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 يژئوشيمياي شاخص از استفاده با و مس در رسوب  كادميوم سرب، آهن، عناصر غلظت ارزيابي
  مولر (مطالعه موردي: تاالب ميقان)

  

  چكيده
روند  ثبت رد آرشيوي تاريخي هستند، كه مانند تاالبي سازگانبوم از ناپذيرتفكيك جزيي رسوبات،

ز نظر ا كنند. بنابراين در اين پژوهش، رسوبات تاالب ميقانعمل مي سنگين تغييرات تجمع فلزات
پس از بازديد از  1391شدت آلودگي به فلزات سنگين مورد ارزيابي قرار گرفت. بدين منظور در سال 

نمونه رسوب  3ايستگاه به صورت تصادفي انتخاب و در طي يك مرحله از هر ايستگاه،  11منطقه، 
ها در نمونه مورد ارزيابيسازي و هضم رسوبات، غلظت فلزات سنگين برداشت گرديد. پس از آماده

 SPSS ها از نرم افزارهمچنين براي پردازش آماري دادهقرائت گرديد. توسط دستگاه جذب اتمي 

برداري با مونهنهاي ميانگين غلظت عنصر آهن در تمام   ايستگاهبيانگر آن بود كه استفاده شد. نتايج 
ز و مس به جز در تعدادي ا دار داشته و ميانگين غلظت عناصر سرب، كادميوميكديگر اختالف معني

داري را نشان داد. همچنين، مقايسه ميانگين غلظت ها اختالف معنيايستگاه ها، در ساير ايستگاه
عناصر مورد ارزيابي با مقادير استاندارد سازمان بهداشت جهاني، بيانگر مقادير بيش از حد استاندارد 

ژئوشيميايي مولر، رسوبات تاالب ميقان از  براي عناصر آهن و مس بود. در نهايت با محاسبه شاخص
ه طور ببندي شدند. عنصر سنگين، با درجه آلودگي صفر و در رده غير آلوده طبقه 4نظر آلودگي به هر 

كلي با توجه به نتايج مي توان اذعان نمود گرچه در حال حاضر رسوبات تاالب ميقان آلوده به فلزات 
ران استقرار شركت معدني امالح اي شهري و صنعتي به تاالب، هايسنگين نيستند، اما ورود فاضالب

ا از هتواند در بلندمدت سبب آلودگي تاالب به انواع آاليندهخانه شهر اراك در نزديكي آن، ميو تصفيه
  تبعات غيرقابل جبراني را نيز به دنبال داشته باشد.جمله فلزات سنگين شده و 

  
 .كادميوم، رسوب تاالب ميقان، شاخص ژئوشيميايي مولرآهن، مس، سرب،  كليدي: واژگان

 
  

  مقدمه
وند. حضور شهاي پايدار و ذخيره شونده محسوب ميروند، جزو آاليندهتوسط فرآيندهاي ميكروبي از بين نمي نيفلزات سنگ از آن جا كه

ت اي انساني است. يكي از منابع طبيعي اصلي فلزاههاي بدن موجودات زنده، بيانگر حضور طبيعي يا دخالتها و بافتفلزات سنگين در آب
هاي صنعتي، شهري و تخليه آن ها به توان به فاضالبها است. از منابع انساني نيز ميها و صخرههاي آبي، هوازدگي خاكدر بوم سازگان

ن هاي آبي، بررسي غلظت فلزات سنگيحيطهايي با منشا انساني به مهاي تشخيص ورود آاليندهمنابع آبي اشاره نمود. امروزه يكي از روش
). علت اصلي استفاده از رسوب آن است كه غلظت عناصر سنگين تحت تاثير تغييرات 1389باشد (سبزعليزاده و دهقان مديسه، در رسوبات مي

 تند، كه مانندهس تاالبي سازگانبوم از ناپذيرتفكيك هاي فوقاني در واكنش بوده و جزييجوي قرار نگرفته، رسوبات هميشه با آب -فصلي
  ).1390؛ غضبيان و زارع خوش اقبال، 1389كنند  (كرباسي و ولوي، عمل مي سنگين فلزات ثبت روند تغييرات تجمع در آرشيوي تاريخي،

