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 هاي شهر اهواز اي در تقاطع هاي كنار جاده بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاک
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 چکیده
سامانه دربرگيرنده آن داشته باشد. در الی سه دهه اخير، رشد شهرنشينی در  شهري ممکن است تأ ير ب يار زيادي بر سالمت افراد ساکن در محيط شهري و بومآلودگی خاك 

هگاي کنگار    محيطی غلظت فلزاع سنگين در خاك شهرهايی مانند اهواز شده است. هدف از اين مطالعه، ارزيابی زي ت ويژه در کالن ها، به ايران منجر به نمود بيشتر اين آلودگی

تقاالع شهر اهواز )مدره، زرگان، چهارشير، بهبهگانی، گل گتان، خرمشگهر،     3متر( از دو الرف  سانتی 36تا  6نمونه خاك )از امق  40اي شهر اهواز است. در اين پژوهش  جاده

)براي فلزاع مس، سرب، روي، نيکگل و   XRFگيري غلظت فلزاع سنگين، تحت تجزيه  منظور اندازه همتري برداشت شد و ب 16و  46، 4آبادان، سوسنگرد و انديمشک( با فواصل 

از فلگزاع بگا فاصگله     يکهر  براي کاهشی روند دهنده يک کروم(، و جذب اتمی )آرسنيک و کادميم( قرار گرفتند. بررسی غلظت فلزاع سنگين کادميم، مس، سرب و روي نشان

شگير بگا بگاالترين حجگم      هاي مگدره و چهگار   شده در تقاالع هاي خاك برداشت شود. نمونه که چنين روندي در آرسنيک، کروم و نيکل ديده نمی حالیاست، در جاده  از گرفتن

در صورتی کگه مگس،   اي از کادميم است،  هاي کنار جاده دهنده آلودگی ب يار شديد خاك شده نشان ترافيک داراي بيشترين غلظت فلزاع سنگين است. شاخص آلودگی بررسی

اي اهگواز، در مقاي گه بگا شگهرهاي      هاي کنگار جگاده   گيرند. غلظت فلزاع سنگين در خاك ويژه آرسنيک، نيکل و کروم از نظر آلودگی در اولويت بعدي قرار می سرب و روي و به

 هاي صنعتی در اهواز باشد. يی و آلودگیويژه پکن، سط  آلودگی بيشتري دارد، که اين ممکن است ناشی از شرايط آب و هوا پرجمعيت دنيا به

 

 اهواز سنگين، فلزاع آلودگی، زي ت، محيط ي كلیدي:ها واژه
 

 مقدمه -5
 

زاد در منگاالق   هاي ان گان  با افزايش تگراکم جمعگيت و همننين فعاليت

اظيمگی از انتشگار فلگزاع سگنگين در شگهرها ايجگاد        ب گگيار  شهري، منابع

خگواه و   )روان شود کگه ا گراع ب گگيار نگاگواري بگر سگالمت ان گگان دارد        می

. انتشگار فلزاع سنگگين ممکن است ناشگی از دفگع و دفگن    (4131همکاران، 

 Zheng)هاي حمل و نقل باشد  هاي شهري، صنايع شيميايی و فعاليت الهزب

et al., 2010)شدن فلگزاع سگنگين بگه     تدريج باار اضافه . اين انتشاراع به

ماندن آنها در ساليان دراز حتی پس از حگذف منبگع    هاي شهري و باقی خاك

سگنگين  . بنابراين، وجود فلگزاع  (4133)پرورش و همکاران،  شود آلودگی می

محيطی است که محققان ب گياري در   هاي شهري يک مشکل زي ت در خاك

 ,.Tanner 2008; Lee et al) انگد  سراسر دنيا اين موضوع را هشدار داده

2006). 

