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چكيده

منابع فلزات سنگین موجود در اکوسیستمهای آب شیرین از جمله رودخانهها میتواند منابع طبیعی یا انسوانسواخت باشود .در تحقیوق
حاضر میزان آلودگی فلزات سنگین در رسوبات دانهبندیشدۀ رودخانۀ سفیدرود بررسی شده است .بدین منظور از رسوبات سطحی پونج
ایستگاه در طول رودخانۀ سفیدرود نمونهبرداری شد .سپس ،نمونهها به طور کامل دانهبندی شدند .در ادامه شش اندازۀ ذرات رسووبات
برای انجام آنالیزهای شیمیایی ،محاسبۀ شاخصهای آلودگی و آنالیزهای آماری انتخاب شدند .نتایج آنالیز فلزات سنگین نشان داد کوه
با کاهش اندازۀ ذرات غلظت تعداد فلزات بیشتری از میانگین رسوبات جهانی و پوستۀ زمین فراتر و برای برخی همانند منگنز افوزایش
اندازۀ ذرات همراه افزایش میزان غلظت اینگونه فلزات بوده است .نتایج شاخصهای درجۀ آلودگی اصالحشوده و ریسوک اکولوژیوک
نشان داد که رسوبات  63تا  125میکرون به ترتیب دارای آلودگی شدید و ریسک اکولوژیک زیادند .همچنوین ،میوزان درجوۀ سومیت
فلزات سنگین با کاهش اندازۀ ذرات افزایش یافت .نتایج آنالیزهای آماری چندمتغیره نیز نشاندهندۀ تأثیر فعالیتهای انسانسواخت در
باالبودن غلظت برخی از فلزات از جمله کرومونیکل و منشأ طبیعی فلزاتی همانند آهن و منگنز در رسوبات دانهبندی شده بود.
کليدواژه

آنالیز آماری چندمتغیره ،شاخص آلودگی ،رسوبات دانهبندیشده ،فلزات سنگین.

 .1سرآغاز
در سا های اخیر محدودیت منابع آ

درازمدت در سیمتی انسانها ت؛را رامعاۀ رهاانی را با
شیریک در رهاان و

اهمیت واظت کیوی از ایکگ؛ن منابع ،م؛رس رلس ت؛ر
بسیاری از ر؛امع یلمی ب مسئلۀ آلا؛دگی اک؛سیساتمهاای
آ

شایریک از رملا رودخانا هااا شااده اساات .از رملا

خ؛د رلس کردهاند ( Pendias and Pendias, 1992; Li, et

.)al., 2004; Radha, 1997; Paramasivam, et al., 2015
فلزات ترکیبات طبیعی اک؛سیستم های آبی هستند و بسیاری
از آنها برای ارگانیزمها ضروریاند .تنها زمانی ک م ادیر آنهاا

آزینده های مهم رودخان ها می ت؛ان ب فلزات سنگیک اشاره

از د مجاز فراتر رود ،آزیند محیطزیست محس؛ میشا؛ند

کاارد .فلاازات ساانگیک با دلیال نباا؛د امكااان تجزیا طای

و میت؛انند مشكل اصلی اک؛سیستم هاای آبای با شامار آیناد

فرایندهای طبیعی ،مدت زمان ماندگاری طا؛زنیمادت در

(.)Bastami, et al., 2015; Gao, et al., 2014
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رساا؛بات سااطحی باا دلیاال سااه؛لت در تماااس بااا
فاضی های شهری و صنعتی ،در برابر آزینده های مختلف

رس؛بات ،ظرفیت تباد کاتی؛نی ،دما ،pH ،شرایط اکساید و
ا یا و ش؛ری آ

محیط اشاره کرد.

از رمل فلزات سنگیک آسایس پذیرناد .با یباارت دیگار،

دان های خاا و رسا؛بات باا اناداز ک؛دا تار از 63

تنها ب دلیال ورا؛د آنهاا در

میكرومتر دارای اهمیتاند (:)Salomons and Forstner, 1984

سنگها نیست ،زیرا م ادیر زیاادی از ایاکگ؛نا یناصار از

 -فلزات سانگیک بیشاتر در يرات رس/سایلت ورا؛د

ور؛د فلزات سنگیک در آ

طریق فاضی های صنعتی اصل از فعالیت هاای انساانی
وارد اک؛سیسااتمهااای آ

ش ایریک از رمل ا رودخان ا هااا

میش؛ند (.)Miller, 1997

دارند.
 میزان فلزات راب راشده از طریق يرات ک؛د تر از 63میكرون ت ریبای معاد میزان فلزات راب راشده از طریق

ی؛امل زیادی از رمل شرایط اقلیمای ،قابلیات تحار

م؛اد معلق است.

