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ارزیابی آلودگی فلزات سنگین ،سرب و منگنز در خاکهای اطراف کارخانه
سیمان یاسوج
1

محمد رحمانیان*1؛ اسفندیار جهانتاب 2و مجید غلامزاده

 -1استادیار و کارشناس گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج
 -2استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فسا
(تاریخ دریافت -79/11/11تاریخ پذیرش )79/21/11

چکیده:
انتشاارات اتمسفری از کارخانجات سیمان ،یکی از منابع اصلی آلودگی محیط زیست است .فلزات سنگین از جمله مهمترین عناصر منتشر شده
در طول فرایند صانعت سایمان به شامار میآید .هدف از تحقیق حاضر بررسی وضعیت آلودگی فلزات سنگین سرب و منگنز در اراضی اطراف
کارخانه سیمان یاسوج بود .بدینمنظور تعداد  11نمونه خاک از عمق  70-0سانتیمتری از خاک اطراف کارخانه نمونهبرداری شد .ویژگیهای
مختلف خاک شااام غلظت ک فلزات ساارب ،منگنز ،هاش ،هدایت الکتریکی خاک ،کربن آلی و کربنات کلس ایم معادل اندازهگیری شااد .به
منظور بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف استفاده شد .در سری دادههای نرمال از روش کریجینگ برای تهیه نقشههای
پهنهبندی اساتفاده شد .در سری دادههای غیر نرمال از روش  IDWبرای تهیه نقشههای پهنهبندی استفاده شد .مقادیر  pHاز  1/37تا ،4/07
هدایت الکتریکی از  0/03تا  ،0/11ماده آلی از  0/47تا  7/11و کربنات کلساایم معادل از  14/88تا  48درصااد بدساات آمد .مقادیر ساارب در
نموناههاای خاک در دامنهی  7/74تا  114/34میلیگرم بر کیلوگرم و مقادیر منگنز در دامنهی  84تا  304میلیگرم بر کیلوگرم متغیر بودند.
نتایج پهنهبندی در منطقه مورد مطالعه نشاان داد بیشترین مقدار سرب و منگنز در محدوده داخ کارخانه میباشد .مقادیر سرب و منگنز در
تعدادی از نمونههای برداشات شاده در محدوده داخ کارخانه بیشاتر از مقدار استاندارد جهانی  USEPAبود و این نمایانگر مقدار تجمع این
فلزات در خاک و آلایندگی این کارخانه میباشااد .با توجه به این نتایج ،توصاایه میشااود که اقدامات زیساات محیطی خط تولید ساایمان برای
کاهش انتشار آلایندهها انجام شود .همچنین مهم است که فعالیتهای پاکسازی در خاک به منظور کاهش سطوح سرب و منگنز برای جلوگیری
از بلایای طبیعی زیست محیطی انجام شود.
کلید واژگان :فلزات سنگین ،آلودگی خاک ،کارخانه سیمان یاسوج ،اقدامات زیست محیطی

*نویسنده مسئول؛ تلفن03871001114 :

ایمی m.rahmanian@yu.ac.ir :
صفحه 73

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،37شماره  ،1بهار 1711

 .1مقدمه
خاک منبع اصلی رسوبات فلزات سنگین با منشا طبیعی
و رساااوبات حاصااا از فعالیتهای انساااان میباشاااد
( Ebqa’ai and Ibrahim, 2017; Zhong et al.,

 .)2018فلزات ساانگین بهدلی غیرقاب تجزیه بودن و
اثارات فایازیاولااو یااکاای مخرب بر روی موجودات و
اکوساایسااتمها حتی در غلظتهای کم به عنوان عوام
خطرناک و مخرب برای محیط زیساات به شاامار آمده و
اثرات کوتاهمدت و بلندمدتی را بر آن خواهند داشاات .با
توجه به خطرات ناشی از فلزات سنگین در خاک ،تعیین
سطوح آنها در خاک ،شاخصی ضروری است که مقادیر
ورودی آنها به محیط زیسااات در نتیجهی فعالیتهای
انساانی را نشان میدهد ( Addo et al., 2012; Guo