. اسگت هاي شگهري   ترين منابع آلودگی خاك ترافيک شهري يکی از مهم

نقليگه   لبگا وسگاي   آلودگی ه تند که منابع ترين مهم اي، کنار جاده هاي خاك

سادگی وارد چرخه زنگدگی سگاکنان و    ارتباط م تقيم دارند و ممکن است به

سگادگی توسگط    افرادي شود که در نزديکی اين مناالق ه تند و همننين به

 Kumar)يابنگد  هاي ديگر انتقال  اواملی از جمله باد و گرد و غبار به محيط

and Srikantaswamy, 2012)  

بر روي غلظگت، توزيگع و شناسگايی منگابع      هاي اخير، مطالعاتی در سال

 ,.Omar et al)اي انجگام شگده اسگت    فلزاع سگنگين در غبگار کنگار جگاده    

2008; Lu et al., 2009; Banerjee, 2002; Al-Khashman, 

2004; Shi et al., 2008)   براي مثال، فلزاع سرب، روي، منگنگز، مگس، 

اي در استانبول، ترکيگه   ادههاي غبار کنار ج ترين آالينده کادميم و نيکل مهم

. غلظت باالي فلزاع سنگين در غبگار کنگار   (Sezgin et al., 2004)است 

هگايی   اي در بيرمنگام انگل تان نشان داد که غلظت اين فلزاع در مکگان  جاده

هگا کگه وسگايل نقليگه توقگف سي گتماتيک دارنگد بگاالتر اسگت           مانند تقاالع

(Charlesworth et al., 2003)اي در شگهر بگاوجی    کنار جگاده  . در غبار

(Baoji)       چين، آلودگی شگديدي از فلگزاع سگرب، روي و مگس وجگود دارد

(Lu et al., 2009   با وجگود ايگن، همگان .)       گونگه کگه اشگاره شگد در مگورد

 ,Kadiها کارهاي ب گيار کمگی انجگام شگده اسگت )      هاي االراف جاده خاك

2009; Olajire and Ayodele, 1997). ن يکگگی از انگگوا  اهگگواز بگگه

شهرهاي ايران، از نظر اقتصادي، صنعتی و فرهنگی ب يار حگائز اهميگت    کالن

اي که در چند دهه اخير بگا فراينگد رشگد سگريع شهرنشگينی و       گونه است، به

شدن مواجه بوده است. توسعه ب يار سريع، تأ ير زيادي بگر وضگعيت    صنعتی

ه در منگاالق کنگار   ويگژ  محيطی شهري اهواز گذاشته است، اين تأ ير به زي ت

اي کگه ترافيگک شگهري بيشگتري دارد، قابگل مشگاهده اسگت. يکگی از          جاده

هگاي بگدون    ترين اوامل تشديدکننده ايگن امگر، افگزايش مصگرف بنگزين      مهم

کي يتی است که تاکنون در شهر اهواز، است اده شده است. هدف از پگژوهش  

ر شگهر اهگواز   اي د هاي کنار جاده حاضر تعيين غلظت فلزاع سنگين در خاك
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 ژئوشیمی نويد قنواتی و احد نظرپور 18

و تحليل رابطه فلزاع سنگين و فاصله از جاده و رابطه آلودگی فلزاع سنگين 

 با آب و هوا است.  

 

 برداري نمونه -1
 

منظگگور بررسگگی ا گگراع ترافيگگک شگگهري و ا گگراع    در ايگگن مطالعگگه بگگه 

هاي شهر  ترين تقاالع ويژه غلظت فلزاع سنگين در مهم محيطی آن، به زي ت

ير، زرگگگان، بهبهانی،گل گگتان، آبگگادان، خرمشگگهر،  اهگگواز )مگگدره، چهارشگگ 

(. 4بگرداري شگد )شگکل     صورع سي تماتيک نمونه سوسنگرد و انديمشک( به

متگري در دو   16و  46، 4بگرداري در هگر تقگاالع در فواصگل مشگخص       نمونه

 36تگا   6نمونه( بر روي خاك سطحی )امگق   0الرف جاده اصلی )هر تقاالع 

ور دسگتيابی بگه غلظگت هگر کگدام از فلگزاع       منظگ  متري( انجام شد. به سانتی

هاي  شهري که دور از آلودگی نمونه از منطقه برون 4سنگين در خاك زمينه، 

هگاي   شهري از جمله ترافيک باال و همننين آلودگی صگنعتی ماننگد فعاليگت   

هگاي سگطحی و    زدن آلودگی ها پس از کنار ح اري بودند، برداشت شد. نمونه

کگردن در آون   ستيکی ريخته شدند و پس از خشکهاي پال هي گياهی، در ک

گراد، به آزمايشگاه مرکز تحقيقاع و فگرآوري مگواد    درجه سانتی 06در دماي 

 و جذب اتمی مگدل  PW2400 Philipsمدل XRFمعدنی براي تجزيه با 

Z336.ارسال شد ، 

 