 1سهيل سبحان اردكاني

  *2كيانا جمشيدي

 3علي نيازي

  
محيط زيست، دانشگاه آزاد . استاديار گروه 1

  اسالمي، واحد همدان، همدان، ايران
. دانش آموخته كارشناسي ارشد محيط زيست، 3

  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد همدان، همدان، ايران
دانشيار گروه شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد . 4

  ، اراك، ايراناراك
  
  نويسنده مسئول مكاتبات  *

kiajam66@gmail.com   
 

 30/11/1392تاريخ دريافت: 

  24/12/1392تاريخ پذيرش: 
  1393020230كد مقاله: 
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نگين س اي حضور دارند، بنابراين افزايش غلظت عناصرعناصر كمياب به صورت پيوندهاي سست، سولفيدي و آلي در رسوبات رودخانه
ساز در هر سه پيوند مذكور امكان پذير بوده و معموالٌ با تغييرات جزيي در خصوصيات فيزيكي و شيميايي آب رودخانه، توسط منابع آلوده

  ).1385ها به آب رودخانه وجود دارد (كرباسي و همكاران، امكان آزادسازي عناصر و ورود آن
ها و بستر درياها، مي تواند گام موثري براي يافتن منشاء رسوبات، ها، مصبانند رودخانههاي آبي ممطالعات ژئوشيميايي رسوبات پيكره

). همچنين ژئوشيمي محيط 1385الگوي پراكنش عناصر و ارزشيابي محيط زيستي وضعيت موجود در يك منطقه باشد (كرباسي و همكاران، 
است كه از جمله مي توان به مطالعه باقري و  شده مورد استفاده واقع آبيهاي اي در مطالعات وضعيت آلودگي پهنهگسترده به طور زيستي،

)، كريمي و قاسمپور شيرازي 1385)، خراط صادقي و كرباسي (1390)، سبز عليزاده و ناصري (1391)، بياتي و همكاران (1391همكاران (
 ). 1392) و ... اشاره نمود (جمشيدي، 1385)، كرباسي و همكاران (1391(

 از با استفادهو مس  كادميوم سرب، راين هدف از اجراي اين مطالعه، ارزيابي شدت آلودگي رسوبات تاالب ميقان به عناصر آهن،بناب
 هنمودربرداري و با هاي نمونهايستگاهبين مورد ارزيابي  عناصر تجمع يافته ، مقايسه ميانگين غلظت1391شاخص ژئوشيميايي مولر در سال 

  سازمان بهداشت جهاني بوده است. 
  

  روش كار
باشد. اين كوير در شمال شرقي ها ميترين آنپاليا وجود دارد كه كوير ميقان غربي  60رفتگي بزرگ فالت ايران حدود در مركز فرو

هكتاري در شمال و شمال  12000هزار هكتار و حوضچه آبگير  50بالغ بر  شهرستان اراك در استان مركزي واقع شده است و با مساحتي
عرض شمالي  34° 19' 05"تا    34° 06' 17 "طول شرقي و   50° 04' 26" تا  49° 40' 56"شرقي شهر اراك، در مختصات جغرافيايي 

هاي ها و آبباشد. همچنين تمام آبراههدرصد مي 5متر بوده و داراي شيب صفر الي  1750الي  1650قرار گرفته است. ارتفاع منطقه بين 
ها هاي سطحي و حتي زيرسطحي از جمله مسيلطور طبيعي محل تجمع تمام جريانزيرزميني حوزه اراك، به اين تاالب ختم شده و به

بسته به سيالبي بودن و فصول مختلف سال وسعت دارد. عمق آب در  كيلومترمربع 130تا  4/118باشد. حوزه آبگير كويري ميقان بين مي
آيد. ميصورت باتالقي در هاي تير، مرداد و شهريور در اثر تبخير زياد بهرسد، ولي در ماهمتر هم مي 5/1ها تا فصول پرآبي در بعضي از قسمت

). اين تاالب به دليل قرار گرفتن در مركز كشور 1391ر و هاديان، پوشود (داودعنوان يك تاالب فصلي محسوب ميبنابراين تاالب ميقان به
و زاويه برخورد دو رشته كوه البرز و زاگرس و منطقه خشك و نيمه خشك از تنوع زيستي قابل توجهي برخوردار بوده و از نظر زيستگاه 

