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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین غلظت محتوای فلزات سنگین سرب ،نیکل ،کروم و وانادیوم در خاک و ارزیابی میزان خطر بالقوه
محیط زیستی فلزات سنگین در خاک سطحی استقرار خطوط لوله انتقال میعانات گازی عسلویه-بندرعباس بود .بدین منظور 10
ایستگاه بهطور تصادفی در یک خط ترانسکت طولی انتخاب و نمونهبرداری خاک انجام شد .هضم اسیدی نمونهها انجام و بعد از
صاف نمودن آنها با استفاده از محلولهای کالیبراسیون غلظت هریک از عناصر فلزات توسط دستگاه جذب اتمی اندازهگیری شد.
با توجه به نتایج بررسی ،میانگین غلظت فلزات سنگین شامل سرب ( ،)pbنیکل ( ،)Niکروم ( )Crو وانادیوم ( )Vدر محدوده
مطالعاتی بهترتیب  53/6±5/9 ،42/5±2/4 ،7/4±1/4و  19/7±2/5 mg/kgبهدست آمد .با توجه به اینکه یافتههای این مطالعه
در محدوده مجاز مندرج در استاندارد محیطزیستی کشور بوده اثبات میکند که اجرای خط لوله منجر به آلودگی محیطزیست
ناشی از فلزات سنگین نشده است .اما احتماالً فعالیتهای انسانی باعث افزایش غلظت فلزات شده است .در این پژوهش همبستگی
معنیداری بین میانگین محتوی عناصر سرب و وانادیم بین عناصر کروم و وانادیوم و همچنین بین عناصر نیکل و کروم به دست
آمد .نتایج حاصل از محاسبه شاخصهای زمین انباشتگی ( ،)Igeoدرجه آلودگی اصالحشده ( )mCdو شاخص خطر بالقوه
بومشناختی نشان داد که خاکهای مسیر خطوط انتقال میعانات گازی به ترتیب در دامنه خاکهای غیرآلوده ،محدوده بسیار پایین
آلودگی خاک و خطر بالقوه بومشناختی کم قرار داشت.
واژههای کلیدی :آلودگی نفتی؛ ارزیابی؛ ترکیبات نفتی؛ فلزات سنگین؛ خاک سطحی؛ خطوط انتقال
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 -1مقدمه
فلزات سنگین در خاک معموالً ارتباطات پیچیدهای با یکدیگر
دارند .عوامل مهمی مانند غلظت اصلی فلزات سنگین در
سنگها و مواد مادری ،فرآیندهای مختلف تشکیل خاک و
آلودگی ناشی از فعالیتهای انسانی ،تعیینکننده فراوانی نسبی
غلظت فلزات سنگین در خاک هستند (.)Sun et al. 2010
آلودگی خاک ناشی از منابع طبیعی و انسانی باعث کاهش
کیفیت خاک میگردد ( )Pardakhti and Zahed, 2018و
تحرک عناصر در محیط بیرونی با توجه به قابلیت
زیستفراهمی و خطر زیستی آنها در بحث آلودگی مهم
است( .)Afshari et al. 2016نظر به اینکه این گروه فلزات
بهکندی تجزیه میشوند .لذا خطر شدیدی را به بومسازگان
تحمیل نموده و سالمت انسان را از راههای مختلف مواجهه از
جمله تنفس ذرات گردوخاک و یا تماس پوستی ،مورد تهدید
قرار میدهد ( .)Hui et al. 2017همچنین این فلزات از
طریق جذب توسط گیاهان مختلف پرورشیافته در اینگونه
خاکها ،وارد زنجیر غذایی شده ( )Teng et al. 2010و یا از
طرق مختلف مانند آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی
سالمتی انسانها را به مخاطره میاندازند (.)Sun et al. 2010
ایران طی دهههای اخیر با توسعه محدوده شهری و انبوه
واحدهای صنعتی مواجه شده است .عموماً در بسیارى از
مناطق صنعتی نفتخیز ،ایجاد صنایع پتروشیمى ،احداث
پاالیشگاهها و حفارى چاههای استخراج نفت و گاز و احداث
خطوط انتقال باعث افزایش مشکالت آلودگى در خاکهای
اطراف این مناطق میشود (.)Shahidi Kaviani 2020
عواملى نظیر حفارى ،دفع نامناسب فاضالبها و ضایعات مراکز
صنعتى ،پخش آالیندهها توسط پاالیشگاهها و نیروگاهها ،نشت
آالینده از مخازن نفتى و ایستگاههای سوختگیری ،تصادفات
تانکرها و نفتکشها به این مشکل دامن میزنند .مطالعات
انجامشده نشان میدهد که فعالیتهای صنعتى انسان ،عامل
اصلى آلودگى محیطزیست به ترکیبات سمى و خطرناک نظیر
فلزات سنگین میباشد (.)Adesina and Adelasoye 2014
یکی از مهمترین عوامل باالبودن پتانسیل آلودگی در حدفاصل
بین بندرعباس و عسلویه ،وجود صنایع دیگر در مجاورت خط
انتقال میباشد .که این شرایط موجب تهدید بیشتر منابع
آبوخاک در این نواحی گردیده است.)Abadi et al. 2019( .
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بررسی سوابق نشان میدهد که از بین فلزات سنگین در
محدوده مناطق نفتی برخی مانند نیکل برای سلولها حیاتی
هستند ،بااینوجود تمامی آنها در تجمعات زیاد سمی
میباشند .از مهمترین فلزات سنگین در این محدودهها میتوان
به سرب ،نیکل ،کروم و وانادیوم اشاره کرد .صرفنظر از مبدأ
وجود این فلزات در خاک ،مقادیر بیشازاندازه آن میتواند
کاهش کیفیت خاک ،کاهش محصول ،کیفیت پایین
محصوالت کشاورزی و مواردی اینچنین را بهدنبال داشته و
درنهایت برای سالمت انسان ،حیوانات و حیات بومسازگان مضر
باشد ( Teng et al. 2010; Ahmed and Fakhruddin
 .)2018; Morais et al. 2012فلزات سنگین از قبیل
آرسنیک ،آهن ،روی ،سرب ،کادمیوم ،کروم ،مس ،و منگنز به
شیوههای گوناگون وارد سیستم بدن انسان میشود و مشکالت
زیادی را به وجود میآورد .از اساسیترین مسائل در خصوص
فلزات سنگین متابولیزه نشدن آنها در بدن است .در واقع
فلزات سنگین پس از ورود به بدن از بدن دفع نمیشوند و در
بافتهایی مانند چربی ،عضالت ،استخوانها و مفاصل رسوب
میکنند و انباشته میشوند که همین امر موجب بروز بیماریها
و عوارض متعددی در بدن میشود ( Noorpoor and Sadri
 .)Jahanshahi 2014حضور فلزات سنگین بیش از
استانداردهای تعریفشده در محیط ،سبب بروز مشکالت و
عوارض محیطزیستی برای ساکنان شهرها میشود .از جمله
اثرات فلزات سنگین بر روی افراد ،بروز اختالالت عصبی است.
از طرفی خاصیت سمی و قابلیت تجمع زیستی فلزات سنگین
در گیاهان و جانوران و ورود آنها به زنجیره غذایی خطرات
ناشی از آنها را دوچندان کرده و اثرات بومشناختی زیادی به
وجود میآورد .بهطورکلی میزان و درجه تأثیر فلزات سنگین
بر سلولها یا بافت بخشهای مختلف بدن انسان ،بستگی به
نوع فلز و همچنین میزان و شدت مواجهه با آن دارد
(.)Panahandeh and Morovati 2018
سرب بهعنوان سنگینترین عنصر پایدار ،فلزی سمی است که
به پیوندهای عصبی آسیب رسانده (بخصوص در کودکان) و
موجب بیماریهای خونی و مغزی میشود ( Mejia et al.
.)2016
نیکل از جمله فلزات سمی است که اگرچه در غلظتهای کم
زیانآور نیست ،اما مقادیر باالی آن تا حدودی میتواند سمی
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باشد ( .)Zambelli et al. 2016معموالً با افزایش آلودگیهای
محیط زیستی ،ورود آنها به زنجیره غذایی بهطور معنیداری
افزایش مییابد .غلظت باالی نیکل بهعنوان عاملی تنشزا برای
گیاهان بهشمار میرود که میتواند بهعنوان یک عامل
محدودکننده رشد ،ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی
گیاهان را تحت تأثیر قرار دهد (.)Smialowicz et al. 1984
میزان زیاد نیکل در محیط ریشه خاکهای آلوده ،ممکن است
به کمبود آهن و روی در گیاه منجر شود (.)Brooks 1994
درعینحال کمبود آن در گیاهان عالی ،فعالیت آنزیم اوره آز را
کم میکند .بهنحویکه اختالل در ساخت پروتئینها و کاهش
غلظت نیتروژن کل گیاه در شرایط کمبود نیکل گزارش شده
است ( .)Bollard 1983این فلز در غلظتهای باال در انسان
باعث کاهش وزن بدن ،خارش پوست ،آسم ،برونشیت مزمن و
سرطان میگردد (.)Zambelli et al. 2016
کروم فلزی است که مقدار کم آن بسیار ضروری است و برای
سوختوساز کامل قند در بدن انسان موردنیاز است.
کمبودهای کروم میتواند بر توانایی انسولین در ثابت
نگهداشتن میزان قند خون تأثیر بگذارد .اگرچه فلز کروم و
ترکیبات سهظرفیتی آن معموالً برای سالمتی خطرناک
نیستند ،اما ترکیبات کروم شش ظرفیتی در صورت بلع سمی
هستند .تماس دائمی با این ترکیبات میتواند موجب
آسیبهای دائمی چشم گردد ،مگر مواردی که درمان کامل
صورت پذیرد (.)Brahmaiah et al. 2015
وانادیم بهطور طبیعی در حدود  65ماده معدنی وجود دارد.
همچنین این فلز را میتوان در سنگهای فسفاتی ،کانیهای
آهن و بهصورت کمپلکسهای ارگانیک در نفت خام یافت
( .)Alloway 2012وانادیوم برای بدن تعدادی از جانداران از
جمله انسان ضروری است .البته مقدارش بسیار جزئی است و
گزارش شده که  0/01 mg/dayبرای انسان مناسب است.
وانادیوم از اجزاء الزم آنزیمها به شمار میرود .کمبود آن باعث
کاهش رشد و تولیدمثل ناقص میشود .جذب ترکیبات آن
معموالً از طریق ششها منجر به مسمومیت مزمن ،تحریک
دستگاه تنفسی ،سینهپهلو ،ورم دور چشم ،و کمخونی میشود
(.)Morais et al. 2012
پژوهش حاضر با هدف تعیین غلظت زمینه فلزات سنگین و
ارزیابی میزان خطر محیطزیستی عناصر سنگین شامل سرب،
نیکل ،کروم و وانادیوم با استفاده از شاخص زمین انباشتگی،
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،4زمستان 1400