 
 دهنده يک نمونه است( برداري )هر خط نشان هاي نمونه موقعيت شهر اهواز و مکان -4شکل 

 

 ها هاي اطراف جاده غلظت فلزات سنگین در خاک -9
 

هگاي خگاك مگورد     نتايج آمار توصي ی غلظت فلگزاع سگنگين در نمونگه   

، As ،Cd ،Cr ،Cuآورده شده اسگت. ميگانگين غلظگت     4مطالعه در جدول 

Ni ،Pb  وZn و  44/373، 34/34، 340، 34/414، 44/4، 13/8ترتيگگب  بگگه

88/440mg/kg     است. ضريب چولگی کادميم، مگس، سگرب و روي بگاالتر از

 هگاي حگاوي   دهنده توزيع چولگی مثبت و حیگور نمونگه   ص ر است که نشان

شده اسگت. از    هاي برداشته مقادير باالي کادميم، مس، سرب و روي در نمونه

سوي ديگگر، ضگريب چگولگی آرسگنيک، کگروم و نيکگل نزديگک بگه صگ ر و          

دهنده توزيع نرمال يا نزديک به نرمال اين اناصر است. مقدار ميگانگين   نشان

اي در اهواز آشکارا  هاي کنار جاده غلظت سرب، روي، کادميم و مس در خاك

دهنده آلگودگی ناشگی از ترافيگک     باالتر از مقادير زمينه همراه است که نشان

الور همزمان  (. بيشترين غلظت کادميم، مس، سرب و روي به4است )جدول 

 محگل  تقگاالع  ايگن  اينکگه  دليگل  هاي تقاالع مدره وجگود دارد. بگه   در نمونه

 اميديگه،  کشگور،  جنوب بنادر ديگر وماهشهر  بندر يرشهر اهواز از م  ورودي

 ين بگه سگنگ  يبگار  نقليگه  شامل وسگيله  است )بيشتر غيره و رامهرمز بهبهان،

اهواز(، همه روزه داراي بار ترافيکی سنگين و در نتيجه سگط  آلگودگی    شهر

هگاي   باال در منطقه است. البته حیور منابع آالينگده ديگگر از جملگه فعاليگت    

انوان پتان يلی از آلودگی در ايگن   تواند به اين منطقه، میح اري در نزديکی 

تگوان غلظگت بگاالي سگرب، روي، مگس و       منطقه به شمار آيد. بنگابراين مگی  

سط  مدره را بگه ترافيگک بگاال و حجگم      هاي تقاالع غيرهم کادميم در نمونه

 تردد باال ن بت داد. 
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 19 شهر اهواز هاي تقاالعاي در  هاي کنارجاده بررسی آلودگی فلزاع سنگين در خاك (34 بهار، )اول، شماره پنجمسال 

 گرم بر کيلوگرم( هاي مورد مطالعه )غلظت بر ح ب ميلی ين غلظت فلزاع سنگين در هر کدام از تقاالعمقدار ميانگ -4جدول 

 

 مکان آرسنیك كادمیم كروم مس نیکل سرب روي

 تقاطع مدرس 31/44 0/44 336 146 1/13 408 314

 اندیمشك 80/7 1/44 416 346 11/37 411 81

 شیر چهار 1/3 0/7 441 306 01/33 116 434

 آبادان 0 44/0 01 316 14/31 476 84

 بلوار گلستان 74/4 33/6 0/81 460 1/33 431 30

 خرمشهر 33/7 13/0 81 403 4/34 370 408

 بلوار بهبهانی 31/0 37/1 403 346 1/31 108 31

 سوسنگرد 34/1 1/4 30 414 3/47 47 01

 زرگان 0/8 77/6 146 344 1/38 118 411

 میانگین 13/8 33/4 34/414 340 34/34 44/373 88/440

 مقدار زمینه 4/1 4/1 86 33 3/43 43 14

 انحراف استاندارد 4/3 68/4 3/71 77/73 44/1 14/486 31/44

 چولگی -1/6 4/4 -43/6 38/4 34/6 13/4 38/4

 