 .)et al., 2012کارخانههای ساایمان به عنوان یکی از
منابع اصاالی انتشااار فلزات ساانگین در محیط زیساات
گزارش شاادهاند .تولید ساایمان منبع مهم انتشااار فلزات
سانگین کادمیوم ،کروم ،مس ،سرب ،منگنز ،روی ،نیک
در خاک اساات ( Al-Khashman and Shawabkeh,

 .)2006این فلزات در فاصلههای مختلف بسته به سرعت
باد و اندازه ذرات از طریق گرد وغبار سااایمان ودودکش
کارخانهها در خاک رسااوب میکنند .گزارشهای متعدد
نشااان دهنده غلظت زیاد فلزات ساانگین در مجاورت
کارخانههای ساایمان و آلودگی محیط زیساات اساات.
کارخانههای سیمان طی عملیات خود مقدار زیادی گرد
و غبار تولید میکنند که بر خاک ،گیاهان و محصااولات
کشاااورزی و مناطق مسااکونی اطراف رسااوب میکند
( Ameh .)Abimbola et al., 2007و هاامااکاااران
( )7011در بررساای تأثیر فعالیت کارخانه ساایمان روی

رساوبات رودخانهای در شمال نیجریه نشان داد که غبار
ناشای از کارخانه سیمان حاوی مقادیری از فلزات روی،
کادمیوم و نیک اسات و کارخانه سایمان و دود ناشی از
خودروها دو منبع مهم انتشاار آلایندهها هستندLafta .

و همکاران ( ،)7017توزیع فلزات سنگین و تنوع خواص
خاک اطراف کارخانه سیمان در عراق را بررسی کردند و
دریافتند که خاک منطقه مورد مطالعه آهکی اساات و
نمونههای خاک به شدت با  Cd ،Coو  Niآلوده شدهند،
در حالی که آنها به دیگر فلزات ساانگین آلوده نبوده و
بیشاترین آلودگی تا  7کیلومتری از کارخانه سیمان رخ
داده اسات ،)7018( Ogunkunle .با بررسی آلودگی و
توزیع مکانی فلزات سنگین در خاکهای سطحی اطراف
کارخانه سیمان ،مقدار آلودگی خاک سطحی به وسیلهی
ساارب ،کروم ،مس ،کادمیوم و روی و توزیع فضااایی این
فلزات را مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسااید که
دامنهی آلودگی کادمیوم زیاد ،در حالی که ساط سرب
و مس در خاک در حوزههای شاادید و متوسااط آلودگی
بود و به دلی پایین بودن ساط روی و کروم این فلزات
هیچ خطر زیساات محیطی را مطرح نکردند Addo .و
همکاران ( )7017ساااطوح غلظت فلزات سااانگین را در
خاک و پوشااش گیاهی اطراف کارخانه ساایمان ولتا در
غناا را بررسااای کردند .نتایج آنها نشاااان داد کارخانه
ساایمان دلی اصاالی آلودگی فلزات ساانگین در خاک و
پوشااش گیاهی اطراف کارخانه بود Sayadi .و همکاران
( )7014آلودگی خااکهاای ساااطحی اطراف کارخانه
سایمان قاین به فلزات ساانگین سرب و کروم را بررسی
کردند .نتایج آنها نشااان داد که میانگین غلظت کروم و
سااارب بهترتیب  47/04و  11/31میلیگرم بر کیلوگرم
بود و گزارش کردند که مقدار غلظت کروم و ساارب در
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منطقه موردمطالعه از غلظت زمینه بیشاااتر و در حال