شاخصهای آلودگی و شاخص قابلیت خطر محیطزیستی در
خاکهای سطحی مسیر خط لوله انتقال میعانات گازی عسلویه
تا استان هرمزگان انجام گرفته و به پایش غلظت فلزات سنگین
در خاک سطحی اطراف خط انتقال میعانات گازی از عسلویه
تا بندرعباس به لحاظ شاخصهای آلودگی و ارزیابی مخاطره
بومشناسی میپردازد.

 -2مواد و روشها
-1-2محدوده موردمطالعه
این پژوهش در مسیر خط لوله انتقال میعانات گازی از عسلویه
تا بندرعباس انجام و دربرگیرنده بخشهایی از خاک سطحی
استانهای بوشهر ،فارس و غرب هرمزگان است (شکل .)1
جهت نمونهبرداری از مسیر ،ابتدا منطقه از لحاظ پوشش خاک
به سه قسمت تقسیم شد که شامل (( 0-80 km )1عسلویه تا
روستای چکچک شمالی) :زمینهای کشاورزی و تپهماهوری،
(( 80-280 km )2چکچک شمالی تا تنگ داالن) :زمینهای
کوهستانی و مرتعی و (( 280-385 km )3تنگ داالن تا
بندرعباس) اراضی هموار ،بایر و ماندابی بود .سپس هر یک از
این  3قسمت خود نیز به قسمتهای کوچکتر تقسیم گردید.
برای پیمایش مسیر در ایستگاه روی نقشه بهطور تصادفی
انتخاب شد این نقاط انتخابی روی یک خط طولی ترانسکت
مستقر بودند ،سپس با انجام عملیات میدانی و نمونهبرداری از
خاک ،غلظت فلزات سنگین تعیین گردید.
در انتخاب ایستگاههای نمونهبرداری ،مهمترین مسئله حذف
محدودههای تأثیرگذار توسط منابع آالینده ثابت و متغیر
نامرتبط با بهرهبرداری از مسیر خط لوله مورد نظر بوده است.
ایستگاهها بهترتیب شمارهگذاری شدند به نحوی که ایستگاه
 RTU-1نزدیکترین به ابتدای خط در عسلویه و ایستگاه
 LBV-2نزدیکترین به انتهای خط در بندرعباس بود .از نظر
موقعیت مکانی ایستگاههای نمونهبرداری( RTU-1،حدفاصل
بندو – سهمو جنوبی)( RTU-2 ،قاسمآباد)RTU-3 ،
(حدفاصل المرد -اشکنان)( RTU-4 ،کال)RTU-5 ،
(حدفاصل کوهیج  -بستک)( RTU-6 ،حدفاصل چاه بنات-
گوده)( RTU-7 ،حدفاصل چاه سرمه-سرتنگ)RTU-8 ،
(حدفاصل کیشی -برکه سلطان)( LBV-1 ،نیمهکار) و LBV-
( 2حدفاصل نیمهکار-دمیلو) قرار گرفتهاند .مختصات UTM
نقاط نمونهبرداری در جدول ( )1ارائه شده است.
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شکل  -1موقعیت نقاط نمونهبرداری در محدوده مطالعاتی مسیر خط لوله انتقال میعانات گازی عسلویه-بندرعباس
Fig. 1 Location of sampling points in the study area of Assaluyeh-Bandar Abbas gas condensate pipeline route

جدول  -1مختصات  UTMنقاط نمونهبرداری در مسیر خط لوله انتقال میعانات گازی عسلویه
Table 1- UTM coordinates of sampling points in Assaluyeh gas condensate pipeline route
X
Y
ID
X
Y