 فلزات سنگین و ترافیك -5
 

تقگاالع در   3رابطه بين غلظت فلگزاع سگنگين و فاصگله از منطقگه ترافيکگی در      
هگاي کگادميم، مگس، سگرب و روي بگا       ها و سط  شهر اهواز تحليل شد. غلظت ورودي

(، 3دهگد )شگکل    سمت دو الرف جاده نشگان مگی  فاصله از جاده روندي کاهشی را به 
يابگد.   صورع که با افزايش فاصله از جاده اصلی مقدار غلظت فلگزاع کگاهش مگی    بدين

شگير، انديمشگک، بلگوار گل گتان،      اين روند در م يرهاي تقاالع مدره، زرگان، چهگار 
 (. براي مثال، در بلگوار مگدره  3آبادان، بهبهانی و خرمشهر قابل مشاهده است )شکل 

، 176، 33/4ترتيگب از   غلظت فلزاع کادميم، مس، سرب و روي در سگمت شگرقی بگه   
 146، 117، 44/6متري جاده( تگا   گرم بر کيلوگرم )در فاصله يک ميلی 0/331و  476
يابد. غلظت فلزاع  متري جاده( کاهش می 16گرم بر کيلوگرم )در فاصله  ميلی 437و 

گگرم   ميلگی  3/114و  016، 130، 13/4کادميم، مس، سرب و روي در بخش غربگی از  
گگرم بگر    ميلگی  1/447و  137، 336، 0/6بر کيلوگرم )در فاصله يک متري جگاده( تگا   

ترتيگب کگاهش يافتگه اسگت. در منطقگه       متگري از جگاده( بگه    16کيلوگرم )در فاصله 
برداري خرمشهر کادميم و مس روند کاهشی در سمت شرقی جگاده نشگان داده    نمونه

دهنگد.   ب و روي روندي کاهشی در سمت غربی از خود نشگان مگی  است، همننين سر
در حالی که غلظت کادميم، مس، سرب و روي در سگمت ديگگر بگا افگزايش فاصگله از      
جاده روندي کاهشی ندارد. اين تغيير روند ممکن است به دليل اين واقعيت باشد کگه  

دهاي شگهري و  اين منطقه نزديک به مرکز شهر است و اوامل ديگري از جمله پ مان
ساز بر روي الگگوي توزيگع فلگزاع سگنگين تگأ ير ب گزايی        و هاي ناشی از ساخت نخاله

دارند. آرسنيک، کروم، و نيکل با افزايش فاصله از جاده، روند کاهشی شگديدي نشگان   
بودن توزيع آرسگنيک، کگروم و    دهنده م تقل اند و اين روند توزيع در واقع نشان نداده

، تعگداد کگل خودروهگاي موجگود در     4136. بر اساه آمار سال نيکل از ترافيک است
نقل و کنتگرل   و خودرو است. بر اساه االالااع ترافيک سازمان حمل 666/116اهواز 

بگرداري   خگودرو در روز بگراي اي گتگاه نمونگه     666/4ترافيک اهواز جريان ترافيگک از  

هارشگير اسگت   بگرداري چ  خگودرو در روز بگراي اي گتگاه نمونگه     666/416خرمشهر و 
(. همننان که گ تگه شگد بيشگترين غلظگت کگادميم،      4133نامه کالنشهر اهواز،  )آمار

بگرداري   هگاي نمونگه   شگده در اي گتگاه   هاي برداشت مس، سرب و روي مربوط به نمونه
تواند به دليل حجم ترافيک بگاالي وسگيله    تقاالع مدره است. اين افزايش غلظت می

هگاي   بگا م گير بنگدر ماهشگهر و همننگين فعاليگت       نقيله باري سنگين که در ارتبگاط 
 ح اري در ميدان ن تی اهواز که در نزديکی اين محل انجام شده است، توصيف کرد.  