آزادسازی) روی میزان

تاکن؛ن مطالعات زیاادی در خصا؛ص میازان آلا؛دگی

م؛ر؛د در رودخان ها تأثیر دارد ( Alloway,

رس؛بات رودخان ای ب فلزات سنگیک انجام شده ک ت ریباای

 .)1990برخ ای از ی؛اماال از رمل ا ناا؛ع و راانس زم ایک،

تمامی آنها روی میزان آل؛دگی رس؛بات ک؛دا تار از 63

فرسایش و آثار اصل از فعالیت های صنعتی و کشااورزی

میكرون ب؛ده است ( Saeedi, et al., 2012; Saeedi, et al.,

میت؛اند در میزان آزادسازی فلزات و متعاقس آن در شدت

;2011; Sharma, et al., 1999; Caeiro, et al., 2005
.)Dikinson, et al., 1996

یک فرسایش و راب رایی (ریس
یناصر کمیا

آلا؛دگی آ هاای طبیعای اثار گاذارد (.)Pehlevan, 2010
ترکیب ای از ی؛اماال هماننااد خااا  ،گیاهااان ،درخ اۀ آ

و

یناصاار ،می ازان قابلی ات دسترس ای بی؛لاا؛ژیكی فلاازات در
اک؛سیستمهای آبی را کنتر میکنناد ( Zhang and Huang

 .),1993; Jain and Sharma, 2001بیشتر فلزات سنگیک در
اک؛سیستم های آبی پی؛ندیافت با رس؛بات و يرات معلق اناد
( Chabukdhara and Nema, 2012; Calmano, et al.,

 .)1993; Jain, 2004; Rath, et al., 2009بناابرایک ،کیویات
رس؛بات ب منزلۀ شاخص مهم زیست محیطای آلا؛دگی آ

مطالعات اندکی در خص؛ص میازان آلا؛دگی رسا؛بات
رودخان ای ب فلزات سنگیک در طیف های مختلاف اناداز
يرات در رهان انجاام شاده اسات ( ;Singh, et al., 2005

.)Guven and Akinci, 2013
همچناایک ،تاااکن؛ن مح ااان در کشاا؛ر مطالعاااتی در
خص؛ص آل؛دگی رس؛بات اک؛سیستمهای آبای با فلازات
سنگیک انجام دادهاند.
در تح یق سعیدی در سا  1382برای نخستیک باار در
کش؛ر آزمایشهای استخراج مت؛الی در دهار مر ل پس از

شناخت شده است ب ایک دلیال کا رسا؛بات منباع اصالی

آزمایش های مرب؛ ب رذ

آزیناادههااای گ؛ناااگ؛ن از رملاا فلاازات راهیافتاا باا

معلااق رودخانااۀ تجااک انجااام شااد .در ایااک تح یااق باار

فلزات بار رسا؛بات و يرات

محیطزیست با شامار مایروناد ( ;Saeedi, et al., 2013

شیمیاییب؛دن فرایند رذ

;Larsen and Jersen, 1989; Casas, et al., 2013
;Dassenakis, et al., 1997; Tom and Wang, 2000
)Bettinetti, et al., 2003

است .ایک یافت از آن رهت ک فرایناد راذ

فیزیكی -شیمیایی می داند ا ز اهمیت است .همچنایک ،در

در ایک زمین ب منظ؛ر ت؛سعۀ استراتژیهای کیوای آ ،

ایک تح یق تأثیر فلزات رقابتی بررسی و نتایج یكسانی مبنی

شناخت یمیق ی؛امل مؤثر در دفاع فلازات از رسا؛بات و
فرایندهای رذ

و وارذ

فلزات ضروری است .از رمل

ایاک ی؛اماال مایتاا؛ان با انااداز يرات ،ترکیاس و بافاات

بر رذ

فلزات در رس؛بات اشااره شاده
را فراینادی

کمتر فلزات در ض؛ر فلز رقابت اصل شد.

کرباسی و همكاران ( )1385مطالعااتی روی رسا؛بات
رودخانۀ شاوارود در اساتان گایین انجاام دادناد .در ایاک
تح یق از مطالعات توكی

شیمیایی استواده شد .نتایج کلی
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علی وثوق و همکاران

مطالعات نشاندهند مشارکت فلزات منگنز ،سار  ،ماس،

ط؛ های رغرافیایی  50درر و  36دقی تاا  48دررا و

آهک ،نیكل و روی در فاز سخت ب؛ده است.

 34دقی ۀ شرقی و یرضهاای رغرافیاایی  38دررا و 27

کرباسی و همكاران ( )1389مطالعااتی را در خصا؛ص

دقی تا  36درر و  34دقی شمالی قرار گرفت است.

میاازان آلاا؛دگی رساا؛بات رودخانااۀ ساایاهرود در اسااتان

ایک استان با وسعت  14041کیل؛متر مرباع دارای تنا؛ع

مازندران انجام دادند .در ایک تح یق ب ترتیس از بازدسات

گ؛ن های گیاهی و ران؛ری است .از دیدگاه میزان میاانگیک

تا مصاس رودخانا  10ایساتگاه بارای برداشات رسا؛بات

بارش سالیان ( 1362میلیمتر) نیز پربارانتریک استان کش؛ر

و روی آنهاا میازان فلازات

است .منابع آزیند متن؛یی در ایک اساتان واقاع شاده و از

سطحی رودخانا ای انتخاا

منظر سازندهای زمیکشناسی نیز دارای تن؛ع خاصی است.