ID

Y=3019724.00

X=258170.00

RTU-6

Y=3023734.00

X=683111.00

RTU-1

Y=3030971.00

X=300142.00

RTU-7

Y=3006445.00

)X=714749.00

RTU-2

Y=3020792.00

X=335438.00

RTU-8

Y=3015216.00

)X=747306.00

RTU-3

Y=3011185.00

X=374709.00

LBV-1

Y=3014817.00

)X=778147.00

RTU-4

Y=3008901.00

X=378811.00

LBV-2

Y=3011070.00

)X=226676.00

RTU-5

 -2-2روش کار
نمونهبرداریها در فصل پاییز سال ( 1399دهه انتهایی
مهرماه) ،در  10ایستگاه  3تکرار با فواصل مشخصشده در
شکل ( )1انجام شد.
نمونهبرداری با استفاده از بیلچه فوالدی ضدزنگ انجام و از هر
ایستگاه تقریباً یک کیلوگرم خاک از عمق صفر تا 20 cm
برداشت شد.
نمونههای برداشتشده ،هضم و تثبیت شدند ،با درج نام
ایستگاه و تاریخ نمونهبرداری در ظروف پلیاتیلنی اسیدشویی
شده قرار دادهشده و با استفاده از یخدان حاوی یخ به
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،4زمستان 1400

آزمایشگاه کیفیت آزمای جنوب در بندرعباس انتقال یافتند.
تمامی نمونهها تا زمان آنالیز در دمای  -20 °Cنگهداری شدند.
جهتتتتت هضتتتتم شتتتتیمیایی و آمادهستتتتازی نمونتتتتههای
ختتاک ،نمونتتهها در ظتترف پتتتری دیتتش ریختتته شتتده
و در آون در دمتتتتتتتای  111 °Cبتتتتتتتهمتتتتتتتدت 24 hr
حتتتترارت داده و کتتتتامالً خشتتتتک شتتتتدند .نمونتتتتههای
خشکشتتتتتده از التتتتتک بتتتتتا چشتتتتتمه  2 mmعبتتتتتور
دادهشتتتده ،ستتتپس ذرات جداستتتازی شتتتده بتتتا استتتتفاده
از هتتتتاون پتتتتودر شتتتتدند .پتتتتسازآن یتتتتک گتتتترم از
نمونتتتههای ختتتاک برداشتشتتتده و در بشتتتر پلیاتیلنتتتی
قتتترار داده شتتتد و بتتتا اضتتتافه نمتتتودن چنتتتد قطتتتره
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کلریتتتتدریک استتتتید ( )HClو فلوئوریتت تک استتتتید ()HF
بتتته میتتتزان  ،2 mlنمونتتتهها روی حمتتتام آبتتتی و در °C
 111تتتتا مرحلتتته نزدیتتتک بتتته خشتتتک شتتتدن حتتترارت
داده شتتتدند .پتتتس از هضتتتم نمونتتتهها و بتتتا افتتتزودن
مقتتتداری آب مقطتتتر بتتته هتتتر یتتتک از آنهتتتا و حتتترارت
مالیتتم محلتتولی کتتامالً شتتفاف بتتهدستتت آمتتد .پتتسازآن
همتتته نمونتتتهها بتتتا استتتتفاده از  1 N HClدر بتتتالن
یویتتته بتتته حجتتتم  50mlرستتتیده بتتتهمنظتتتور اطمینتتتان
بخشتتتی از صتتتحت دادههتتتا ،قبتتتل از ستتتنجش نهتتتایی،
منحنتتی درجتتهبنتتدی دستتتگاه ترستتیم گردیتتد .جهتتت
ستتتنجش غلظتتتت فلتتتزات ستتتنگین از دستتتتگاه جتتتذب
اتمتتتتی متتتتدل  AA906شتتتترکت  GBCو بتتتته روش
کتتوره استتتفاده شتتد در ایتتن ستتنجش کتتروم ،وانتتادیوم،
ستتترب ،نیکتتتل بتتتهترتیتتتب در طولموجهتتتای ،357/9
 ،232/318 ،3/5و  283قرائتتتتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتتتدند
(.)Skandari and Mohammadi 2019
-3-2شاخصهای سنجش آلودگی فلزات سنگین
 -1-3-2شاخص زمینانباشتگی

شاخص زمینانباشتگی( 1رابطه  )1بیانگر تمرکز مواد شیمیایی
براساس وضعیت زمینشناختی است که اولین بار توسط مولر
در سال  1979ارائه شد و برای اندازهگیری و تعریف آلودگی
رسوبات توسط مقایسه غلظتهای کنونی یک عنصر با میزان
آن ماده قبل از صنعتی شدن در رسوبات محاسبه میگردد
(.)Muller 1969
(𝑀𝑃𝐼=(𝐶𝑓1∗𝐶𝑓2∗𝐶𝑓3∗𝐶𝑓𝑛)1𝑛Igeo=Log 2 [Cn / (1.5*Bn)] )1

که Igeo ،شتتاخص تجمع ژئوشتتیمیایی یا شتتاخص شتتدت
آلودگی در خاک Cn ،غلظت فلز سنگین در خاک Bn ،غلظت
همتان فلز در ختاک طبیعی و غیر آلوده (غلظتت زمینته یتا
غلطت عنصتر در شتیل) استت .ضتریب  1/5بهمنظور تصتحی
غلتظتتت فلتز ستتتنتگتیتن در ختتاک کتته عمتوم تاً بتته تغتیتیترات
ستتنگشتتناستتی خاکها و تأثیر عوامل زمینی نستتبت داده
میشتتود ،اعمال شتتده استتت .مولر  7کالس مختلف را برای
طبقتهبنتدی این شتتتاخص عنوان کرد کته در آن ،در بتاالترین
کالس یعنی کالس آلودگی  ،6مقتادیر عنتاصتتتر حتداقتل 100
برابر مقادیر مرجع میباشند (جدول .)2

1

Geoaccumulation
Degree of contamination

جدول  -2درجهبندی سط آلودگی خاک بر اساس شاخص زمین
انباشتگی مولر (.)Muller 1969
Table 2 Soil pollution level Ranking based on Muller
)land accumulation index (Muller 1969
Pollution
Igeo
Polllution Level
Degree
≥0
0
Clean
0-1
1
Clean-Fair
1-2
2
Fair
2-3
3
Fair-High
3-4
4
High
4-5
5
High-Sever
>5
6
Extermly Sever
 -2-3-2درجه آلودگی ( )Cdو درجه آلودگی اصالحشده ()mCd

بتترای بتترآورد آلتتودگی کلتتی یتتک نمونتته ختتاک بتته فلتتزات
ستتنگین و آالینتتده آلتتی  ،PCBروابتتط درجتته آلتتتودگی
( 2)Cdو آلتتودگی اصالحشتتده ( 3)mCdتوستتط هاکانستتون
بتته شتترح رابطتته ( )2ارائتته شتتده استتت ( Hakanson
 )1980کتتته در آن  cfضتتتریب آلتتتودگی و  Mxغلظتتتت
متوستتط آالینتتدههای متتوردنظر در نمونتته ختتاکMb ،
غلظتتت فلتتز ستتنگین متتوردنظر در ختتاک غیتتر آلتتوده و i
شتتماره  iامتتین فلتتز ستتنگین متتوردنظر هستتتند .امتتا چتتون
بتترای استتتفاده از ایتتن شتتاخص تعتتداد فلتتزات ستتنگین و یتتا
ستتایر آالینتتده ارگانیتتک محتتدود استتت ،لتتذا از فرمتتول
اصالحشتتده درجتته آلتتودگی اصالحشتتده ( )mCdکتته در آن
تعتتداد فلتتزات محتتدود نمیباشتتد ،میتتتوان استتتفاده نمتتود
( .)Abrahim and Parker 2008در ایتتن شتتاخص بتته-
دلیتتل فرآینتتد میتتانگینگیری کتته در فرمتتول آن اتفتتاق
میافتتتد ،تتتأثیرات مقتتادیر انباشتتتگی آالینتتدهها ،در نتیجتته
نهایی تعدیل میگردد.