 (Cluster Analysis, CA) اي خوشگه  بر روي ه ت فلز سنگين، تحليگل 
نشگان   1صورع دندروگرام )درختواره( در شگکل   دست آمده به شد. نتايج به انجام

توان منگابع انتشگار آلگودگی را     شده می ت. با توجه به دندروگرام ارائهداده شده اس
(. خوشه اول شگامل اناصگر کگادميم،    1بندي کرد )شکل  به دو گروه اصلی تق يم

مس، سرب و روي، و خوشه دوم شگامل اناصگر آرسگنيک، کگروم و نيکگل اسگت.       
سگنگين در  بنگدي فلگزاع    بنابراين اين اناصر منشأ انتشار يک انی دارنگد. خوشگه  

دهنگده رابطگه ب گيار نزديگک      تشکيل شده است که نشان 4معيار فاصله کمتر از 
دست آمده از آمار توصگي ی،   (. نتايج به1فلزاع سنگين در هر خوشه است )شکل 

دهنگده نتگايج مشگابهی بگوده و      اي، همگگی نشگان   الگوي پراکنش و تحليل خوشه
تگوان بگه دو گگروه     سنگين را مگی  سازگاري مناسبی با يکديگر دارند. نتايج فلزاع

اصلی تق يم کرد. گروه اول شامل کادميم، مس، سرب، روي و گگروه دوم شگامل   
هگاي ان گانی    ها احتماال  ناشی از فعاليگت  آرسنيک، کروم و نيکل است. اين آالينده

هاي کنگار   ترين منبع انتشار سرب در خاك دهد که اصلی است. مطالعاع نشان می
هگگاي خودروهاسگگت. کگگروم، مگگس و روي از  فزودنگگی بگگه سگگوختاي، مگگواد ا جگگاده

شده در وسايل نقليه و ساير سطوح و مواد فلزي ناشگی   هاي است اده فرسايش آلياژ
هگاي گگروه اول    بيشگترين غلظگت آالينگده   . (Tanner et al., 2008)شگوند   می

ن تر اسگت. بنگابراي   مربوط به تقاالع مدره است که ن بت به ساير مناالق، پُرتردد
هاسگت. در ايگن       ه ترين منبع انتشار اين آاليند آهنگ باالي ترافيک خودروها، اصلی

گروه کادميم بيشتر در سگاخت بگاتري، السگتيک و مصگال  سگاختمانی اسگت اده       
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هگاي خگالی از سگکنه و     هاي م کونی و مکگان  شود. در اين پژوهش ساختمان می
 ي وجگود دارد، بنگابراين  بگردار  فاقد هگر گونگه واحگد صگنعتی در محگدوده نمونگه      

از جملگه   يگگري د آلگودگی  منگابع  به را يممانند کادم یفلزات اصلی منشأ فرسايش

 دهد. همننين منشأ سوخت بگراي کگادميم کگم    میخودروها ارتباط  باتري و يرتا
 است اما منشأ ان انی آن در شهر و شدع آلودگی محرز است.   احتمال
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 10 شهر اهواز هاي تقاالعاي در  هاي کنارجاده بررسی آلودگی فلزاع سنگين در خاك (34 بهار، )اول، شماره پنجمسال 

 
 هاي مورد مطالعه الگوي روند تغييراع غلظت فلزاع در تقاالع -3شکل 

 

 
  (Ward, 1963) اي براي فلزاع مورد مطالعه بر اساه مدل وارد دندروگرام تحليل خوشه -1شکل 

 