 باشد. از جمله مهمترينمعدني و ... بسيار با ارزش ميگردي، ذخيره كربن، ذخيره امالح پرندگان مهاجر، تعادل آب و هوايي منطقه، طبيعت
هر اراك خانه شالح ايران و تصفيههاي شهري و صنعتي، استقرار شركت معدني امعوامل تهديدكننده اين تاالب مي توان به ورود فاضالب

؛ آستاني و بهارمستيان، 1390ن شود (انصاري،در مجاور آن اشاره نمود كه مي تواند باعث تجمع فلزات سنگين است در رسوبات اين بوم سازگا
1391.(  

ايستگاه كه به صورت تصادفي و با در نظر گرفتن قابليت دسترسي و فاصله از  11از  1391برداري از رسوب در بهمن ماه سال نمونه
نمونه  3اه ترتيب كه از هر ايستگ، انجام شد. بدين ندفاضالب شهري و صنعتي در محدوده قابل دسترس تاالب ميقان انتخاب شد محل تخليه

 محتويات آن، باال آوردنو  تاالب بستر به گير دستيگسيل نمونه بار هر از پترسون) برداشت شد. پس دستي (گرپ گير رسوب توسط نمونه

 رسوبات مركزياز قسمت  قاشق پالستيكي مقداري استفاده از با و سپس گرديد تخليه استريل پالستيكي ظرف آرامي درون يك به آن

 از استفاده با ها،نمونهشد.  داده قرار مشخصات همراه با برچسب داخل ظروف پالستيكي برداشته و نداشت) تماس گراب بدنه با كه (محلي

 4 دماي در كشد، در يخچالمي طول روز 3 تا 2 كردن رسوب كه حداكثر خشك زمان و تا شده منتقل آزمايشگاه به يونوليت حاوي يخ يك
و نقشه موقعيت تاالب ميقان در ايران و استان مركزي مشخصات جغرافيايي، ). Allen et al., 1999( نگهداري شدند گرادسانتي درجه

  ارايه شده است. 2و  1 هايشكل و 1جدول  برداري به ترتيب درهاي نمونهپراكندگي ايستگاه
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  برداري.هاي نمونه: موقعيت جغرافيايي ايستگاه1جدول 
  طول جغرافيايي عرض جغرافيايي ايستگاه

1  "83/11 '10 °34  "71/40 '48 °49  
2  "90/31 '10 °34  "66/46 '48 °49  
3  "18/48 '10 °34  "71/38 '49 °49  
4  "79/23 '11 °34  "76/41 '49 °49  
5  "37/04 '09 °34  "90/16 '51 °49  
6  "73/17 '12 °34  "31/00 '47 °49  
7  "46/24 '11 °34  "89/57 '50 °49  
8  "35/57 '11 °34  "44/26 '50 °49  
9  "35/50 '11 °34  "32/08 '49 °49  
10  "41/01 '11 °34  "45/24 '50 °49  
11  "60/16 '13 °34  "46/19'53 °49  

  

  
  : موقعيت تاالب ميقان در ايران و استان مركزي1شكل 

  
ها، رسوبات را از يخچال خارج نموده و پس از همدما شدن آن ها با محيط، با شست و شو در آب سازي و هضم نمونهآماده به منظور

ساعت در آون  24ميكرون گذرانده شدند. رسوب خارج شده از الك را به مدت  63هاي نمونه برداري، از الك برداشت شده از محل ايستگاه
ليتر تيزاب ميلي 7گرم از رسوب،  5/0سپس به  شك شدن در هاون عقيق پودر كرديم.ها را پس از خگراد قرار داده و نمونهدرجه سانتي 70

اضافه و پس از گذراندن از فيلتر، محلول حاصل را به حجم  4HCLOميلي ليتر  3اسيد كلريدريك و اسيد نيتريك) و  1:3سلطاني (مخلوط 
رسانده و در نهايت پس از تهيه محلول استاندارد هر فلز و كاليبره كردن دستگاه، غلظت فلزات سنگين مورد ارزيابي در سه تكرار  ليترميلي 50