 Cf i
mCd = i =1
n

() 2
Mx
که،
Mb

n

n
=  Cfو  Cd = i =1 Cf iمیباشد.

در جدول ( ،)3طبقهبندی شاخص درجه آلودگی و درجه
آلودگی اصالحشده فلزات سنگین در خاک ارائه شده است.

3

Modified degree of contamination

2
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جدول  -3طبقهبندی سط آلودگی خاک بر مبنای شاخص درجه آلودگی ( )Hakanson 1980( )Cdو درجه آلودگی اصالحشده
()Abrahim and Parker 2008()mCd
Table 3 Classification of soil pollution level based on the degree of pollution (Cd) (Hakanson 1980) and the
)degree of modified pollution (mCd) (Abrahim and Parker 2008
Sedimentation Quality
Cd
Sedimentation pollution level
mCd
Cd≥7
≥ 1.5
درجه آلودگی پایین
درجه بسیار پایین از آلودگی
7≥P≥14
درجه آلودگی متوسط
درجه پایین از آلودگی
1.5-2
14≥P≥28
درجه آلودگی قابلتوجه
درجه متوسط از آلودگی
2-4
≤28
درجه آلودگی بسیار باال
درجه باال از آلودگی
4-8
8-16

درجه بسیار باال از آلودگی

16≥ mCd≥33

درجه بهشدت بسیار باال از آلودگی
آلودگی با درجه مافوق زیاد

mCd ≤33

 -3-3-2شاخص آلودگی فلزی

مقدار شاخص آلودگی فلزی ( ،1)MPIروش بسیار مناسب و

( .)Hakanson 1980این شاخص بهصورت رابطه ( )4محاسبه
میشود:
𝑛
𝑟𝐸 𝑅𝐼 = ∑𝑖=1
() 4

دقیقی برای ارزیابی آلودگی فلزات در خاک محسوب میشود.
اگر  MPIنزدیک به عدد یک باشد ،نشاندهنده آن است که
بار یا غلظت فلزات سنگین نزدیک به غلظت زمینه و اگر بیش
از یک باشد نشاندهنده این است که رسوبات منطقه آلوده
میباشد ( .)Afshari et al. 2016شاخص  MPIاز رابطه ()3
بهدست آمد.

هاکانسن میباشد .مقدار  Tfکه فاکتور پاسخ سمیت فلزات

)MPI = (Cf1×Cf2×Cf3×Cf4)(1/n

سنگین نام دارد ،برای جیوه و کادمیوم بسیار باال ( 40و ،)30

() 3

که RI ،قابلیت مخاطره بومشناسی کل فلزات (تحمیعی)،
( Er = Tf×Cfقابلیت مخاطره اکولوژیکی هر یک از عناصر)،
( Cf = Cs/Cnضریب آلودگی رسوب) ،و  Tfضریب سمیت

آرسنیک متوسط ( ،)10مس ،سرب ،نیکل پایین ( )5و برای

که Cfi ،برابر است با غلظت فلز  iدر نمونه.

عناصری مثل کروم ( )2و وانادیوم و روی بسیار پایین ()1

 -4-3-2شاخص مخاطره بومشناسی بالقوه

پس از اصول آگاهی از میزان آلودگی نقاط مختلف ،توجه به
این نکته که کدام ناحیه از لحاظ آلودگی شرایط بحرانی دارد
از اهمیت ویژهای برخوردار است .شاخص مخاطره بومشناسی
بالقوه ( 2)PERIبا استفاده از میزان سمیت هر یک از فلزات
سنگین و میزان انباشتگی این فلزات در منطقه موردنظر،
تصویری از میزان مخاطره شرایط منطقه بهدست میدهد

میباشد .این پارامتر بیانگر پاسخ سمیت آالینده نسبت به
میزان تولیدات زیستی در آن منبع آبی است .در یک منبع
آبی ،حساسیت فون و فلور آن منبع نسبت به آالیندهها شدیداً
تحت کنترل تولیدات زیستی قرار میگیرد بهطوریکه اثرات
منفی فلزات سنگین با کاهش تولیدات زیستی ،افزایش مییابد.
برای تحلیل سط مخاطره بومشناسی از جدول راهنمای ()4
استفاده شد.

جدول  -4محدوده تغییرات و طبقهبندی شاخص ارزیابی مخاطره بومشناسی ()Hakanson 1980
)Table 4 Range of changes and classification of ecological risk assessment index (Hakanson 1980
Total Ecological Risk Level

Ecological Risk Assessment
Index
RI < 150

مخاطره بومشناسی کم
مخاطره بومشناسی متوسط
مخاطره بومشناسی قابل توجه

300≤RI < 600

مخاطره بومشناسی خیلی زیاد

RI ≥ 600

150≤RI < 300

1

Metal Pollution Index

محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،4زمستان 1400

Ecological Risk Level of Each
Factor

E if

مخاطره بومشناسی کم
مخاطره بومشناسی متوسط
مخاطره بومشناسی قابل توجه
مخاطره بومشناسی زیاد
مخاطره بومشناسی خیلی زیاد

Eif < 40
80

<f

160
320

40≤Ei

<f

<f

80≤Ei

160≤Ei

Eif ≥ 320

Potential Ecological Risk Index
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 -5-3-2خطر جذب مزمن روزانه

با توجه به اهمیت فلزات سنگین در بروز بیماری و حتی
سرطانزایی آنها ،ارزیابی خطر فلزات سنگین بر سالمت
انسانی با استفاده از شاخصهای محیط زیستی از قبیل شاخص
خطر جذب مزمن روزانه ( )DCIکه نشاندهنده میزان جذب
()5

فلزات از مسیر جذب پوستی است ،انجام میشود
(.)Ghanavati 2018
برای محاسبه خطر جذب مزمن روزانه ( 1)DCIفلزات سنگین
در خاکهای محدوده مطالعاتی از طریق تماس پوست از رابطه
( )5استفاده شد.