سنگیک نیكل ،منگنز ،سر  ،کاادمی؛م ،ماس ،روی؛آرسانی
اندازهگیری شد .نتایج تح یق نشان داد ک پی؛ندهای سست

استان گیین در بخش غربی البرز شمالی قارار دارد .در

انسانساخت ن ش مهمی در دسترسی بی؛ل؛ژیكی یناصاری

ایک استان دو م؛رف؛ل؛ژی متواوت ااکم اسات .در بخاش

و روی دارناد .نتاایج شااخصهاا

رن؛بی استان ارتوایات بلند و خشک البرز شمالی دهرهساز

در

اساات ،در ااالی کا ک؛هوایا هااا و دشاات سااا لی خاازر

رس؛بات بستر ایک رودخان با ترتیاس  3/57و  3/15با؛ده

م؛رف؛لاا؛ژی تواا ماااه؛ری و دشااتگ؛ناا دارنااد کاا بااا

است و در رد آل؛دگیهاای زیااد قارار مایگیرناد و ب یاۀ

پادگان های دریایی یا نهشت های آبرفتی را؛ان زماان اا

یناصر دارای شدت آل؛دگیهای رز ای یاا فاقاد آلا؛دگی

پ؛شیده شدهاند .ش؛اهد زمیکشناسی نشان مایدهاد کا در

ب؛دند.

م؛رف؛لاا؛ژی گوتا شااده گساال هااای ااد کاا؛ه و دشاات و

د؛ن کادمی؛م ،آرسنی

نشان میدهد ک میازان شادت آلا؛دگی روی و سار

غضاابان و زارع ( )1390مطالعاااتی را روی رساا؛بات
سطحی و یم ی ایک تاز

انجام دادند .در ایک تح یاق 10

ایستگاه در بخشهای شرقی ،مرکزی و سایاهکشایم تااز
انزلی انتخا

و در رس؛بات ایک ایستگاهها غلظات فلازات

زمیکساخت ن ش اساسی دارند .ب یبارت بهتر ،د فاصل
م؛رف؛ل؛ژی ک؛هسااز و وا اد فیزی؛گرافیا

دشاتگ؛نا

ممكک است منطباق بار زمایک درز تتایس کهاک باشاد کا
انزلی و ماس؛ل برونزد

باقیمانده های آن ب ویژه رن؛ غر

سنگینی همانناد نیكال ،کاادمی؛م ،سار  ،کاروم و کبالات

دارند .لذا ب لحا یملكرد زمیک ،اساتان گایین مایت؛اناد

اندازهگیری شد .نتایج ایک مطالعات نشاندهند ایک م؛ض؛ع

متشكل از دو پهنۀ زمیکسااختی -رسا؛بی رداگانا باشاد

ب؛د ک بخشهای شرقی و رن؛ شرقی تااز

نسابت با

بخشهای مرکزی و سیاهکشیم نسابت با فلازات سانگیک
آل؛دهتر ب؛دند.
با ت؛ر با مطالاس بااز ،هاد

(گزارش رامع استان گیین.)1392 ،
؛ضۀ آبریز سویدرود بزر

در شما غر

ایران و در

استان های گیین ،اردبیل ،آيربایجان شرقی ،زنجان ،قزویک،
از مطالعاات اضار،

مطالعۀ آل؛دگی رس؛بات سطحی روخانۀ سویدرود ب فلزات

کردستان و بخش ک؛دكی از استانهاای تهاران ،همادان و
آيربایجان غربی واقع شده است.

سنگیک و در طیفهای مختلف انداز يرات است .در ایاک

ایااک محاادوده بااا وسااعت  59177کیلاا؛متر مربااع از

زمین از شاخصهای ارزیابی متاداو و آنالیزهاای آمااری

باازر تااریک ؛ض ا هااای آبریااز کشاا؛ر باایک طاا؛ هااای

دندمنظ؛ره بهره گرفت شده است.

رغرافیااایی΄ 46 º 50تااا΄ 51 º 05شاارقی و یاارضهااای
΄ 34º55تا ΄ 38º05شمالی قرار گرفت و از شرق ب

 .2محدودۀ مطالعاتي
استان گیین در سمت شاما و شاما غار

؛ضاۀ

آبریز فیت مرکزی و زیر ؛ضۀ زهیجان -ن؛ر ،از شما ب
کشا؛ر بایک

دریای خزر و ؛ضۀ آبریز دریادۀ ارومی و زیر ؛ض های
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؛ضااۀ آبریااز

گذشت در خص؛ص نح؛ بررسای میازان شادت آلا؛دگی

؛ضاۀ آبریاز

رساا؛بات ب ا فلاازات ساانگیک سااعی شااد در مر ل اۀ او

با

ایسااتگاههااای م؛ردنی ااز باارای نم؛ن ا باارداری روی ن ش اۀ

دریادۀ ارومی محدود میش؛د.
؛ضۀ آبریز سویدرود در محل برخ؛رد رشت کا؛ه هاای

زمیک شناسی استان گیین با مشخصبا؛دن مسایر رودخاناۀ

الباارز ،زاگاارس و مرکاازی قاارار دارد و دارای  2سرشاااخۀ

سویدرود ،م؛قعیت آزینادههاا و ساازندهای زمایکشناسای

اصاالی اساات .شاااخۀ شاااهرود در رهاات رناا؛ شاارقی-

تعییک ش؛ند .پس از مشخصشدن ایستگاه ها نسبت ب تهیۀ

شما غربی و شاخۀ قز اوزن در رهت رنا؛

با شاما

وسایل م؛ردنیاز بارای انجاام نم؛نا بارداری ،نگهاداری از

رریان دارد .الم؛ت رود و طال ان رود سرشاخ هاای اصالی

نم؛ن ها و انت ا آنها با آزمایشاگاه اقادام شاد .یملیاات

شاهرودند .سرشاخ های مهم قز اوزن نیاز یباارت اناد از:

نم؛ن برداری رس؛بات سطحی رودخانۀ سویدرود در مارداد

قااز اوزن) ،تلاا؛ار ،زنجااانرود،

 1392انجام شد .همچنیک شكل  1بیانگر محل ایستگاه های

قااز اوزن یلیااا (ساارا

قرن ؛دای ،شهردای ،آیدوغم؛ش ،س؛راس و . ...
رودخانۀ سویدرود بزر

نم؛ن برداری در رودخانۀ سویدرود است.