  ).1389، قرائت گرديد (كرباسي و ولوي، AA 680مدل  Shimadzuتوسط دستگاه جذب اتمي 
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  برداري در تاالب ميقان.هاي نمونه: نقشه توزيع ايستگاه2شكل 

  
  استفاده شد: 2و جدول  1به منظور محاسبه شدت آلودگي رسوبات با استفاده از شاخص ژئوشيميايي مولر از رابطه 

      [(Cn/(1.5 × Bn)] 2Igeo = log                                                                 رابطه
1                                                                            

  در اين رابطه:
Igeo= (شاخص شدت آلودگي در رسوبات) شاخص تجمع ژئوشيميايي  

Cn=  گرم بر كيلوگرمميكرون بر حسب ميلي 63غلظت ماده آالينده در رسوبات با قطر كمتر از  
Bn= يلوگرم گرم بر كغلظت ماده آالينده در سنگ شيل يا غلظت اوليه عناصر در زماني كه آلودگي وجود نداشته است بر حسب ميلي  

 ,Muller؛ 1389نيز به منظور تصحيح غلظت اوليه رسوبات به دليل تاثير عوامل زميني اعمال شده است (كرباسي و ولوي،  5/1ضريب 

1979.(  
  

  .)Muller, 1979يفيت رسوبات بر اساس شاخص تجمع ژئوشيميايي مولر (بندي ك: طبقه2جدول 
  Igeoمقادير   درجه آلودگي  وضعيت آلودگي (محدوده مولر)

  ≥ 0  0  غير آلوده
  0-1 1 از غير آلوده تا آلودگي متوسط

  1-2 2 آلودگي متوسط
  2-3 3 از آلودگي متوسط تا آلودگي زياد

  3-4 4 آلودگي زياد
  4-5 5 زياد تا به شدت آلودهاز آلودگي

  <5  6  به شدت آلوده
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اسميرنوف  -ها با آزمون كولموگروفاستفاده شد. ابتدا  نرمال بودن داده SPSSنرم افزار  19ها از ويرايش به منظور پردازش آماري داده
ليل واريانس برداري از آزمون آماري تحنمونه هايبررسي شد. سپس براي مقايسه ميانگين غلظت تجمع يافته عناصر مورد ارزيابي بين ايستگاه

اي دانكن) و براي مقايسه ميانگين غلظت تجمع يافته عناصر مورد ارزيابي با رهنمود سازمان بهداشت آزمودني يك طرفه (آزمون چند دامنهبين
  جهاني از آزمون تي تك نمونه اي استفاده شد. 

  

  نتايج 
يانگر آن بود كه برداري بهاي نمونهمقايسه ميانگين غلظت تجمع يافته عناصر مورد ارزيابي در رسوبات تاالب ميقان به تفكيك ايستگاه

 گرم در كيلوگرم وزن خشك رسوبميلي 0/3340±65/86و  33/3068±92/95كمينه و بيشينه ميانگين غلظت عنصر آهن به ترتيب با 
 گرم در كيلوگرمميلي 66/26±63/7و   0/15±0/5، كمينه و بيشينه ميانگين غلظت عنصر سرب به ترتيب با 7و  6هاي مربوط به ايستگاه

 43/0 ±11/0و  16/0±11/0، كمينه و بيشينه ميانگين غلظت عنصر كادميوم به ترتيب با 10و  5هاي وزن خشك رسوب مربوط به ايستگاه
و كمينه و بيشينه ميانگين غلظت عنصر مس به ترتيب با  6و  2هاي ب مربوط به ايستگاهميلي گرم در كيلوگرم وزن خشك رسوب به ترتي

ارايه شده  3بوده است. نتايج در جدول  9و  7هاي گرم در كيلوگرم وزن خشك رسوب مربوط به ايستگاهميلي 0/21±73/1و  15/1±33/13
 است. 