CDIdermal = CS × SA × AF × ABS × EF × ED × CF/ BW × AT

که :CDI ،جذب مزمن روزانه؛  :CSغلظت مورد مواجهه فلز
)mg/kg(mg/l؛ فراوانی مواجهه ( 350روز/سال)؛  :EDمدت
مواجهه ( 30سال)؛  :ATمتوسط زمان برای حالت غیرسرطان-
زایی ( 365روز/سال )ED؛  :BWمتوسط وزن ( 70 kgبرای
یک فرد بالغ)؛  :SAمساحت پوست در معرض
()0/53m2/day؛  :AFتبعیت فاکتور ()0/07mg/cm2؛ :ABS
نسبت جذب پوستی ()0/001؛  :CFفاکتور تبدیل واحد
(.)10-6kg/mg1

 -3یافتهها و بحث

 -4-2تحلیل دادهها

 -1-3غلظت عناصر سنگین

ابتتتدا تبعیتتت دادههتتا از توزیتتع نرمتتال ،توستتط آزمتتون
کلمتتتوگروف-استتتمیرنوف موردبررستتی قتتترار گرفتتتت کتتته
بررستتیها نشتتان داد دادههتتا دارای توزیتتع نرمتتال هستتتند
( )P˃0.05جهتتتت بررستتتی رابطتتته همبستتتتگی غلظتتتت
فلزات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

نتایج بهدستآمده از نمونهگیری سرب ،نیکل ،کروم و وانادیوم
در محدوده مطالعاتی در جدول ( )5ارائه شده است.
آنتتتالیز میتتتزان همبستتتتگی عناصتتتر بتتتا همتتتدیگر نشتتتان
داد کتتتته همبستتتتتگی معنتتتتیداری بتتتتین میتتتتانگین
محتتتتوی عناصتتتر ستتترب و وانتتتادیم ( ،)P<0.01بتتتین
عناصتتتتر کتتتتروم و وانتتتتادیوم ( )P<0.05و همچنتتتتین
بتتتین عناصتتتر نیکتتتل و کتتروم ( )P<0.05وجتتتود داشتتتته
است (جدول .)6

تحلیتتل آمتتاری دادههتتا بهوستتیله نرمافتتزار  SPSSنستتخه
 23انجام شتد .بتهمنظور مقایسته میتانگین غلظتت هتر فلتز
سنگین بتا استتاندارد محتیط زیستتی مربوطته از آزمتون T-
 Testو بتتتا ستتتط معنت تیداری  p>0/05استتتتفاده شتتتد.

مقایستته میتتانگین محتتتوای فلتتزات ستتنگین در ایستتتگاههای
مختلتتتف بهوستتیله آنتتتالیز آمتتتاری  ANOVAبتتتا ستتتط
معنتتیدار ( )0/05انجتتام گرفتتت درنهایتتت جهتتت تحلیتتل
فنتتتتی دادههتتتتا از مقایستتتته نتتتتتایج و میانگینهتتتتا بتتتتا
استتتانداردهای ستتازمان حفاظتتت محیطزیستتت استتتفاده
شد.رستتم نمودارهتتا بتتا استتتفاده از نرمافتتزار  Excel 2016و
 Origin 2018انجام شد.

جدول  5غلظت فلزات سنگین در خاکهای محور موردمطالعه ،پوسته زمین و مقادیر استاندارد
Table 5 Concentrations of heavy metals in the studied axis soils, crust and standard values
Parameter
)Heavy Metals (mg/kg
Pb
Ni
Cr
V
Mean
7
42
53
19
Min.
2
25
31
10
Max.
17
51
97
38
S.D.
1.42
2.36
5.88
2.53
)Earth Crust Mean (Pais and Jones Jr 1997
14
80
68
120
)Canada Agriculture use Standard (CCME 2021
70
50
N.D.
N.D.
)Iran Environmental Standard (DoE 20011
300
50
68
130
S.D.: Standard Division; N.D.: Not Detectable

1

Daily Chronic Intake
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جدول  -6نتایج همبستگی میان فلزات سنگین در خاکهای محور موردمطالعه
Cr

Table 6 Correlation results between heavy metals in the studied axial soils
Pb
Ni
Pearson Correlation

Pb

)Sig. (2-tailed

*0.75
0.01

0.26

Pearson Correlation

0.46

)Sig. (2-tailed

*0.65

0.55

Pearson Correlation

0.04
0.50
0.14

0.10
**0.86
0.00

)Sig. (2-tailed
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

Ni
Cr
V

*Correlation is significant at the 0.05 level; **Correlation is significant at the 0.01 level

 -2-3نتایج شاخصهای آلودگی خاک

 -3-2-3شاخص MPI

 -1-2-3شاخص زمین انباشتگی ()Igeo

در این مطالعه برای مقایسه میزان کل فلزات در مکانهای
مختلف نمونههای برداری ،شاخص  MPIدر ایستگاههای
مختلف محاسبه گردید (شکل  .)2برایناساس باالترین مقدار
شاخص آلودگی فلزی در ایستگاه ( LBV1حدفاصل دو
روستای نیمه کار ،دمیلو از توابع دهستان گچین ،بخش مرکزی
شهرستان بندرعباس در حدود  50kmبندرعباس) معادل
 0/66و کمترین آن در ایستگاه ( RTU1محدوده نزدیک به
روستای سهمو جنوبی از توابع دهستان چاه مبارک ،بخش
چاهمبارک شهرستان عسلویه در استان بوشهر) به میزان 0/20
برآورد شد.

نتایج مقادیر شاخص ژئوشیمیایی مولر مربوط به عناصر
سنگین موردنظر پژوهش شامل سرب ،نیکل ،کروم و وانادیوم
در ایستگاههای ده گانه نمونهبرداری شده در جدول ( )7نشان
داده شده است.
جدول  -7مقادیر شاخص ژئوشیمیایی مولر مربوط به عناصر
سنگین در خاکهای محور موردمطالعه

0.7

0.66

0.6
0.5
0.4

MPI

Table 7- Müller geochemical index values related to
heavy elements in the studied axial soils
Sampli
ng
V
Cr
Ni
Pb
Station
RTU1
-4.17 -2.95
-2.03
-3.32
RTU2 --2.97 -2.12
-1.35
-1.45
RTU3
-3.68 -1.15
-3.06
-3.91
RTU4
-3.40 -1.30
-1.15
-2.58
RTU5
-3.68 -1.83
-1.39
-2.91
RTU6
-3.68 -1.46
-1.31
-1.58
RTU7
-3.10 -1.22
-1.00
-2.32
RTU8
-3.10 -1.35
-1.21
-2.10
LBV1
-2.24 -1.48
-1.06
-0.82
LBV2
-2.85 -1.19
-1.31
-1.74

0.3

0.20

0.2
0.1

 -2-2-3درجه آلودگی اصالحشده ()mCd

دوره  ،7شماره  ،4زمستان 1400
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V2
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5
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2
R
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LB
V1

درجتتتته آلتتتتودگی اصالحشتتتتده ( )mCdبرمبنتتتتای
ایستتتتگاههای  10گانتتته بتتترای ستتترب ،نیکتتتل ،کتتتروم و
وانتتتتادیوم در خاکهتتتتای محتتتتدوده انتقتتتتال میعانتتتتات
گتتتتتتتازی بتتتتتتتهترتیتتتتتتتب  0/60 ،0/63 ،0/37و 0/15
محاستتتبه شتتتد .قابتتتلذکر استتتت کتتته مقتتتدار درجتتته
آلتتتودگی ( )Cdهتتتم بتتترای چهتتتار عنصتتتر موردمطالعتتته
بتتتتتتهترتیتتتتتتب  5/96 ،6/25 ،3/70و  0/52محاستتتتتتبه
شد.

0.0

Sampling Stations

شکل  - 2شاخص  MPIدر خاکهای محدوده مطالعاتی به
تفکیک ایستگاههای نمونهبرداری
Fig. 2 MPI in soils of study area at different sampling
station
 -4-2-3شاخص مخاطره بالقوه بومشناختی

مقادیر محاسبهشده شاخص خطر بالقوه بومشناختی فلزات
سنگین نشان میدهد که شاخص مخاطره در مورد نیکل و
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سرب بهترتیب با مقدار عددی  31/25و  18/5باالترین بوده و
کروم ( )11/91و وانادیوم ( )1/52در پایینترین مقدار قرار
دارند (شکل  ،)3اگرچه سط خطر بومشناسی هر یک از عوامل
آلودگی موردمطالعه در محدوده خطر بالقوه بومشناختی کم
( )Eif < 40قرار دارد .همچنین قابلیت خطر اکولوژیکی به
تفکیک هر ایستگاه در شکل ( )4ارائه شده است .بر ایناساس
باالترین خطر در ایستگاه  LBV1که در محدوده مجاور با
بندرعباس قرار دارد مشاهدهشده است.