از بزر تاریک رودخانا هاای

شایان یاادآوری اسات بارای نم؛نا بارداری رسا؛بات

کش؛ر و پرآ تریک آن ها در مناطق مرکزی و شما ایران و

سطحی رودخاناۀ ساویدرود از نم؛نا باردار گار

2

از مهمتریک رودخان های ؛ضۀ آبریز دریای خازر اسات.

استواده شد .نم؛ن های رسا؛بات پاس از نم؛نا بارداری از

رودخانۀ سویدرود بازر

از دو شااخۀ اصالی قاز اوزن و

اکماک

طریق گر  ،داخل زیاپکیاپهاای پیساتیكی قارار داده

شاهرود تشكیل شده است ک پس از تیقی با هم ،رودخانۀ

شدند .نم؛ن ها تا زماان انت اا با آزمایشاگاه در دماای 4

سویدرود را تشكیل می دهند .سویدرود پس از پدیدآمدن از

دررۀ سانتیگراد نگهداری شدند.

ایک دو شاخۀ مهم در رهات شاما رریاان ماییاباد و از
داخل دره ای باری

و ط؛زنی می گاذرد و در اداماۀ مسایر

 .2 .3تعيين خصوصيا

فيزيكي (دانهبندي)

خ؛د ،رشتۀ ارتوایات البرز را قطاع مایکناد و وارد دشات

بعد از انت ا نم؛ن ها ب آزمایشگاه ،برای آمادهساازی آنهاا

مایکناد و باا

رهت دان بندی و انجاام مطالعاات ویژگایهاای شایمیایی

گیین میش؛د .سوس ،ایک دشت را مشرو

رس؛بات ،پس از مشخصکردن وزن اولیۀ نم؛ن ها ،نم؛ن ها

دلتای وسیع وارد دریای خزر میش؛د.
از شاخ های مهمی ک در ایک بخاش از ساویدرود با آن

در آون با رارت  40دررۀ سانتیگراد خش

شدند .پاس

ملحق می ش؛ند میتا؛ان با رودخانا هاای دیساام ،زیلكای،

از خش کردن ،وزن نم؛ن با ترازوی دیجیتا اندازه گیاری

رشت رود و ت؛تكابک اشاره کرد .مهمتریک شهرستانهاای ایاک

(وزن اولی ) و در فرمهای مشخص یادداشت شد.

اا؛زه شهرسااتان رودبااار در رناا؛بیتااریک ن ط اۀ ؛ض ا و

همانگ؛ن ک در بخشهای قبلی نیز ین؛ان شد یكی از

شهرستان ک؛دصوهان ت ریبای در مرکز ؛ض اند .خش

بیجار

ی؛امل مهم در میزان شادت آلا؛دگی فلازات در رسا؛بات

و لشت نشاط نیز از دیگر شهرستانهای ایک ؛ض ب

سا

میآیند (شرکت مهندسیک مشاور کنكاش یمران.)1388 ،
 .3مواد و روشها
 .1 .3نمونهبرداري
با ت؛ر ب م؛ض؛ع تح یق اضر و مطالعات انجامشاده در

اک؛سیسااتمهااای آ

شایریک ،دانا بناادی رساا؛بات اساات.

مطالعات انجامشاده در گذشات نشاان مایدهاد کا يرات
ریزدان نسبت با فلازات سانگیک قابلیات راذ
بیشتری دارند.

و دفاع

آلودگی رسوبات رودخانهای دانهبندیشده به فلزات سنگين
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شکل  .1موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری در رودخانۀ سفیدرود

لااذا در مطالعااات بررساای میاازان آلاا؛دگی رساا؛بات
اک؛سیستمهای آبی ب فلازات سانگیک نم؛نا هاای ریزداناۀ
یباا؛ری از الاا

 63میكاارون انتخااا

شاادند و سااایر

آزمایش های شیمیایی از رمل تعیایک غلظات کال فلازات

سعی شده انداز ال ها برای انجام دان بندی باا ت؛را با
طب بندی استانداردهای مرس؛م در خص؛ص انداز خا

و

رس؛بات ک در آنها انداز دان ها براساس نا؛ع و ترکیاس
ردا شده است ،انتخا

ش؛د.

سنگیک روی ایک نم؛ن ها انجام شده است ( Meers, et al.,

)2005; Madrid, et al., 2008; Kim, et al., 2009
اما با ت؛ر با اهادا

ایاک تح یاق کا مطالعاۀ تاأثیر

خص؛صیات فیزیكی (دان بندی) در میازان شادت آلا؛دگی
رس؛بات اک؛سیستمهای آ

شایریک (رودخانا هاا) اسات،

 .3 .3تعيين خصوصيا

شيميايي (غلظت كل فلزا )

یكی از روشهای استوادهشده برای آمادهسازی نم؛نا هاای
رس؛بات ب منظ؛ر دانستک غلظت فلزات سانگیک م؛را؛د،
هضم کلی نم؛ن هاست .در گذشت ایک روش هاا بار مبناای
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استواده از ان؛اع اسیدها و پراکسیدها و م؛اد اکساینده بارای

رابطۀ زیر بیانگر دگ؛نگی محاسبۀ  mCdاست.