و تعادادی در نتیجه فعالیتهای انساااان (معدنکاری و

تجمع است Pourkhabbaz .و همکاران ( )7011اثرات

فعاالیاتهاای صااانعتی) به وجود میآیند .از مهمترین

زیساات محیطی آلودگی فلزات ساانگین در خاکهای

تأثیرات کارخانه ساایمان در منطقه ،افزایش اشااتغال در

اطراف کارخانه سااایمان بهبهان را مطالعه کردند .نتایج

منطقه و نیز پیشارفت اقتصادی منطقه بوده است .البته

آنها نشاان داد که کارخانه سیمان همراه با فعالیتهای

در این میان کارخانه ساایمان در منطقه تأثیرات سااو ی

کشاورزی و انتشارات ترافیکی دلی اصلی آلودگی فلزات

دارد کاه میتوان به مواردی همچون کاهش بهرهوری

اسااات باه گونهای که بالاترین غلظت فلزات در نزدیکی

کشاااورزی ،از بین رفتن بخش زیادی از اراضاای زراعی

کارخانه ساایمان یافت شااد .کارخانه ساایمان یاسااوج در

روساتا ،کاهش عملکرد تولیدات کشاورزی ،بیشتر شدن

زمینی به مساحت  17/4هکتار در  41درجه و  77دقیقه

آمار بیماریهای تنفساای و ساارطان ،افزایش آلودگی

شارقی و  70درجه و  71دقیقه شمالی در ارتفاع 7100

خااک منطقاه ،تخریاب زمینهاای اطراف ناشااای از

متری از سااط دریا و در  74کیلومتری شااهر یاسااوج

برداشااتهای مختلف از زمین ،گسااترش آفات مزارع و

(مرکز اساتان کهگیلویه و بویراحمد) ،در منطقه دشتروم

بایماااری ،از بین بردن مراتع و جنگ ا هااا و کاااهش

در مجاورت جاده یاسوج ااا گچساران از توابع شهرستان

سارسابزی سیمای منطقه ،نارضایتی کشاورزان از وضع

بویراحمد احداث شاااده اسااات .این واحد تولیدی از

موجود و ایجاد آلودگی صوتی برای ساکنان منطقه اشاره

بزرگترین واحدهای صاانعتی اسااتان به شاامار می رود.

کرد .با توجه به مواد فوق ،هدف از این پژوهش تعیین

شرکت سیمان یاسوج با ظرفیت تولید روزانه  300تن و

تأثیر رساوبات گرد و غبار سایمان بر مقدار ک سارب و

سالانه  710هزار تن کلینکر (در  700روز کاری) از سال

منگنز در خاکهای اطراف کارخانه سیمان یاسوج بود.

 1747شااروع به فعالیت کرده اساات .بر این اسااا

 .2مواد و روش ها

ظرفیت سااالانه تولید ساایمان شاارکت برابر با 714800
تن انواع ساایمان خاکسااتری می باشااد .محصااول غالب
زمینهاای زراعی در اطراف کارخانه جو ،گندم ،نخود و
باغهای سیب و هلو است .گرد و غبار حاص از کارخانه
سیمان در پژوهشهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته
که این امر بهدلی وجود آلایندههای متفاوت از جمله
وجود فلزهای ساانگین در ترکیب گرد و غبار ساایمان
اساات .ساارب و منگنز از فلزهای موجود در ترکیب
سیمان هستند .تعدادی از این فلزات دارای منبع طبیعی

 .1-1روش نمونهبرداری
برای انجاام پژوهش در ابتدا محدوده مورد مطالعه بر
اساا

بازدیدهای صاحرایی مشخص شد .اراضی اطراف

کارخانه بهعنوان منطقه هدف برای نمونهبرداری انتخاب
شادند .اراضی اطراف کارخانه شام کاربریهای زراعی،
باغی و مرتعی بود .بهمنظور تعیین غلظت سرب و منگنز
در خاک ،در همه کاربریها از عمق  70-0سااانتیمتری
از خاک اطراف کارخانه نمونهبرداری شاااد .تعداد 11
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نمونه خاک جهت انجام تحقیق نمونهبرداری شااد .این

از نمونهها در فضای سبز محوطه کارخانه برداشت شدند.

نموناههاا در کیساااههای پلیاتیلن قرار گرفتند و به

دلی برداشت نمونهها در فص بهار مقدار ناچیز بارندگی

آزمایشااگاه منتق شاادند و پس از هوا خش ا کردن ،با

و تأثیر نداشاتن آن بر توزیع فلزات سانگین خاک است.