براساس شکل ( )3در پژوهش حاضر باالترین مخاطره بوم-
شناسی در فلزات سنگین موردبررسی مربوط به  Niبه میزان
 31/25بوده است .کمترین میزان مخاطره بهداشتی
بهدستآمده نیز مربوط به  Vبه میزان  1/52تعیین گردید.
همچنین  )18/50( Pbو  )11/91( Crدر حد متوسط قرار
داشتند .شاخص مخاطره اکولوژیکی بالقوه در خاکهای
محدوده مطالعاتی به تفکیک ایستگاههای نمونهبرداری در
شکل ( )4آورده شده است.
11

در مجموع با توجه به طبقهبندی خطر بالقوه بومشناختی
( )Ghanavati 2018مندرج در جدول ( ،)4اگرچه همراه با
نزدیک شدن ایستگاههای مطالعاتی از عسلویه تا بندرعباس
روند افزایشی درخطر دیده میشود (معادله خط در شکل ،)6
اما در هر حالت در محدوده خطر بالقوه بومشناختی کم
( )RI <150قرار دارد .شاخص خطر بومشناسی فلزات سنگین
در خاکهای محدوده مطالعاتی در شکل ( )3آورده شده است.

10
9

y = 0.3877x + 4.1856

6
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3
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4
R
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TU
1

Sampling Stations

30

شکل  - 4شاخص خطر بالقوه بومشناختی ( )PERIدر خاکهای
محدوده مطالعاتی به تفکیک ایستگاههای نمونهبرداری

25
20

RI

Fig. 4 Potential ecological risk index in the soils of
the study area by sampling stations

15
10
5
0
Cr

V

Ni

PERI

7

35

Pb

8

LBV1

Heavy Metals

شکل  -3شاخص خطر بومشناختی فلزات سنگین در خاکهای
محدوده مطالعاتی
Fig. 3 RI of heavy metals in the soils of the study area

براساس شکل ( )4باالترین شاخص  PERIدر خاکهای
محدوده مطالعاتی مربوط به ایستگاه  )10/30( LBV1و کم-
ترین آن مربوط به  )3/44( RTU1به دست آمد .شاخص خطر
بالقوه بومشناختی در خاکهای محدوده مطالعاتی به تفکیک
ایستگاههای نمونهبرداری بهصورت < RTU1< RTU5
RTU3 < RTU4 < RTU8 < RTU2 < RTU7< RTU6
 < LBV2 < LBV1بود.

جدول  -8جذب مزمن روزانه فلزات سنگین ( )µg.kgبرای مسیر مواجهه پوستی
Table 8 Chronic daily intake of heavy metals (µg.kg) for the skin exposure route
ایستگاه نمونهبرداری
Pb
Ni
Cr
V
9.6×10-5
6.3×10-5
2.5×10-5
5.8×10-5
3.5×10-5
4.3×10-5
3.5×10-5
3.5×10-5
5.3×10-5
5.3×10-5

24×10-5
15×10-5
8.9×10-5
7.8×10-5
15×10-5
13×10-5
9.6×10-5
12×10-5
14×10-5
13×10-5

محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،4زمستان 1400

12×10-5
10×10-5
6.3×10-5
10×10-5
12×10-5
11×10-5
9×10-5
10×10-5
12×10-5
11×10-5

4.3×10-5
2.2×10-5
0.7×10-5
2.7×10-5
0.5×10-5
1.2×10-5
1×10-5
2.5×10-5
1.5×10-5
1.7×10-5

LBV1
LBV2
RTU1
RTU2
RTU3
RTU4
RTU5
RTU6
RTU7
RTU8
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 -5-2-3شاخص DCI

جذب مزمن روزانه چهار فلز سنگین موردمطالعه شامل سرب،
نیکل ،کروم و وانادیوم در خاکهای محدوده مطالعاتی در
جمعیتهای در معرض آلودگی از مسیر مواجهه تماس پوستی
در جدول ( )8آورده شده است.
بیشترین میزان  DCIفلزات سنگین از مسیر مواجهه پوستی
برای فلزات سنگین  Cr ،Ni ،Pbو  Vبهترتیب در -5( LBV1
 RTU3 ،LBV1 ،)4/3×10و LBV1 ،)12×10-5( RTU7
( )24×10-5و  )9/6×10-5 µg.kg( LBV1بود .کمترین میزان
 CDIفلزات سنگین از مسیر مواجهه پوستی برای فلزات
سنگین  Cr ،Ni ،Pbو  Vبهترتیب در ،)0/5×10-5( RTU3
 )7/8×10-5( RTU2 ،)6/3×10-5( RTU1و -5( RTU1
 )2/5×10بود.
آلودگی محیطزیست از جمله خاک از مشکالت امروز جهان
در مواجهه با صنعتی شدن است .آلودگی خاک از طریق تماس
مستقیم با خاک آلوده ،مصرف آبهای زیرزمینی ،تجمع در
رسوبات و آلودگی آبزیان در طول زنجیره غذایی ،به انسان
منتقل میشود ( .)Krishna and Govil 2007فلزات سنگین
از جمله آالیندههایی هستند که در چند دهه گذشته از طریق
فعالیتهای انسانی نظیر دفن پسماندهای ناشی از فعالیتهای
صنعتی و سوختهای فسیلی ،بهمیزان زیاد وارد محیطزیست

شدهاند ( .)Santos et al. 2005آلودگی این فلزات بهدلیل
حضور منبعهای نشردهنده متعدد ،پایداری ،سمیت باال ،عدم
تجزیهپذیری و تجمع زیستی در بخش زنده یک بومسازگان
بسیار موردتوجه همگان قرارگرفته است ( Abadi et al.
 .)2019آلودگی بومسازگان خشکی به فلزات سمی و ورود
آنها به زنجیره غذایی و یا بومسازگان آبی در نهایت سالمت و
بهداشت جامعه انسانی را تهدید میکند (.)Malvandi 2017
ازاینرو ،توجه بسیاری از پژوهشگران در دهههای اخیر به
ارزیابی شرایط آلودگی در بومسازگانهای آبی ،آلودگی فلزات
سنگین و چگونگی رفع آنها در بومسازگانهای گوناگون جلب
شده است (.)Bahador et al. 2015
با توجه به اهمیت آلودگی خاک در مناطق صنعتی و بهویژه
خطوط انتقال فرآوردههای نفتی ،این مطالعه بهمنظور بررسی
و پایش آلودگی خاکهای سطحی مسیر خط لوله انتقال
میعانات گازی عسلویه در استان بوشهر تا بندرعباس در استان
هرمزگان انجام گرفت .طی این پژوهش وضعیت آلودگی
خاکهای مسیر موردمطالعه از نظر فلزات سنگین بررسی
گردید .نتایج این مطالعه میتواند برای تدوین برنامههای
محیط زیستی برای رفع آلودگی و همچنین ارزیابی زیست
پاالیی خاکهای مسیر انتقال خوراک و فرآوردههای نفتی
مورداستفاده قرار گیرد.