هضم و لکردن فلزات از خا ب درون فاز محل؛ ب؛ده

i
f

است .پس از انجام آزمایشهای دان بنادی روی نم؛نا هاا،
 0/5گرم از نم؛ناۀ همگاک و خشا

n

C
i 1

n

mCd 

شاده وزن شاد و با

در ای اک رابطاا  nبیااانگر تعااداد یناصاار آنالیزشاادهi ،

انداز آنها بارای اساتخراج فلازات باا اساتواده از

نشان دهند iامیک ینصر (آزینده) اسات .همچنایک Cf ،نیاز

هضم اسیدی ردا شدند .سوس هر  0/5گرم از نم؛ن هاا در

براساس رابطۀ ارا ا شاده بارای شااخص درراۀ آلا؛دگی

مخل؛ س اسید ( 4میلیلیتر  3 ،HClO4میلیلیتر  HNO3و

(شاخص هاکانسا؛ن) محاساب خ؛اهاد شاد .در رادو 1

تولا؛نی ریختا شادند.

طب بندی ارزیابی وضعیت آل؛دگی رس؛بات براسااس ایاک

توكی

 10میلیلیتر  HFغلایح) در ظار

مخل؛ ب آرامی روی هیتر با دررۀ ارارت  250تاا 270
دررۀ سانتیگراد رارت داده شد ،سوس ایک یمل تا رایی
ادام یافت تا بخاراتی از مخل؛ خارج شد و مخلا؛ با

شاخص ارا شده است.
جدول  .1طبقهبندی وضعیت آلودگی رسوبات براساس شاخص
درجۀ آلودگی اصالحشده (ابراهیم)2005 ،

ص؛رت ژل ای درآمد .پس از خن شدن مخل؛  ،در مر لۀ
بعدی مایع اصل از مر لاۀ او در مخلا؛ دو اساید (7
میلیلیتر  HClو  2میلیلیتر  )HNO3با مادت  15دقی ا و
دمای  125تا  135دررۀ سانتیگاراد تحات ارارت قارار
گرفت .ایک کار تا زمانی اداما یافات تاا اینكا بخارهاای
زردرنگی از نم؛ن ها خارج شد .ساوس ،نم؛نا هاا از فیلتار
واتمک  45میكرون یب؛ر داده و در نهایت در بالک ب

جام

 50سیسی رسانده شدند (.)ASTM-D4698-92-2013
شایان یادآوری است پس از دان بندی کامال نم؛نا هاای

یدد ب دستآمده برای

وضعیت آل؛دگی رس؛
آل؛دگی نادیز تا بسیار کم

mCd

>mCd1/5

2≤ mCd<1/5

آل؛دگی کم
آل؛دگی مت؛سط

4≤ mCd<2

آل؛دگی شدید

8≤ mCd<4

آل؛دگی بسیار شدید

16≤ mCd<8
32≤ mCd< 16

آل؛دگی بینهایت شدید

≥32mCd

آل؛دگی ف؛ق شدید

رس؛بی ،يرات با انداز ک؛د تر از  38میكرون تا  1میلیمتر
برای تعییک خص؛صیات شیمیایی انتخاا

شادند .همچنایک،
از دساتگاه

برای تعییک غلظت فلزات در نم؛ن هاای رسا؛

 730ICP-OESساخت شرکت وریک امریكا استواده شد.
 .4 .3شاخصهااي ارزياابي آلاودگي رساوبا
فلزا
 -اار

 -اار

5

ريسک اكولوژيک ()RI

هاکانس؛ن شااخص ریسا

اک؛ل؛ژیا

م اییدی براساااس نتااایج مطالع ا روی آلاا؛دگی رساا؛بات
باه

سنگين

سطحی تعدادی از دریاد های کش؛ر س؛ د ارا کرد .ایاک
شاخص ب ص؛رت زیر است:

RI  i1 Er
m

3

درجۀ آلودگي اصالح اده ()mCd

Er  Tr  C f

ابراهیم 4در سا  2005مییدی شاخص درراۀ آلا؛دگی را
اصیح کرد .هد

را در ساا 1980

از ارا ۀ ایک شاخص رفع محدودیتهای

م؛ر؛د در شاخص هاکانس؛ن ب؛د.
برای محاسبۀ ایک شاخص باید اصال مجما؛ع Cfهاا
برای مجم؛ی ای از یناصر را ب تعداد آنها ب دست آورد.

Cn

در ایک رابط  RIشاخص ریسا
م دار ریس

اک؛ل؛ژیكی هر یا

Cs

Cf 

اک؛لا؛ژیكی کالEr ،

از یناصار (فلازات)Cs ،

م دار غلظت یناصر (فلزات) در نم؛ن  Cn ،م ادار غلظات

آلودگی رسوبات رودخانهای دانهبندیشده به فلزات سنگين
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ینصاار (فلااز) در زمیناا و  Trمیاازان ضااریس ساامیت
پیشنهادشده از س؛ی هاکانسا؛ن بارای هار یا

از فلازات

 .5 .3تحليلهاي آماري
 -آنالیز رواهاي)CA( 7

است .م ادیر  Trت؛صی شاده براسااس نظرهاای هاکانسا؛ن

تحلیل خ؛ش ای یكی از روشهای تحلیل دندمتغیره است

برای فلزات کادمی؛م ،ماس ،سار  ،کاروم ،روی ،ریا؛ه و

اولیۀ آن فراهم و دست بندیکردن متغیرها بر مبنای

ب ترتیس یبارتاند از 40 ،1 ،2 ،5 ،5 ،30 :و .10

آرسنی

در ردو  2طب بندی شاخص ریس

اک؛ل؛ژی

ارا

ک هد

خص؛صیات و شباهت آنهاست .آنالیز خ؛ش ای اهادا

و

نتایج را خ؛ش بندی میکند و زمانی ک برخی از متغیرها یا

شده است.