 

 در رسوبات تاالب ميقان  فته عناصر مورد ارزيابيميانگين) تجمع يا±(انحراف معيار *: ميانگين غلظت3جدول

  .گرم بر كيلوگرم وزن خشك رسوببرداري بر حسب ميليهاي نمونهبه تفكيك ايستگاه
 عنصر

 ايستگاه
 آهن سرب  كادميوم  مس

e0/1±0/17  c15/0 ± 23/0  c88/2±0/17  ** e60/46± 3188  1 
c15/1 ±0/15  a11/0± 16/0  f40/10±0/22  d62/150± 3180  2 

b0/4±0/14  f15/0 ± 33/0  b02/6±0/16  c53/113± 3149  3 
f05/3±0/19  g05/0 ± 36/0  d40/10±0/18  j 53/265± 3271 4 
c05/3±0/15  c12/0 ± 23/0  a0/5±0/15  h22/50± 3224  5 
e30/2±0/17  h11/0 ± 43/0  18/0±2/88d a92/95± 3068  6 
a15/1±0/13  e17/0±30/0  e66/8±0/20 k65/86±3340 7 
g55/6 ±0/20  c05/0 ± 23/0  e0/5 ±0/20  g87/37±3207  8 
h73/1±0/21  c15/0 ± 23/0  e50/5 ±0/20  i85/19± 3265  9 
g04/4±0/20  b10/0 ± 20/0  g63/7 /27  f23/191± 3195  10 
d13/2±0/16  d20/0 ± 26/0  d88/2 ±0/18  b48/266± 3070  11 

  داده ها مربوط به ميانگين غلظت سه تكرار مي باشد. *
برداري از نظر ميانگين غلظت تجمع يافته عناصر مورد هاي نمونهبين ايستگاه )P>05/0(دار ) در هر ستون، بيانگر تفاوت معنيو ... a ،b ،c(حروف غير مشترك  **

  باشد.(آزمون دانكن) ميطرفه ارزيابي در رسوب بر اساس نتايج آزمون تحليل واريانس يك
  

نشان داد  ،برداري از نظر مقايسه آماري ميانگين غلظت تجمع يافته عناصر مورد ارزيابي در رسوباتهاي نمونهبندي ايستگاهنتايج گروه
غلظت عنصر سرب )، ميانگين P>05/0دار داشته (برداري با يكديگر اختالف معنيهاي نمونهايستگاه كه ميانگين غلظت عنصر آهن در تمام

)، ميانگين غلظت عنصر P>05/0دار داشته (ها با يكديگر اختالف معني، در ساير ايستگاه9و  8با  7؛ و 11و  6با  4هاي به جز مابين ايستگاه
گين غلظت عنصر )، و ميانP>05/0دار داشته (ها با يكديگر اختالف معني، در ساير ايستگاه9و  8، 5، 1هاي كادميوم به جز مابين ايستگاه
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 1). نتايج در نمودارهاي P>05/0دار داشته است (ها با يكديگر اختالف معني، در ساير ايستگاه6با  1و  5با  2هاي مس به جز مابين ايستگاه
  ارايه شده است. 4تا 

جدول رد سازمان بهداشت جهاني (نتايج مقايسه آماري ميـانگين غلظت تجمع يافته عناصر مورد ارزيـابي در رسـوبات با مقادير استاندا
وده دار داشته و بيشتر از مقادير تعيين شده بها با حد استاندارد اختالف معني) بيانگر آن بود كه ميانگين غلظت عناصر آهن و مس نمونه4
)05/0<Pارايه شده  5نتايج در جدول دار نداشته است. ها با حد استاندارد اختالف معني) ولي ميانگين غلظت عناصر سرب و كادميوم نمونه

  است.
 .: حداكثر غلظت مجاز عناصر سنگين در رسوب4جدول 

  حداكثر غلظت مجاز (قسمت در ميليون) عنصر
 4 آهن
 20 سرب
 3/0 كادميوم
 4 مس

  
  .: نتايج مقايسه آماري ميانگين غلظت تجمع يافته عناصر مورد ارزيابي در رسوبات با حد استاندارد5جدول 