140
)V (PPM

)Cr (PPM

)Ni (PPM

)Pb (PPM

120
100
80
60
40
20
0

Sampling stations

شکل  -5غلظت عناصر سنگین در خاکهای محدوده مطالعاتی
Fig. 5 Concentration of heavy elements in the soils of the study area

بررسی تفکیکی غلظت فلزات سنگین در خاک محدوده
مطالعاتی (شکل  )5نشان میدهد که بهاستثنای کروم در
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،4زمستان 1400

دومین ایستگاه مطالعاتی در حدفاصل روستاهای نمیه کار و
دمیلو در استان هرمزگان ،مقدار هر چهار عنصر در کل محدوده
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از مقدار زمینه شیل کمتر میباشد .در مجموع ،میانگین کل
غلظت سرب ( ،)pbنیکل ( ،)Niکروم ( )Crو وانادیوم ( )Vدر
خاکهای محدوده انتقال میعانات گازی به ترتیب ،7/4±1/4
 19/7±2/5 mg/kg 53/6±5/9 ،42/5±2/4محاسبه شده
است .بدین ترتیب میانگین غلظت فلزات سنگین در خاکهای
اراضی شمالی خلیج فارس بهقرار  Cr > Ni > V > pbبود.
بررسی مقادیر با غلظت زمینه عناصر نشان میدهد که غلظت
فلزات سنگین موردمطالعه در محدوده پژوهش کمتر از
غلظتهای زمینه عناصر میباشد .با توجه به پایین بودن غلظت
در تمام ایستگاههای نمونهبرداری نسبت به مقدار زمینه ،منشأ
آالیندگی هر چهار فلز سنگین شامل سرب ،نیکل ،کروم و
وانادیوم طبیعی تشخیص داده میشود .همبستگی معنیدار
سرب و وانادیم ( ،)P<0.01کروم و وانادیوم ( )P<0.05و
همچنین بین نیکل و کروم ( )P<0.05در آنالیز میزان
همبستگی عناصر با همدیگر ،نشان میدهد که کل منابع
آلودگی برای این فلزات میتواند منبع یکسانی داشته باشد
(.)Ravankhah et al. 2016
در این پژوهش از شاخص زمین انباشتگی ( )Igeoبهعنوان
مرجع برای برآورد وسعت آلودگی فلزات سنگین استفاده شد.
Igeo Cr
آلودگی زیاد

Igeo V

5.00

میانگین شاخص  Igeoکلیه عناصر مقدار منفی میباشد ( Igeo

 ،)˂ 0منفی بودن کلیه دادههای محاسباتی نشان میدهد
خاکهای مسیر انتقال میعانات گازی در منطقه مطالعاتی از
لحاظ این عناصر در دامنه خاکهای غیرآلوده قرار میگیرند
(شکل  .)6مطالعات انجامشده در خاک پنج پاالیشگاه کشور
نشان داد که باالترین مقدار شاخص  Igeoمربوط به فلز مس
در سر چاه نقت ( )453/25و پایینترین میزان این شاخص
مربوط به فلز کادمیوم در کمپهای مسکونى ( )0/059بود
( ).Alipour Asadabadi et al. 2016مقادیر شاخص Igeo
فلزات سنگین در واحدهای بهرهبرداری میدان نفتى براى سرب
 47/67محاسبه شد که نسبت به مسیر انتقال عدد باالتری
میباشد .در پژوهش مورداشاره ،شاخص  Igeoفلز سرب در
خاک میدان نفتى آلودگى شدید را نشان داد .الزم به ذکر است
که شاخص زمین انباشتگی در اراضی با کاربری شهری متفاوت
میباشد .در این اراضی در عناصری که متأثر از صنعت هستند،
مقادیر  Igeoبیشتر از اراضی کشاورزی و یا مرتعی میباشد
( .)Afshari et al. 2016همچنین در خاکهای کنار جاده
که بیشتر متأثر از آالیندههای ناشی از ترافیک جادهای
هستند ،تمرکز بیشتری بر روی آالیندههایی مانند سرب
صورت پذیرد (.)Pardakhti and Zahed, 2018
Igeo Pb
غیرآلوده

Igeo Ni
آلودگی متوسط

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
-1.00

RTU1

RTU2

RTU3

RTU4

RTU5

RTU6

RTU7

RTU8

LBV1

LBV2

-2.00
-3.00
-4.00
-5.00

شکل  -6مقادیر شاخص ژئوشیمیایی مولر مربوط به عناصر سنگین در خاکهای محور مورد مطالعه
Fig. 6 Müller geochemical index values related to heavy elements in the studied axial soils

در پژوهش حاضر  mCdدر کلیه ایستگاههای مطالعاتی در
مسیر خط انتقال میعانات گازی کمتر از  1/5محاسبه شد و با
توجه به ردهبندی درجه آلودگی (جدول  ،)3مقدار  mCdدر
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،4زمستان 1400

کلیه موارد کمتر از  1/5محاسبه شده است .ازاینرو وضعیت
آلودگی خاکهای محدوده طرح برای هر چهار عنصر خاک
درجه بسیار پایین از آلودگی برآورد میگردد (شکل  .)7مقدار
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 Cdهم برای هر چهار عنصر موردمطالعه در کلیه ایستگاههای
مطالعاتی کمتر از  7محاسبه شده و بنابراین با توجه به
طبقهبندی ارائه شده در جدول  ،3درجه آلودگی خاکهای
محدوده طرح از حیث این شاخص نیز پایین برآورد میگردد.
مقدار  Cdهم در کلیه ایستگاههای مطالعاتی کمتر از 7

محاسبه شده که در هر دو صورت نشاندهنده درجه بسیار
پایین از آلودگی خاک در منطقه است .در حالیکه نتایج حاصل
از محاسبه آنها در پاالیشگاهها نشان از کیفیت نامناسب خاک
داده است (.)Alipour Asadabadi et al. 2016

شکل  -7مقدار  mCdمربوط به عناصر سنگین در خاکهای محور موردمطالعه
Fig. 7 The mCd of heavy elements in the soils of the studied area

بررسی شاخص  MPIبرای مقایسه میزان کل فلزات در
ایستگاههای دهگانه نشان میدهد که در همه ایستگاهها مقدار
شاخص کمتر از  1بوده و بنابراین فاقد آلودگی بوده و میتوان
گفت غلظت فلزات سنگین کمتر و یا نزدیک به غلظت زمینه
است.
شاخص  RIبه تجمع بیولوژیکی و خطر سمیت عناصر سنگین
در محیط و اندامهای زنده حساس است (.)Sun et al. 2010
بررسی سوابق مطالعاتی نشان میدهد که سرب در اراضی
شهری در مقایسه با مرتع و کشاورزی از ضریب قابلیت خطر
زیستمحیطی ( )Erباالتری برخوردار است ولی نیکل و کروم
در اراضی کشاورزی باالتر است .شاخص قابلیت خطر محیط-
زیستی ( )IRعناصر سنگین در خاکهای شهری بسیار باالتر
از اراضی مرتعی و کشاورزی است (.)Afshari et al., 2016
مقادیر محاسبه شده شاخص  PERIفلزات سنگین نشان
میدهد مسیر خطوط انتقال از نظر قابلیت مخاطره در محدوده
مخاطره بومشناسی بالقوه کم ( )RI>150قرار داشت .در
سوابق مطالعاتی هم دیدهشده است که خطر بومشناختی
فلزاتی مانند سرب در خاک میدانهای نفتى در رده کمخطر
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،4زمستان 1400