 7میلیمتری عبور داده

شاایان ذکر است در مراح مختلف اصول کنترل کیفی

شدند .شک  1موقعیت نقاط نمونهبرداری شده در اطراف

و تضمین کیفیت نمونهبرداری رعایت شد .ابتدا بهمنظور

کارخانه سایمان یاسوج را نشان میدهد .نمونهبرداری به

همگنساااازی از نمونه خاکها در عمق موردنظر ،تکه

صااورت تصااادفی در کاربریهای مختلف در جهت باد

سااانگها ،آلایندههای فیزیکی و واریزهها جدا گردید.

غاالاب در اراضااای اطراف کاارخانه به مرکزیت کارخانه

تمام نمونهها با بیلچه برداشاات و به داخ کیسااههای

ساایمان در فص ا بهار به گونهای انجام شااد که نمونهها

پلاستیکی انتقال داده شد.

چکش چوبی کوبیده و از ال

نماینده کاملی از ک منطقه نمونهبرداری باشند .تعدادی

شکل  -1موقعیت نقاط نمونهبرداری شده در منطقه مورد مطالعه

 .1-1تجزیههای آزمایشگاهی
ویژگیهای فیزیکی و شااایمیایی نمونههای خاک مورد
بررسااای شاااام قابلیت هدایت الکتریکی در عصااااره
صااااافشااااده  1بااه  7خاااک و آب مقطر pH ،در
ساوساانسیون  1به  7خاک به آب مقطر ،درصد کربنات
کلساایم معادل با روش خنثی کردن کربنات کلساایم با
اسااید کلریدری و تیتراساایون اسااید اضااافی با سااود
( ،)Loeppert and Sparks, 1996درصد کربن آلی به
روش اکسااایش تر (،)Nelson and Sommers, 1996

غلظت فلزات سانگین با روش هضم در نمونههای خاک،
توسااط محلول اکیو ریجا 7دارای اسااید کلری و اسااید
نیتری غلیظ (نسبت  ،)7:1استفاده شد و غلظت فلزات
مورد نظر در نمونهها با دستگاه جذب اتمی اندازه گیری
گردید (.)Gupta, 2000

 .3-1تجزیه و تحلیلهای آماری
برای بررسی توزیع و آزمون نرمال بودن دادهها در سط
اطمینان  14درصاااد ،از آماره کلموگروف-اسااامیرنوف
استفاده شد .در سری دادههای نرمال از روش کریجینگ

2 - Aqua regia
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برای تهیه نقشاههای پهنهبندی اساتفاده شااد .در سری

دادهها نشاااان داد بیشاااترین مقدار سااارب در نزدیکی

دادههای غیر نرمال از روش  IDW7برای تهیه نقشههای

کارخانه وجود داشاات .به هر حال ،مشااابه با پراکندگی

پهنهبندی اسااتفاده شااد .محاساابههای آماری اطلاعات

زیاد مقادیر عددی این عنصر سنگین که در قالب ضریب

بهدست آمده در تحقیق با نرم افزار  Excelانجام شد.

تغییرات بسااایار زیاد آن انعکا

 .3نتایج

پراکنش مکاانی غلظات این عنصااار در خاک نیز تا حد

آلودگی فلزات سااانگین علاااوه بر تااأثیر بر ویژگیهاای
فیزیکی و شااایمیایی خاک ،همچنین ،خطر جدی برای
سالامتی انسان از طریق ورود به زنجیره غذایی محسوب
می شاااوند .مقادیر میانگین ،حداق و حداکثر ،انحراف
معیاار و ساااایر ویژگیهاای آمااری در عمق  0تا 70
ساانتیمتری سرب ،منگنز و تعدادی از ویژگیهای خاک
در اطراف کارخانه سیمان یاسوج در جدول  1نشان داده
شاده اسات .پهنهبندی غلظت سرب و منگنز در منطقه
مورد مطالعه در شاک های 7و  7نشان داده شده است.
مقاادیر شااااخص مجاذور میاانگین مربعاات خطا برای
تخمین دو عنصااار سااارب و منگنز بهترتیب 17/17 ،و
 74/70بهدسااات آمد که با توجه به تغییرات قاب توجه
مقاادیر عاددی این دو متغیر ،برای تخمین مکاانی قاب
قبول میباشااند .همانطوری که شااک نشااان میدهد