گروهها ویژگیهای مشابهی را نشان دهند ،در یا

جدول  .2طبقهبندی شاخص ریسک اکولوژیک ( RIهاکانسون)1980 ،

قرار میگیرد .تحلیل نتایج خروری آنالیز خ؛ش ای میت؛اند

وضعیت ریس

 RIم دار

اک؛ل؛ژی

<150RI

کم
مت؛سط

300<RI<150

قابل می ظ

600<RI<300
<600 RI

زیاد

 -اار

درجۀ سبمیت فلبزات سبنگین در رسبوبات

6

()STd

خ؛شا

همگنی و همسانی ق؛ی درون خ؛ش هاا و نااهمگنی قا؛ی
8

خارج از خ؛ش ها نشاان دهاد .آناالیز خ؛شا ای مرتبا ای

روشی متاداو اسات کا بار پایاۀ در مسات یم شاباهت
رفتاری میان متغیرها است؛ار است .یم؛مای نتایج ایاک تحلیال
با استواده از نم؛دار درختی ارا ا مایشا؛د ( Shresta and

.)Kazama, 2007; Zhou, et al., 2007
شایان یادآوری است در ایک تح یق دست بندی خ؛ش ها
9

زنجانی و سعیدی ( )2013ایک شااخص را بارای سانجش
میزان سمیت و دررۀ خطر رس؛بات ب فلازات سانگیک با
ص؛رت فرم؛ زیر ارا کردهاند.
2

براسااس محاسابۀ ضااریس همبساتگی پیرسا؛ن و فاصاالۀ
مربعات اقلیدسی10و با کم

نرمافزار  20SPSSانجام شاده

است.
 -آنالیز اجزاي اصلي)PCA( 11


Ci 

STd   wi 1 
i 1
 SQGi 

ایک تحلیل ب ط؛ر یمده با منظا؛ر کااهش داده هاا بارای

در رابط اۀ باااز  Ciغلظاات هاار آزینااده SQGi ،می ازان

استخراج یدد ک؛د تر از ی؛امل مختلف (ارزای اصالی)

راهنمای کیوی رس؛بات برای هر آزیناده و  wiوزن متنااظر

برای تحلیل روابط بیک متغیرهای مشاهدهشاده اسات و باا

با هار آزیناده اسات .بارای محاسابۀ وزن از آناالیز PCA

ماتریس همبستگی ک پخشیدگی بایک متغیرهاای اصالی را

استواده میش؛د .طب بندی شاخص درراۀ سامیت فلازات

کاهش مایدهاد و م ادار و باردار مشخصا را اساتخراج

سنگیک در رس؛بات ( )STdب ص؛رت ردو  3است.

میکند ،شروع میش؛د .بردار مشخصا لیساتی از ضارایس

n

ضر شده در متغیرهای همبستۀ اصلی ب منظ؛ر با دسات
جدول  .3طبقهبندی شاخص درجۀ سمیت فلزات سنگین در

آوردن اراازای اصاالی ردیااد غیرهمبساات (مساات ل) کاا

رسوبات (زنجانی و سعیدی)2013 ،

همبستگی خطی متغیرهای اصلی را نشان میدهناد ،اسات.

دررۀ سمیت

 STdیدد ب دستآمده برای

کم

1/5< STd≤1

کم تا مت؛سط

2< STd≤1/5

مت؛سط

3< STd≤2

مت؛سط تا زیاد

4< STd≤3

زیاد

≥ 32mCd

 PCAمیت؛اند تعداد متغیرهای وابست را ب مجم؛یا ای از
ی؛اماال غیرهمبساات تباادیل و در نتیجاا توساایر سیسااتم
دندبعدی را با نمایش همبستگی بیک ی؛امل اصلی آسانتار
کند .ارزای اصلی هم آن هایی هستند ک م اادیر مشخصاۀ
بیشتر از  1دارند (.)Lu, et al., 2010
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تر از  0/71همبساتگی

 .4نتايج و بحث

یالی و ی؛امال خرورای ک؛دا تار از  0/32همبساتگی

 .1 .4دانهبندي

ضعیوی در دستۀ ی؛امال اصالی اساتخراری خا؛د دارناد

نتایج ت؛زیع وزنای يرات تشاكیلدهناد رسا؛بات ساطحی

(  .)Yongming, et al., 2006نارمافازار  SPSSاز رملا

رودخانۀ سویدرود نشان مایدهاد کا در میاان نم؛نا هاای

برنام های پرکاربرد ب منظ؛ر انجام تحلیل ارازای اصالی

دان بندیشده بیشتریک ت؛زیع از نظر وزنی را يراتی با اناداز

در دست بندی ی؛امل ورودی است ک تاکن؛ن نساخ هاای

 500-250میكرون تشاكیل داده اسات .پاس از ایاک يرات،

زیادی از ایک برنام در مطالعات اساتواده شاده اسات .در

يرات با انداز  250-125میكرون بیشتریک میزان را داشت اند.