تفاوت ميانگين از   تعداد  پيراسنجه
 P-value  درجه آزادي tآماره   استاندارد

  فاصله اطمينان
)95%(  
  حد بااليي  حد پاييني

Test value= 4 
  0266/3247  3934/3137  000/0 32 754/129 21/3192 33  آهن

Test value= 20 
  3358/1  -9795/2  416/0 32 -849/0 -82182/0 33  سرب

Test value= 0.3  

  0219/0  -0837/0  221/0 32 -305/1 -03091/0 33  كادميوم
Test value= 4 

  7320/14  2626/11  000/0  32  694/16  99727/12  33  مس
  

بندي رسوبات از نظر شدت آلودگي به عناصر مورد ارزيابي، بيانگر آن بود كه نتايج محاسبه شاخص ژئوشيميايي مولر به منظور طبقه
). الزم به ذكر 6گيرند (جدول عنصر سنگين با درجه آلودگي صفر، در طبقه غير آلوده قرار مي 4تاالب ميقان از نظر آلودگي به هر رسوبات 

ارايه شده در مطالعه  مرجع مولر از مقادير محاسبه شاخص در منطقه، در مطالعاتي سوابق وجود عدم است كه در اين پژوهش به دليل
  ).7) (جدول Woitke et al., 2003شده است ( ) استفاده2001و همكاران (  Grosboisرايه شده توسط زمين ا پوسته ميانگين
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  .از نظر شدت آلودگي به عناصر سنگين مورد ارزيابي بندي رسوبات تاالب ميقان: مقادير محاسبه شده شاخص مولر و طبقه6جدول 

  شاخص مولر
  ايستگاه

  اهمتوسط شدت آلودگي در كل ايستگاه درجه آلودگي عنصر   ميانگين منطقه
1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 

FeIgeo  86/3- 87/3- 88/3- 84/3- 86/3- 92/3-  79/3- 86/3- 84/3- 86/3- 92/3- 86/3- 0 غير آلوده  
PbIgeo  05/1- 67/0- 14/1- 91/0- 20/1- 91/0-  78/0- 78/0- 76/0- 37/0- 91/0- 85/0- 0  غير آلوده  
CdIgeo  84/2- 37/3- 32/2- 18/2- 84/2- 94/1-  46/2- 84/2- 84/2- 05/3- 66/2- 89/1- 0  غير آلوده  
CuIgeo  15/1- 35/1- 42/1- 01/1- 29/1- 11/1- 49/1- 91/0- 84/0- 93/0- 23/1- 14/1- 0 غير آلوده  

  
 .)Woitke et al., 2003عناصر مورد ارزيابي (: ميانگين شيل براي 7جدول 

 )(قسمت در ميليونميانگين شيل عنصر
 31000 آهن
 23 سرب
 1/1 كادميوم
 25 مس
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ي ارايه اعناصر مورد مطالعه در رسوبات تاالب ميقان كه در قالب دندوگرام آناليز خوشه پيرسون بين نتايج محاسبه ضريب همبستگي
. نداكه با ضريب تشابه منفي به يكديگر متصل     شده تشكيل شده است Bو  Aاي از دو شاخه آناليز خوشهكه  استشده است، بيانگر آن 

سرب و مس با ضرايب تشابه عناصر بدين ترتيب كه  رند.سه عنصر آهن، مس و سرب حضور دا Bو در شاخه صر كادميوم عن Aدر شاخه 
سپس  بعدي با آهن و هكنترل كننده يكسان قرار دارند. اين دو عنصر در درجاحتماالً تحت تاثير عوامل دار با هم ارتباط داشته و باال و معني

  ). 1مودار نبا كادميوم همبستگي نشان دادند. به اين معني كه منشاء عناصر سرب و مس يكسان و متفاوت با آهن و كادميوم بوده است (
  

  
  .اي عناصر سنگين در رسوبات تاالب ميقاندندوگرام آناليز خوشه: 1نمودار 

  

  بحث و نتيجه گيري
، به ويژه رسوبات رسوبات طرفي از .باشندمي برخوردار آبي هايسازگانبوم آلودگي شرايط ارزيابي در از اهميت بسزايي ،رسوبات آناليز

- يندهآال      كردن نشين ته و جذب بالقوه توانايي -هاي همجوار مناطق شهري و صنعتي كه تاالب ميقان نيز اين چنين استموجود در تاالب

ها براي مدت طوالني در رسوبات باقي ). اگرچه آالينده1390باشند (سبز عليزاده و ناصري، ا ميدار را ات سنگينفلز هاي گوناگون از جمله
گيري غلظت ازههاي فوقاني شوند. لذا، اندتوانند وارد آبشناختي و تغيير شرايط فيزيكي و شيميايي ميهاي زيستفعاليت مانند، ولي در اثرمي