یافته اسااات جدول،1

زیاادی باالاا بوده و از الگوی منظمی پیروی نمیکند .با
توجه به تعدد عوام محیطی و انساااانی م ثر بر غلظت
فلزات سانگینی مانند سارب ،چنین مشاهدهای تا حدی
قاب انتظار اساات ( Kabata-Pendias and Pendias,

.)1992
در رونادی مشااااباه باا توزیع مکانی غلظت سااارب در
خااکهاای مورد مطالعه ،نتایج نشاااان داد که محدوده
داخ کارخانه دارای مقدار منگنز بالایی اساات .پراکنش
مکاانی غلظت منگنز در خاکهای مورد مطالعه تا حدی
کمتر از ساارب بوده و همانطور که در شااک مشاااهده
میشاااود غلظت منگنز در بعضااای از نقاط نمونهبرداری
شاده بیشاتر از استاندارد جهانی است .بنابراین کارخانه
سااایمان میتواند عام اصااالی در الگوی پراکنش این
فلزات در منطقه باشد.

بیشاااترین مقادار سااارب در محادوده داخا کارخانه
میباشاد .کمترین مقدار سارب در اراضی مرتعی اطراف
(جنوب غربی کارخانه) مشاااهد شااد .با توجه به شااک
غلظت ساارب در بعضاای از نقاط نمونهبرداری شااده در
محدوده داخ کارخانه بیشتر از استاندارد جهانی است.

3- Inverse Distance weighted
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جدول  -1آمار توصیفي غلظت فلزات و برخي از ویژگيهای خاك سطحي در منطقه مورد مطالعه

انحراف

ضریب

ضریب

ضریب

معیار

تغییرات

چولگی

کشیدگی

77/11
(درصد)

-0/07

-0/31

-7/13

1/31
71/04

متغیر

میانگین

حداق

حداکثر

میانه

مواد آلی (درصد)

1/48

0/47

7/11

1/87

0/74

واکنش خاک

3/13

1/37

4/07

3/84

0/44

11/47

قابلیت هدایت الکتریکی

0/14

0/03

0/11

0/17

0/18

10/14

8/14

74/44 48/00 14/88 78/83
411/44 304/00 84/00 871/81

11/47
181/00

78/77
77/84

0/07
-0/11

-1/37
0/11

13/74

70/11

117/01

1/41

84/17

کلسیمبر متر)
زیمنس
(دسی
معادل
کربنات
منگنز
(درصد)
سرب

14/83

7/74

114/34

شکل  -2مقدار سرب در منطقه مورد مطالعه

شکل  - 3مقدار منگنز در منطقه مورد مطالعه
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جدول  7ضاریب همبسااتگی غلظت سرب و منگنز را با

شاااده در خااک اطراف کارخانه سااایمان در اسااااانیا،

تعدادی از ویژگیهای خاک را نشان میدهد .نتایج نشان

عربساااتان صاااعودی ،نیجریه و غنا بیشاااتر و از غلظت

داد کاه فلزات سااارب و منگنز باا پارامترهای فیزیکی و

گزارش شااده برای آلمان ،اردن و جاما یکا کمتر اساات.