مطالعات مرب؛ ب شناسایی منابع انتشار و ارزیابی رفتاار

در ردو  4نح؛ ت؛زیع انداز نم؛ن های رسا؛بات ساطحی

آزینده ها از ایک نرم افازار با وفا؛ر اساتواده شاده اسات

رودخانۀ سویدرود بر سس درصد ارا شده است.

ی؛امل خروری با م دار بزر

همچنیک شكل  2نیز نح؛ ت؛زیع اناداز يرات بار ساس

(.)Wei, et al., 2010

درصد را در ایستگاههای نم؛ن برداری ب توكی

نشان میدهد.

شکل  .2نحوۀ توزیع اندازۀ ذرات رسوبات سطحی رودخانۀ سفیدرود به تفکیک هر ایستگاه

 .2 .4غلظت كل فلزا

ایستگاههای م؛رد مطالعا در رادو  5ارا ا شاده اسات.

همانگ؛ن ک قبیی نیز ت؛ضیح داده شد از میاان کلیاۀ يرات

همچنیک ،ب منظ؛ر شناخت دقیقتر از وضعیت ایستگاه هاا،

دان بندیشده ،با ت؛ر ب اهمیات يرات ریزتار در مبا اث

م ادیر ب دستآمده با م اادیر میاانگیک رهاانی رسا؛بات و

زیستمحیطی ،نم؛ن های رس؛بی با انداز ک؛د تار از 38

پ؛ستۀ زمیک م ایس شدهاند .نتایج سنجش نشاندهند ایاک

میكرون تا  1میلیمتر برای تعییک غلظت کل فلزات انتخا

م؛ض؛ع است ک در رسا؛بات باا اناداز زیار  38میكارون

شدند.

غلظت میانگیک کلیۀ فلزات بیشتر از غلظات هماان فلاز در

نتایج سنجش میزان داقل ،میانگیک و اداکثر فلازات
ساانگیک اناادازهگیااریشااده باا توكیاا

انااداز يرات در

پ؛ستۀ زمیک و رسا؛بات رهاانی با؛ده اسات .در يرات باا
انداز  38تا  63میكرون ،غلظت میاانگیک کلیاۀ فلازات با
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استثنای مس و نیكل ،بیشتر از غلظت همان فلاز در پ؛ساتۀ

يرات  250تا  500میكرونی م ادیر غلظت کلیۀ فلازات با

زمیک و رس؛بات رهانی ب؛ده است .در ایاک يرات غلظات

اسااتثنای مااس ،روی ،منگنااز و نیكاال از می اانگیک رهااانی

میانگیک مس و نیكل از میانگیک رهانی رس؛بات بازتر و از

رس؛بات و م ادیر پ؛ستۀ زمیک بازتر ب؛ده است .در نهایات

م دار پ؛ستۀ زمیک کمتر ب؛ده است .در رسا؛بات باا اناداز

بررسی نتایج مرب؛ ب قرا ت غلظات فلازات نم؛نا هاای

 63تا  125میكرون غلظت میانگیک کلیۀ فلزات ب رز نیكل

رس؛بی با انداز  500میكرون تا  1میلایمتار نشاان داد کا

بیشتر از غلظت همان فلز در پ؛ستۀ زمایک و نیاز رسا؛بات

تمامی فلزات ب راز روی ،آهاک ،منگناز ،سار  ،نیكال و

رهانی با؛ده اسات .در ایاکگ؛نا يرات ،غلظات نیكال از

کادمی؛م دارای م ادیر بیشتری از میانگیک رس؛بات رهانی و

میانگیک رهانی رسا؛بات و از م ادار پ؛ساتۀ زمایک کمتار

پ؛ستۀ زمیکاند .با ت؛ر ب ایک نتایج میت؛ان دنایک ايیاان

است .نتایج مرب؛ ب يرات  125تاا  250میكارون بیاانگر

کرد ک ا تما آل؛دگی ب فلزات سنگیک باا کااهش اناداز

بازترب؛دن م ادیر همۀ فلزات ب رز مس و نیكل نسبت با

يرات افزایش یافت است.

میانگیک رهانی رس؛بات و م ادیر پ؛ساتۀ زمایک اسات .در
جدول  .5مقادیر حداقل ،میانگین و حداکثر فلزات سنگین اندازهگیریشده به تفکیک اندازۀ ذرات

انداز يرات

فلزات

داقل

میانگیک

داکثر

انحرا

معیار

a

میانگیک رهانی رس؛بات

a

پ؛ستۀ زمیک

mg/kg

Cu

50/51

62/78

70/78

8/34

33

50

Zn

171/77

266/25

388/97

80/83

95

75

Cr

144/86

289/87

381/23

93/72

72

100

Fe

55775/63

69586/49

78416/10

8903/11

41000

41000

Mn

1237/99

1736/89

3175/35

731/20

770

950

Pb

16/68

22/92

38/04

8/19

19

14

Ni

71/63

148/98

181/06

43/25

52

80

Cd

1/01

1/13

2/02

0/42

0/17

0/2

Cu

38/98

46/80

56/78

7/50

33

50

Zn

153/22

201/47

374/55

96/89

95

75

Cr

135/66

215/56

322/53

70/91

72

100

Fe

60362/41

74614/64

87983/17

11285/85

41000

41000

Mn

881/94

1096/82

1225/48

142/09

770

950

Pb

24/40

27/18

31/21

2/55

19

14

Ni

34/04

62/06

145/99

47/31

52

80

Cd

0/05

0/30

1/29

0/55

0/17

0/2

<38µ

38-63µ

آلودگی رسوبات رودخانهای دانهبندیشده به فلزات سنگين
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علی وثوق و همکاران