هراي كنرار    مقایسه غلظت فلزات سرنگین در خراک   -1
 اي اهواز با دیگر شهرها جاده
 

اي در اهواز با غلظگت ايگن    هاي کنار جاده غلظت فلزاع سنگين در خاك

هاي دنيا مقاي ه شد، و مقدار زمينه هگر کگدام از فلگزاع     فلزاع در ديگر شهر

(. حتگی بگا در   3انوان مقادير مرجع در نظگر گرفتگه شگد )جگدول      در دنيا به

بر بيشگتر  برا 46گرفتن شرايط جغرافيايی، غلظت سرب در ايبادان حدودا   نظر

از مقدار زمينه جهانی است. غلظت سرب در جدّه و کامراال و غلظت مگس در  

کرانه باختري )فل طين( بگاالتر از مقگدار زمينگه جهگانی اسگت. ايگن اوامگل        

دهنده آلودگی ناشی از ترافيک محلی اسگت. مقگدار ميگانگين کگروم در      نشان

بگودن   است، که در نتيجه باالباالتر  جهانی زمينه مقدار از برابر دو اهواز تقريبا 

هاي زمينه است. مقدار نيکل در شهر اهواز قابگل مقاي گه    اين انصر در خاك

نشگان داده شگده اسگت،     3با ديگر شهرهاي دنياست. همننان که در جدول 

اي ب گيار   هاي کنار جاده ميانگين غلظت کادميم، مس، سرب و روي در خاك

هگاي دنياسگت. از سگوي ديگگر،      هربيشتر از مقدار زمينه جهگانی و ديگگر شگ   

گرم بر کيلوگرم مقدار کمتگري   ميلی 13/8انصري مانند آرسنيک با ميانگين 

گرم بگر   ميلی 0هاي دنيا و نزديک به مقدار زمينه جهانی ) ن بت به ساير شهر

کيلوگرم( دارد. از الرفی اندازه و جمعيت شهر اهواز با شهرهايی مانند پکن و 

ميليون ن گر )بگر    43ني ت. شهر پکن جمعيتی بيش از آيبادان قابل مقاي ه 

 4از  بگيش  آن خودروهگاي موجگود در   دارد و تعگداد ( 3641اساه آمار سال 

ن گر   666/76يالدي است. جمعيت پنج شهر ديگر از م 3644تا سال  ميليون

ن ر در جده متغير است که هر کگدام   666/166/1تا  (Galway)در گالواي 

وجود جمعيتی به ن بت باالتر از شگهر اهگواز و حجگم     از شهرهاي يادشده با

، ميگانگين غلظگت فلگزاع سگنگين کمتگري      (پکن شهر يژه)بو ترافيکی بيشتر

 . بگگر(Lu et al., 2009)ن گگبت بگگه شگگهر اهگگواز در خگگاك خگگود دارنگگد 

ترافيک به سه سط    Fakayode and Olu-Owolabi, (2003)اساه

اتومبيل در ساات(، ترافيک متوسط  4466شود: ترافيک سنگين ) تق يم می

اتومبيل در سگاات(،   <346اتومبيل در ساات( و ترافيک کم ) 346-4466)

اتومبيگل در سگاات    666/1م ير مورد مطالعگه   3ميانگين حجم ترافيک در 

هر اهگواز در رده  بنگدي ترافيگک در شگ    است، بنابراين بر اسگاه ايگن تق گيم   

(. افگزون بگر ايگن،    4133نامگه کالنشگهر اهگواز،     گيگرد )آمگار   سنگين قرار مگی 

کيلگومتر   34ميانگين سرات در الول صب /ظهر ساااع اوج ترافيک در اهواز 

کيلگومتر بگر    36بر ساات است. که تا حگدودي بيشگتر از مقگدار راهبنگدان )    

سگرب و روي ممکگن   هاي باال و متوسط کادميم، مگس،   ساات( است. غلظت

است در نتيجه آب و هواي خشک در شهر اهواز نيگز باشگد. روانگاب ناشگی از     

شگده و فولکولگه    صورع حل ها نيز حاوي فلزاع سنگين به بارش از م ير جاده

در ذراع حمل شده است. به دليل نبود تجزيه البيعی فلزاع سنگين، غلظت 

هگاي کنگار    دگی آنها در خگاك ش ها منجر به تمرکز و غنی باالي آنها در رواناب

(. ميزان بارش سگاالنه شگهر اهگواز، حگدود     Turer, 2001)شود  اي می جاده

(، 4131 متر در سال است )سازمان هواشناسی اسگتان خوزسگتان،   ميلی 166

هاي آذر و دي ماه و در بيشتر سال خشگک   درصد بارش مربوط به ماه 76که 

اع ديگري نشگان داده اسگت کگه بگر     و همراه با باد است. افزون بر اين، مطالع
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اي کگاهش   هاي کنار جاده اساه محاسباع تبادل جرم فلزاع سنگين از خاك