شاایمیایی خاک از جمله اساایدیته ،شااوری ،ماده آلی و

غلظت منگنز در خاک اطراف کارخانه ساایمان یاسوج از

کربنات کلسیم معادل همبستگی معنیداری ندارد که از

غلظت گزارش شاااده در خاک اطراف کارخانه سااایمان

باا نتاایج  Mahmoudiو همکاران ()7017

عراق و نیجریه بیشاتر و از غلظت گزارش شده برای غنا

همخوانی نادارد .ایشاااان تاکید کردهاند الگوی پراکنش

و ماطااالعااهای دیگر در ایران ( Moslempour and

فلزات سااانگین با الگوی مکانی برخی ویژگیهای خاک

 )Shahdadi, 2013کمتر است .در این مطالعه بیشترین

مانند هاش و ماده آلی همخوانی دارد .نتایج این بخش

مقادار سااارب و منگنز در محوطه داخ کارخانه وجود

نشاااان داد بین این ویژگیهااا و مقاادار غلظاات فلزات

داشاات .فلزات ساانگین عمدتا توسااط آفت کشها ،کود،

ساانگین ساارب و منگنز خاک ارتباطی وجود ندارد .این

اصاالاحکنندههای خاک ،آبیاری فاضاالاب و دیگر منابع

موضااوع میتواند ناشاای از تغییرات کم این پارامترها در

آلودگی پراکنده و پخش شده از قبی صنعت ،ترافی

و

ناحیه مورد مطالعه باشد (.)Qishlaqi et al., 2009

سااوزاندن به خاک های کشاااورزی وارد میشااوند (Al-

مقایساه غلظت فلزات در مطالعه حاضر با سایر مطالعات

.)Khashman and Shawabkeh, 2006

این حیا

انجام شده در کشورهای مختلف در جدول  7نشان داده
شده است .نتیجه این مطالعه نشان داد که غلظت سرب
در خاک اطراف کارخانه سیمان یاسوج از غلظت گزارش
جدول -2ضریب همبستگي پارامترهای شیمیایي و فلزات سنگین مورد مطالعه

منگنز سرب

pH

ماده
آلی

کربنات کلسیم معادل

هدایت
الکتریکی
1

1

1
0/07
1
-0/01 0/77

1
-0/14
0/77
0/04

1

-0/77

-0/07
-0/77
0/11
0/03

-0/01
-0/70
0/01
0/11

هدایت الکتریکی
کربنات کلسیم
معادل
ماده آلی
pH

سرب
منگنز
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جدول -3مقایسه میانگین غلظت فلزات سنگین (میليگرم بر کیلوگرم) در خاكهای اطراف کارخاههای سیمان در نقاط مختلف دنیا

کشور

سرب

منگنز

رفرنس

عراق

11/40

111/30

()Lafta et al., 2013

اساانیا

0/003

-

()Schuhmacher et al., 2002

اردن

44

-

()Al-Khashman and Shawabkeh, 2006

عربستان صعودی

4/81

-

()Al-Omran and Maghraby, 2011

آلمان

74/80

-

()Sielaff and Einax, 2007

ایران

14/41

371/07

()Moslempour and Shahdadi, 2013

جاما یکا

71/83

-

()Mandal and Voutchkov, 2011

نیجریه

14/04

70/71

()Adekola et al., 2012

غنا

17/17

488/17

()Addo et al., 2012

ایران

14/83

871/81

این مطالعه

 .4بحث و نتیجهگیری
باا توجاه باه نتاایج جادول  1خاکهای اطراف کارخانه
سااایماان غیرشاااور ،آهکی ،بااا میاانگین  3/13 ،pHو
میاانگین مااده آلی  1/48درصاااد بودند .در بین فلزات
مورد مطاالعه ،میانگین غلظت منگنز  871/81میلیگرم
بر کیلوگرم و میانگین غلظت ساارب  14/83میلیگرم بر
کیلوگرم میباشاااد .غلظت سااارب در خاکهای مطالعه
شااده در تعدادی از نمونهها بیشااتر از حد نرمال ساارب
( )117/04در خاک اسات .حد مجاز سرب در خاک 70
تااا  100میلیگرم بر کیلوگرم میباااشااااد (Kabata-

 .)Pendias and Pendias, 1992هاامچنین ،مقاادار

غلظت سرب بر اسا

استاندارد جهانی 40 ،USEPA8

تاا  100میلیگرم بر کیلوگرم میباشاااد ( Alwadi,

 .)1999; Hernandez et al., 2003مقادیر اسااتاندارد
سارب گزارش شاده توساط سازمان محیط زیست ایران
باهترتیب  34و  700میلیگرم بر کیلوگرم برای کاربری
کشاااورزی و حفاظت محیط زیساات میباشااد .قساامت
عماده کاربری زمین اطراف کارخانه سااایمان یاساااوج
کشاورزی میباشد.
ضریب تغییرات ( ،)CVدرجه تغییرپذیری ی