قرار دارد اگرچه شاخص  RIدر خصوص فلزاتی مانند کادمیوم
در کالس خطر شدید محاسبه شده است ( Alipour
.)Asadabadi et al. 2016
ارزیابی میزان  DCIو خطرات بهداشتی فلزات سنگین،
فرآیندی چند مرحلهای است که در این پژوهش براساس روش
ارزیابی خطر بهداشتی ارائه شده توسط سازمان حفاظت
محیطزیست آمریکا ( )USEPAانجام شد .بررسی میزان
جذب مزمن روزانه  Pb ،Ni ،Crو  Vبرای مسیر مواجهه
پوستی در پژوهش حاضر نشان داد که بیشترین میزان DCI
برای  Crمربوط به نقطه )12×10-5( Ni ،)24×10-5( LBV1
در نقاط  RTU3 ،LBV1و  )4/3×10-5( Pb ،RTU7در
 LBV1و  )4/3×10-5( Vدر  LBV1برحسب  ppmبود .کم-
ترین میزان  DCIنیز در  )7/8×10-5( Crدر 10-( Ni ،RTU2
 RTU3 )0/5×10-5( Pb ،RTU1 )6/3×5و )2/5×10-5( V
 RTU1برحسب  ppmمیباشد .در نتیجه بیشترین میزان
 DCIاز طریق مواجهه پوستی مربوط به  Crدر  LBVIبه
میزان  24×10-5بوده و کمترین آن مربوط به  Pbدر RTU3
به میزان  0/5×10-5بوده است .فلزات سنگین در خاک از سه
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مسیر تنفس ،بلع و جذب پوستی به انسان منتقلشده ،در بافت
چربی ،بافت عصبی و سیستم غدد درونریز تجمع پیدا
میکنند و باعث اختالل در سیستم ایمنی بدن و متابولیسم
سلولی می میشوند ( .)Wei and Yang, 2010البته با توجه
به سرطانزایی عمده فلزات سنگین ،بررسیها نشان میدهد
که بیشترین خطرات غیرسرطانزایی در هر دو گروه کودکان و
بزرگساالن برای سرب ( 51/33و  )0/71و البته کمترین آن
برای روی ( 0/3و  )0/01بوده است ( Ravankhah et al.
.)2016
در این پژوهش تأثیر پارامترهای هواشناسی و اقلیمی نظیر
سرعت و جهت باد ،رطوبت و نوع اقلیم منطقه بر روی آلودگی
خاک در نظر گرفته نشده است که نیازمند پژوهشهای بیشتر
میباشد .نتایج بهدستآمده از این مطالعه میتواند براى
مراکزی همچون سازمان حفاظت محیطزیست ،شرکت ملى
نفت ایران ،شرکت مهندسى توسعه نفت ،شرکت ملى حفارى
ایران و سایر مراکز قابل کاربرد باشد و زمینهای براى مطالعات
بیشتر و عمیقتر در مناطق صنعتی نفتی گردد تا از خطرات
ناشی از آالیندههای صنعتی کاسته شود .بدیهى است که
مطالعات بسیارى در زمینه آلودگى فلزات سنگین در خاکهای
مناطق صنعتى ،پاالیشگاهها ،پتروشیمیها ،میادین نفت و گاز،
خاکهای کشاورزى و خاکهای سطحى شهرهاى صنعتى
انجامشده است ،اما تاکنون تعیین کمیت و بررسى شاخصهای
آلودگى فلزات سنگین در خاک مسیر خطوط انتقال میعانات
گازی انجام نشده و گزارشى در این زمینه وجود نداشت و
پژوهش فعلى براى اولین بار انجام پذیرفت.

-4نتیجهگیری
در این مطالعه آلودگی فلزات سنگین در مسیر خط انتقال
میعانات گازی از عسلویه تا بندرعباس بررسی شد .اهم نتایج
این مطالعه بهصورت زیر است:

 -1منشأ هر چهار فلز سنگین شامل سرب ،نیکل ،کروم و
وانادیوم با توجه به پایین بودن غلظت آن در تمام ایستگاههای
نمونهبرداری نسبت به مقدار زمینه ،طبیعی تشخیص داده شد.
اما احتماالً فعالیتهای انسانی باعث افزایش غلظت فلزات شده
است.
 -2مقادیر محاسبه شده شاخص مخاطره بومشناسی بالقوه
فلزات سنگین نشان میدهد مسیر خطوط انتقال از نظر قابلیت
مخاطره در محدوده مخاطره بالقوه بومشناختی ()RI>150
قرار دارد.
 -3بیشترین میزان  DCIبرای  Crمربوط به نقطه LBV1

( )12×10-5( Ni ،)24×10-5در نقاط  RTU3 ،LBV1و
 )4/3×10-5( Pb ،RTU7در  LBV1و  )4/3×10-5( Vدر
 LBV1برحسب  ppmبود.
شایانذکر است که مطالعه حاضر دارای کاستیها و
محدودیتهایی است که از آن جمله میتوان به عدم امکان
نمونهبرداری در مناطق عملیاتی نفتی بدون هماهنگی اشاره
نمود .از طرف دیگر برای تحلیل دقیقتر باید خصوصیات
فیزیکی ،شیمیایی و زمینشناسی مسیر انتقال ،پهنهبندی
دقیقتر توزیع مکانی فلزات سنگین و فاکتورهای اقلیمی نیز
اندازهگیری شود.
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این مقاله منتج از رساله دوره دکترای تخصصی در رشته
آلودگی محیطزیست میباشد .بدینوسیله از همکاری
آزمایشگاه کیفیت آزمای جنوب و همچنین مسئوالن پژوهشى
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بینالملل قشم که در انجام و ارتقاء
کیفى این پژوهش یارى کردند ،تشکر و قدردانى میگردد.
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Abstract
The purpose of this study was to determine the concentration of heavy metals (Pb, Ni, Cr and V) in soil
and evaluate the potential environmental risk of heavy metals in the surface soils of Assaluyeh-Bandar
Abbas gas condensates pipeline base. For this purpose, 10 stations were randomly selected in a
longitudinal transect and soil sampling was performed. Acid digestion of samples was performed and
after their filteration, the concentration of each heavy metal was measured using atomic absorption
spectroscopy thriugh calibration solutions. According to the results obtained, the mean concentrations
of pb, Ni, Cr and V heavy metals in the study area were be 7.4±1.4, 42.5±2.4, 53.6±5.9 and 19.7± 2.5
mg/kg, respectively. As the findings of this work were all in the permissible level provided in national
environmental standards, it was proved that the construction of the pipeline did not result in heavy metal
contamination in the environment. However, human activities may have increased the concentration of
metals. In this study, significant correlations were observed between Pb and V (P<0.01) and Cr and V
(P<0.05) and also between Ni and Cr (P<0.05). The results of calculating geoaccumulation (Igeo),
modified concentration degree (mCd) and potential ecological risk indices showed that the soils of
studied areas were as unpolluted soil, very low pollution and low potential ecological risk categories,
respectively.
Keywords: Assessment; Heavy Metals; Petroleum Pollution; Petroleum Compounds; Surface Soil;
Transmission Lines
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