  ).1391تواند تصويري واقعي از آلودگي يك محيط آبي را فراهم آورد (باقري و همكاران، كل عنصر سنگين مي
اي هميانگين غلظت تجمع يافته عناصر آهن، سرب، كادميوم و مس مابين اكثر ايستگاه دارنتايج اين مطالعه، بيانگر وجود اختالف معني

كه با  ود،باي از تاالب خانه شهر اراك در محدودهفعاليت كارخانه امالح معدني ايران و ورود پساب تصفيه برداري با يكديگر به دليلنمونه
بخش شرقي، غربي و مركزي تاالب انزلي پرداخته و  3لظت فلزات سنگين در ) كه به بررسي غ1390دستاورد پژوهش خسروي و همكاران (

ا از هداري بين آلودگي فلزات سنگين در منطقه شرقي با دو منطقه ديگر  به دليل ورود حجم باالي آاليندهنتيجه گرفتند كه اختالف معني
  صنايع و اراضي كشاورزي وجود دارد، مطابقت داشت. 

ز آن بود كه ميانگين غلظت عناصر آهن و مس تجمع يافته در رسوبات باالتر از حد استاندارد ارايه شده سازمان نتايج پژوهش حاكي ا
هاي كشاورزي به ويژه باشد. اين امر را مي توان ناشي از منابع انساني و طبيعي همچون استفاده بيش از حد از نهادهبهداشت جهاني مي
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به حجم رسوبات  بودن نسبت سطح آب هاي اراضي زراعي به تاالب، زيادموم و كود بي كيفيت، ورود زهكودهاي ميكرو و گرانوله، كاربرد س
سطحي بيشتر  در نتيجه احتمال جذب و در رسوبات به حجم سطح نسبت آلي، افزايش مواد ميكرون، باال بودن بار 63 از كمتر دانه ريز و

 رگه هاي طبيعير رسوب، فساد گياهي و وجود تاالب، مقاومت به انحالل در آب و لذا تجمع دو گلي بودن بستر  ها و نرمآن روي ها برآالينده
). اين نتايج با دستاورد پژوهش Jain, 2004; Buccolieri et al., 2006ويژه روستاي شمس آباد نسبت داد ( آهن در پيرامون منطقه به

) كه به ارزيابي غلظت تجمع يافته عناصر روي، مس، آهن، كروم و سرب در رسوبات سطحي سواحل بندرعباس 1384خراساني و همكاران (
د؛ دستاورد رداختن) كه به ارزيابي پراكنش آلودگي فلزات سنگين رسوبات خليج گرگان پ1391اقدام نمودند؛ دستاورد پژوهش باقري و همكاران (

محدوده ر د غرب خليج فارس محيطي فلزات بالقوه سمي در رسوبات بستر شمالارزيابي زيست) كه نسبت به 1391پژوهش بياتي و همكاران (
رفيع  تاالب بستر غلظت فلزات سنگين در رسوبات ) كه به ارزيابي1390اقدام نمودند؛ دستاورد پژوهش سبز عليزاده و ناصري ( استان بوشهر

 بستر رسوبات در عناصر سنگين و منشأ ) كه به بررسي غلظت1385خوزستان پرداختند؛ دستاورد پژوهش خراط صادقي و كرباسي ( در استان

) كه به بررسي توزيع ژئوشيميايي و ميزان 1391شيرود اقدام نمودند، مغايرت ولي با دستاورد پژوهش كريمي و قاسمپور شيرازي ( رودخانه
) كه به ارزيابي منشاء آلودگي 1390زات سنگين در رسوبات رودخانه كر پرداختند و با دستاورد پژوهش غضبيان و زارع خوش اقبال (آلودگي فل

  فلزات سنگين در رسوبات تاالب انزلي پرداختند، تشابه داشت.
گي به رسوبات از نظر متوسط شدت آلود نتايج محاسبه شدت آلودگي رسوبات تاالب ميقان با استفاده از شاخص مولر بيانگر آن بود كه