ویژگی را

در خااک نشاااان میدهااد .اگر  CV ≤ 70%باااشاااد،
نشاااندهنده تغییرپذیری اندک71 % ≤ CV < 40% ،
تاغییرپااذیری متوساااط و 40 % ≤ CV < 100%

4- United states Environmental Protection
Agency
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تغییرپذیری بالا است ،در حالی که ضرایب تغییر بالاتر از

اطراف کارخانه سیمان آلوده به سرب بودند .در پژوهش

 100درصاد نشاندهنده تغییرپذیری بینهایت بالا است

Babyو همکاران ( )7004در کشااور هند بر روی گرد و

( .)Karimi Nezhad et al., 2015ضااارایب تغییرات

غبار صانعت سایمان ،نتایج نشاان داد که ذرات سیمان

غلظت فلزات در خاکهای منطقه مورد مطالعه بهترتیب

شااام فلزات ساانگین از جمله نیک  ،کبالت ،ساارب

سرب ( >)117/01منگنز ( )77/84کاهش یافت .ضریب

کادمیوم و کروم بودند )7018( Ogunkunle .با بررسی

تغییرات غلظت سرب در خاک های منطقه بالاتر از 100

آلودگی و توزیع مکانی فلزات سااانگین در خاکهای

درصاد است که نشان میدهد تغییرپذیری آن بینهایت

ساطحی اطراف کارخانه سیمان مگا مقدار آلودگی خاک

بالا اساات .ضااریب تغییرات قابلیت هدایت الکتریکی در

سطحی به وسیلهی سرب ،کروم ،مس ،کادمیوم و روی و

نقاط اندازهگیری شااده بالاتر از  40درصااد میباشااد که

توزیع فضایی این فلزات را مورد مطالعه قرار داد و به این

بیاانگر وجود تغییرات زیااد این متغیر در خااک منطقه

نتیجه رسید که دامنهی آلودگی کادمیوم زیاد ،در حالی

مورد مطالعه میباشد ،اما برای منگنز و سایر ویژگیهای

که سااط ساارب و مس در خاک در حوزههای شاادید و

فیزیکوشااایمیایی (ماده آلی ،کربنات کلسااایم معادل و

متوساط آلودگی بود و به دلی پایین بودن سط روی و

هاش) ضریب تغییرات کمتر از  40درصد میباشد ،که

کروم این فلزات هیچ خطر زیسااات محیطی را مطرح

بیانگر عدم وجود تغییرات خیلی زیاد این متغیرها اساات

نکردند .همچنین ،توزیع مکانی فلزات سانگین نشان داد

(.)Amini et al., 2006

که وجود ساارب و مس نه تنها وابسااته به فعالیتهای

خاک به عنوان جاذب اصااالی فلزات موجود در هواویزها

ساایمان بلکه وابسااته به فعالیتهای مرتبط با وسااای

میباشد و تعیین غلظت فلزات در خاک میتواند فراوانی

نقلیه نیز بوده اسااات Addo .و همکاران ( )7017در

آنهاا را باه دلیا دگرگونیهاای طبیعی و فعالیتهای

اطااراف کارخانااه سایمان منطقاه ولتا واقع در جنوب

انسانی مشخص کند .برای تعیین مقدار آلودگی خاک به

شرقی کشور غنا ،در جهت باد غالب ،غلظات  17درصاد

منطقه باید غلظت فلز در آن منطقه

از فلاازات مااورد بررسااای در خاک بیش از حد بحرانی

با اسااتاندارهای موجود برای آن منطقه مقایسااه شااود.

اعلام کردهاند .گرد و غبار حاص ا از کارخانه ساایمان در

نتایج پژوهش حاضااار با نتایج  Ogunbilejeو همکاران

پژوهشهای گوناگون مورد بررسااای قرار گرفته که این

( )7017همخوانی دارد که گزارش کردند مقدار سااارب

امر باهدلیا وجود آلااینادههای متفاوت از جمله وجود

فلز ساانگین در ی

در خاک نزدی

کارخانه سیمان بهبهان زیاد بود و عام

فلزهای سانگین در ترکیب گرد و غبار سیمان است .فلز

اصااالی آن را کارخانه و تردد وساااای نقلیه بیان کردند.