 Turerيابند و باد ممکن است دليل خيلی خوبی براي اين کاهش باشد ) می

et al., 2001). ويگژه در زم گتان و    شرقی به جهت باد غالب در اهواز شمال

منظگور   (. به1( )شکل 4131خوزستان،  بهار است )سازمان هواشناسی استان

تحليل تأ ير باد بگر روي توزيگع فلگزاع سگنگين، غلظگت فلگزاع سگنگين در        

هايی در خالف جهت م ير باد مقاي گه   هاي در جهت م ير باد و خاك خاك

شرقی بگه غگرب و    شدند. در تقاالع مدره و تقاالع زرگان جهت باد از شمال

مس، سرب و روي در خالف جهگت   غربی است، غلظت فلزاع کادميم، جنوب

باد غالب داراي غلظت بيشتري ن گبت بگه الگرف ديگگر اسگت، کگه در واقگع        

دهنده اين موضوع ه تند که باد بر توزيگع و پگراکنش فلگزاع سگنگين      نشان

تأ ير ب يار زيادي دارد. براي مثال در تقاالع مدره مقگدار ميگانگين غلظگت    

 00/473، 11/116، 61/4کادميم، مس، سگرب و روي در جهگت م گير بگاد     

ترتيگب بگراي کگادميم،     و در خالف جهت م ير بگاد بگه  گرم بر کيلوگرم  ميلی

گگرم بگر کيلگوگرم     ميلگی  61/343و  7/174، 133، 73/6مس، سرب و روي 

 است.

 

 
 گلباد شهر اهواز )سازمان هواشناسی خوزستان( -1شکل 

 

 ميانگين غلظت فلزاع سنگين در شهر اهواز در مقاي ه با ديگر شهرهاي دنيامقدار  -3جدول 

 

 شهر/كشور آرسنیك كادمیم كروم مس نیکل سرب روي رفرنس

Dao et al., 2010 7/74 7/16 4/33 0/40 - - - گالوي، ایرلند 

(Kadi, 2009) 3/333 4/18 8/10 - 1/41 - 74/41 جده، عربستان سعودي 

(Olajire and Ayodele, 1997) 4/70 168 3/17 1/14 0/44 10/4 - ایبادان، نیجریه 

(Nabulo et al., 2006) 3/416 1/14 - - - 43/4 - كامپاال، اوگاندا 

(Waileh et al., 2004) 3/73 1/78 3/47 1/06 1/13 38/4 - كرانه غربی، فلسطین 

Chen et al., 2010 4/33 1/14 8/30 8/33 3/04 344/6 4/7 بیجین ، چین 

This study 88/440 44/373 34/34 340 34/414 44/4 13/8 اهواز، ایران 

Chen et al., 2010 36 14 46 16 86 14/6 0 مقادیر زمینه در جهان 

 

هراي   ارزیابی میزان آلودگی فلزات سنگین در خراک  -3
 اي كنار جاده

 

 3اي  آلودگی فلزاع سنگين در خاك کنگار جگاده  منظور ارزيابی ميزان  به

اسگت اده   Pollution index, Pi)تقاالع شهر اهگواز از شگاخص آلگودگی )   

 . (Huang, 1987)شده است 

 

 

                      ⁄                                                           

                                                    ⁄                               
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نظگر   شگده فلگز مگورد    گيگري  غلظت اندازه Cشده،  هاي ارائه که در فرمول