اند. اين نتايج با دستاورد پژوهش باقري و همكاران كه نسبت به ارزيابي عناصر آهن، سرب، كادميوم و مس در طبقه غيرآلوده قرار گرفته
ز نظر متوسط شدت سوبات اپراكنش آلودگي فلزات سنگين در خليج گرگان توسط شاخص ژئوشيميايي مولر اقدام نموده و نتيجه گرفتند كه ر

ه غيرآلوده در رد ،هاي انساني در زمان نهشته شدن رسوبات عميقها از عمق و ناچيز بودن فعاليتعنصر آهن به علت برداشت نمونهآلودگي به 
شفارود با  ودخانهآلودگي عناصر سنگين در رسوبات ر كرباسي و همكاران كه نسبت به ارزيابي شدت با دستاورد پژوهششوند؛ بندي ميطبقه

با دستاورد اشد؛ بشدت آلودگي رسوبات به فلزات سنگين در رده غيرآلوده مي نتيجه گرفتند كهمحاسبه شاخص ژئوشيميايي مولر اقدام نموده و 
شاخص ژئوشيميايي مولر تاالب بامدژ توسط  كرباسي و ولوي كه نسبت به ارزيابي شدت آلودگي عناصر سرب و آهن در رسوبات پژوهش
 ه نسبت؛ با دستاورد پژوهش بياتي و همكاران كباشدشدت آلودگي رسوبات به فلزات سنگين در رده غيرآلوده ميو نتيجه گرفتند كه پرداخته 

ئوشيميايي با محاسبه شاخص ژ (محدوده استان بوشهر) غرب خليج فارس در رسوبات بستر شمال محيطي فلزات بالقوه سميارزيابي زيستبه 
با دستاورد  ،غيرآلوده قرار مي گيرندرده در  مطالعهنظر كيفيت آلودگي براي اكثر عناصر مورد  ازرسوبات  نتيجه گرفتند كهمولر اقدام نموده و 

 بستر در رسوبات فلزات سنگين غلظت و تعيين سبز عليزاده و ناصري كه با محاسبه شاخص ژئوشيميايي مولر نسبت به بررسي پژوهش

ستاورد د رسوبات از نظر غلظت فلزات سنگين در رده غيرآلوده قرار مي گيرند، با نتيجه گرفتند كهخوزستان اقدام نموده و  استان رفيع تاالب
در رسوبات مصب مانداوي  كه توسط شاخص تجمع زميني مولر به ارزيابي شدت آلودگي عناصر سرب و مس Alagarsamy پژوهش

و   Buccolieriباشد و با دستاورد پژوهشغيرآلوده مي در طبقه اين عناصر شاخص براي مقادير ن نمودند كههندوستان پرداخته و عنوا
 عنصر مس در رسوبات خليج تارانتو ايتاليا اقدام و نتيجه گرفتند كه همكاران كه توسط شاخص تجمع زميني مولر نسبت به ارزيابي غلظت

؛ 1389؛ كرباسي و ولوي، 1385مقادير محاسبه شده شاخص كمتر از صفر و در طبقه غيرآلوده بوده است، مطابقت دارد (كرباسي و همكاران، 
  ). Buccolieri et al., 2006؛ Alagarsamy, 2006؛ 1391؛ بياتي و همكاران، 1391؛ باقري و همكاران، 1390سبز عليزاده و ناصري، 

توان اذعان نمود كه شرايط حاكم بر منطقه از جمله ورود فاضالب شهري، روستايي و صنعتي، به طور كلي و با توجه به نتايج پژوهش مي
ي هر اراك به تاالب، در كنار شرايط طبيعخانه شآب اراضي كشاورزي، استقرار شركت معدني امالح ايران در مجاور تاالب و نزديكي تصفيهزه

حاكم بر منطقه، در بلندمدت سبب تجمع بيش از حد استاندارد عناصر سنگين به ويژه آهن و مس در رسوبات شده و به منظور كنترل اين 
دي به منابع آالينده ورو اي در خصوص مديريتبايست تمهيدات ويژهروند و ممانعت از افزايش بار آلودگي تاالب به ساير عناصر سمي، مي

  شناختي ويژه، توسط دست اندركاران انديشيده شود. سازگان با اهميت بوماين بوم
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