منگنز یکی از فلزهای موجود در ترکیب ساایمان اساات.

 Al-Khashmanو  )7001( Shawabkehدر اردن

نتاایج مطاالعاه حااضااار گویاای غلظت بالاتر منگنز در

گزارش کردند که نمونههای خاکی برداشاات شااده از

محادوده داخ کارخانه اسااات .مقدار غلظت منگنز بر
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اسااا

اسااتاندارد جهانی  100 ،USEPAمیلیگرم بر

 17درصاد از فلازات ماورد بررسای در خاک را بیش از

کیلوگرم میباشااد ( .)Alwadi, 1999مقادیر اسااتاندارد

حد بحرانی اعلام کردهاند.

خاصی برای درجه آلودگی خاک با منگنز توسط سازمان

هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی وضعیت آلودگی

محیط زیساات ایران گزارش نشااده اساات .برای تعیین

خاک اطراف کارخانه ساایمان یاسااوج به فلزات ساانگین

مقدار آلودگی فلز سنگین در خاک باید مقدار غلظت فلز

ساارب و منگنز بود .نتایج نشاااان داد مقدار منگنز در

در منطقه با اساااتاندارد ملی یا جهانی شاااناختهشاااده

تعدادی از نمونههای برداشاات شااده در محدوده داخ

مقایسااه شااود .البته بهترین نوع مقایسااه ،مقایسااه با

کارخانه بیشاتر از مقدار استاندارد جهانی  USEPAبود.

اساااتانداردهای موجود برای همان منطقه اسااات ،زیرا

مقدار ساارب در محدوده داخ کارخانه بیشااتر از مقدار

شارایط زمینشناسی و اقلیمی گوناگون در نقاط مختلف

اسااتاندارد جهانی بود .کمترین مقدار ساارب در اراضاای

دنیاا غلظاتهاای متفااوتی ایجااد میکند .کارخانجات

مرتعی اطراف (جنوب غربی کارخانه) مشااااهد شاااد.

سیمان باع انتشار آلایندههاااایی از قبیاا آرسااانی ،

پراکنش غلظت فلزات در منطقه مورد مطالعه مشااخص

کاااادمیوم ،سااارب ،جیاااوه ،تالیوم ،آلومینیوم ،بریلیوم،

کرد که صاانعت ساایمان میتواند نقش بهساازایی در بالا

کروم ،مس ،منگنز ،نیک و روی میشاااوند که اثرات

بردن غلظت فلزات ساانگین در محیط اطراف کارخانه

ساااامی آنهااااا در مطالعااااات زیست محیطی به اثبات

داشته باشد .همچنین ،فعالیتهای کشاورزی و انتشارات

رساایده اساات ( Addo .)Adrino, 2001و همکاران

ترافیکی میتواند در بالا بردن غلظت فلزات ساانگین در

( )7017در اطااراف کارخاناه سایمان منطقاه ولتا واقع

خاک نقش داشته باشد.

در جنوب شرقی کشور غنا ،در جهت باد غالب ،غلظااات

NorthCentral Nigeria. Ethiopian Journal of
Environmental Studies and Management 5(1), 11–19.
Adrino, D.C., 2001. Trace element in terrestrial
environment, biogeochemistry, bioavailability and
risk of metal. Springer-Verlag, New York, 867p.
Al-Khashman, O.A., Shawabkeh, A.R., 2006. Metals
distribution in soils around the cement factory in
southern Jordan. Environmental Pollution 140, 387394.
Al-Omran, A.M., El-Maghraby, S.E., Nadeem,
M.E.A., El-Eter, A.M., AlQahtani, S.M.I., 2011.
Impact of cement dust on some soil properties around
the cement factory in Al-Hasa Oasis, Saudi Arabia.
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