(As, Cu, Pb, Zn, Ni, Cd, Cr) اي در منطقگه   هاي کنار جاده در خاك

آستانه بگا آلگودگی کگم، و     ارمقد Xcمقدار آستانه غيرآلوده،  Xaمود مطالعه، 

Xp  مقدار آستانه با آلودگی زياد است. مقاديرXa, Xc  وXp  ف شگده  تعريگ

آورده شده اسگت. کگه در واقگع     1نظر در جدول  براي هر کدام از اناصر مورد

 Yu etشگده توسگط    شده در اين جدول نتيجه مطالعاع انجام مقادير تعيين

al., (2004)يافتگه   هگا انتشگار   محيطی براي خگاك  ، استاندارد کي يت زي ت

 و ديگگر  (NEPA, 1995)زي گت چگين    توسط آژانس ملی ح اظت محيط

 شده در مطالعاع ژئوشيميايی است. تحقيقاع انجام

گيرد: در صگورتی کگه    هاي زير قرار می هر فلز در يکی از دسته PIمقدار 

PI≤1دهنده اين است که ميزان غلظت فلگز سگنگين کمتگر از مقگدار      ، نشان

معنگی ني گت کگه     آستانه بوده، اما بايد توجگه داشگت کگه در حقيقگت بگدين     

زاد بيشتر از زمينه وجود نگدارد. هگر کگدام از     نابع ان انگونه آلودگی از م هيچ

دهنده قطعی سطحی از آلودگی به شرح زيگر اسگت:    مقادير باالتر از يک نشان

1<PI≤2 ،2، آلودگی کم<PI≤3    سط  آلگودگی متوسگط، وPI>3    سگط

آلودگی شديد. ميزان درصد آلگودگی هگر کگدام از فلگزاع سگنگين در نمونگه       

 4نشان داده شگده اسگت. شگکل     4اي در شکل  جادههاي سطحی کنار  خاك

هاي خاك ن بت به آرسگنيک، کگروم و    دهنده آن است که بيشتر نمونه نشان

درصد از  43ها از مس،  درصد از نمونه 3نيکل داراي آلودگی پايينی ه تند. 

ها از روي داراي آلودگی پگايينی ه گتند. همننگين     درصد نمونه 41سرب و 

از کادميم داراي آلودگی پايين ه گتند. بيشگترين ميگزان    ها  درصد نمونه 41

ترتيگب   شود که بگه  هاي کادميم، مس، سرب و روي ديده می آلودگی در نمونه

هگاي خگاك کنگار     درصگد کگل نمونگه    13درصد و  07درصد،  13درصد،  73

 .دهند اي را تشکيل می جاده

 

 سطوح آلودگی براي فلزاع مورد مطالعهمقدار آستانه  -1جدول 

 

  Xa Xc Xp 

As 44 34 16 

Pb 14 346 466 

Cu 16 46 166 

Zn 74 366 466 

Ni 16 46 366 

Cr 36 366 166 

Cd 3/6 1/6 4 

 

 
 اي شهر اهواز هاي کنار جاده ن بت سط  آلودگی فلزاع سنگين در خاك -4شکل 

 

 گیري نتیجه
 

اي بررسگی   هاي کنار جاده در اين پژوهش غلظت فلزاع سنگين در خاك

فلزاع کادميم، مس، سرب، و روي يک روند کاهشی بگا فاصگله از     شد. غلظت

تگأ ير   شدع تحت اند. افزون بر اين، غلظت فلزاع سنگين به جاده را نشان داده

اي  هاي آمگاري ديگگري از جملگه، تحليگل خوشگه      حجم ترافيک است، تحليل

توان فلزاع سنگين را از نظر منشأ بگه دو گگروه مجگزا     نشان داده است که می

زاد، و  تق يم کرد: کادميم، سرب، مس، روي و نيکل، با منشأ آلگودگی ان گان  

هگاي   کروم، نيکل و آرسنيک با منشأ البيعی. غلظت فلزاع سنگين در خگاك 

هواز با شهرهاي ديگر مقاي ه شد و نتايج نشان دادند کگه  اي شهر ا کنار جاده

غلظت فلزاع سنگين در شهر اهواز با وجود جمعيت کمتگر ن گبت بگه ديگگر     

دهنگده نقگش اوامگل     شهرهاي دنيا )مثال  پکن(، بيشتر است که اين امر نشان
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غبگار در   و ان انی و همننين شرايط آب و هوايی خشک همراه بگا بگاد و گگرد   

تواننگد در جهگت بگاد     هاست. فلگزاع سگنگين مگی    رکز اين آلودگیافزايش تم

هاي خاکی که در م ير جهگت حرکگت بگاد قگرار دارنگد       حرکت کنند و نمونه

داراي غلظت بيشگتري از فلگزاع سگنگين ه گتند. مقگدار شگاخص آلگودگی        

اي نشان داده است  هاي کنار جاده فلزاع سنگين در خاك (PI)شده  محاسبه

شگدع از فلگزاع مگس، سگرب، روي و کگادميم آلگوده        بگه  هاي خاك که نمونه

هگاي خگاك از نظگر آرسگنيک، نيکگل و کگروم داراي        ه تند. همننين نمونه

 آلودگی پايين و گاه فاقد آلودگی ه تند. 
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