیدارزيیابيريسیه 5اسیتفادهگرديید(

Singh et al.

.)2005اينکد،بابهکارگيريماياسیيبیرايم میوعدرصید
فلیزاتدرفیازاول(فیازمحلیولدراسیيد-آب:

Exc % +

درجهآلودگيهستند.محاسییهايینضیريفدرکنیارشیواهد
ديگرچونهمیستگيبااليفلزاتيچوننيکیل،کیروموروي
بادرصدمادهآليودرصدرسنشانميدهدکهفلزاتمزبور

،)Carb%دسترسپذيريفلزاتدررسوبراارزيابيميکند.

عمدتاًدارايمنشیرزمیينزادبیودهودرماابیلفلزاتیيچیون

برمیناياينماياس،اگردرصدفلیزدرايینفیازکیمتیراز5

کادميموسیربوتیاحیديآرسینيهدارايمنشیرانسیانزاد

باشد،فاقدريسه،مااديربیين5-53درصیدريسیهپیايين،

يشاري،نساجيوروانابهیايشیاريو

(تخليهفاضتبها

مااديربين 55-63ريسهمتوسط،مااديربين65-13ريسه

کشاورزي)هستند.نتیايجحاصیلازآنیاليزاسیتخرا ترتيییي

باال،ومااديرباالتراز31درصدنمايانگرريسیهبسیياربیاال

چاارمرحلهايي(روش)BCRنيزمشیخصسیاختکیهدو

است.برايناساس،ميانگينم موعدرصدفلزاتدرفازاول

درفازتیادلپذيروفلیزاترويوکیروم

فلزCdوPbعمدتاً

برايفلزاتموردمطالعهدررسوباتبیهصیورتزيیرتغييیر

فازباقيمانده)ت م يافتهانیدکیهمويیدمنشیر

درفازچاارم(

بنابراينبرمیناينسیتهیايبیه

ميکند.Cd >Pb > Zn > Ni:


عمدتاًانسانزادسربوکادميمومنشرعمیدتاًطیيعیيدوفلیز

دستآمده،ريسهاحتماليعناصرموردمطالعه(ازنظیررهیا

نمونههايرسوبرودخانهسياهروداست.
رويوکرومدر 

شدنازسطزرسیوبوواردشیدنبیهزن يیرهغیذايي)بیه



صورتزيرطیاهبنديميشود:فلزکادميمدارايريسهبیاال،

منابع

سییربدارايريسییهمتوسییط،رويونيکییلدارايريسییه

رستمي،ش،5635،.ارزيابيکيفيتوآلودگيآبورسوبات

پايين.
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