ادامۀ جدول  .5مقادیر حداقل ،میانگین و حداکثر فلزات سنگین اندازهگیریشده به تفکیک اندازۀ ذرات

انداز يرات

فلزات

داقل

میانگیک

داکثر

معیار

انحرا

a

میانگیک رهانی رس؛بات

a

پ؛ستۀ زمیک

mg/kg

Cu

45/69

51/67

64/22

7/42

33

50

Zn

161/18

215/73

269/74

47/73

95

75

Cr

113/54

384/04

520/03

171/74

72

100

Fe

72089/79

152469/97

216995/77

60158/89

41000

41000

Mn

1049/46

1960/02

2605/10

620/15

770

950

Pb

18/13

32/74

41/55

9/68

19

14

Ni

32/89

48/98

68/41

13/62

52

80

Cd

1/75

3/09

4/47

1/14

0/17

0/2

Cu

27/50

34/78

45/82

7/25

33

50

Zn

63/80

125/85

176/39

51/02

95

75

Cr

117/85

256/63

366/46

97/63

72

100

Fe

47167/91

81521/69

103197/78

24815

41000

41000

Mn

758/42

1194/69

1488/48

314/88

770

950

Pb

15/82

23/19

27/84

5/71

19

14

Ni

19/28

31/57

38/96

7/99

52

80

Cd

0/05

1/12

1/91

0/98

0/17

0/2

Cu

24/45

34/24

47/37

9/58

33

50

Zn

47/46

68/27

98/90

23/40

95

75

Cr

65/16

120/01

162/22

36/64

72

100

Fe

31420/15

44356/19

59808/74

11258/28

41000

41000

Mn

489/59

690/95

918/20

171/09

770

950

Pb

14/73

16/49

17/98

1/21

19

14

Ni

15/37

19/99

25/25

4/22

52

80

Cd

0/05

0/29

1/24

0/53

0/17

0/2

Cu

20/23

74/82

246/53

96/69

33

50

Zn

42/22

55/04

67/35

9/42

95

75

Cr

71/86

106/83

183/72

44/45

72

100

Fe

29709/45

35462/70

41414/02

4901/45

41000

41000

Mn

445/44

561/42

696/28

110/44

770

950

Pb

12/09

13/24

14/44

0/86

19

14

Ni

13/33

17/90

23/05

4/23

52

80

Cd

0/05

0/05

0/05

-

0/17

0/2

63-125µ

125-250µ

250-500µ

500µ-1mm

 -aجمشیدی و سعیدی ()1392
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 .3 .4نتايج شاخصهاي درجه آلودگي اصالحشاده

 500میكرون تا  1میلیمتر از  130/16تا  126/48متغیر

و ريسک اكولوژيک

است .با ت؛را با دسات بنادی انجاامشاده بارای ایاک

 -اار

درجۀ آلودگي اصالحاده

شاخص کا هاکانسا؛ن ( ) 1980ارا ا کارده ،در کلیاۀ

شاخص دررۀ آل؛دگی اصیحشده برای يرات ک؛د تر

ای ستگاه ها و برای انداز يرات ک؛د تر از  38تاا 500

از  38میكرون ،از  3/84تا  3/44در ایستگاه هاای نم؛نا

میكرون ب راز يرات باا اناداز  63تاا  125می كارون،

برداری متغیر است .م ادیر ایاک شااخص با ترتیاس در

مت؛سط تا زیاد با؛ده اسات.

ایستگاه های نزدی

مصس تا دورتر از مصس برای يرات

شاخص ریس

اک؛ل؛ژی

يرات  500میكاارون تااا  1میل ایمتااری دارای شاااخص

 38تا  63میكرون از  3/45تاا  ،2/15بارای يرات  63تاا

ریس

 125میكاارون از  4/90تااا  ،8/26در يرات  125تااا 250

 63تا  125میكرون شاخص ریس

میكرون از  1/53تا  4/46متغیار اسات .شااخص درراۀ

دارند .در شكل  3نتایج شااخصهاای درراۀ آلا؛دگی

آل؛دگی اصیحشاده بارای يرات  250تاا  500میكارون

اصاایح شااده و ریساا

در ای سااتگاه هااای

 1/42تا  2/85و در نهایت در يرات  500میكارون تاا 1

نم؛نا باارداری و در انااداز يرات متواااوت ارا ا شااده

میلیمتر از  1/74تا  1/49اسات .بناابرایک ،باا ت؛را با

است.

اک؛ل؛ژی

کم ب؛دهاند  .در نهایت يرات با انداز

اک؛ل؛ژیاا

اک؛ل؛ژیا

زیاادی

دست بندی پیشنهادی بر مبنای ایداد ب دساتآماده بارای
 mCdمی ت؛ان گوت ک تمامی رس؛بات ب راز رسا؛بات

 -اار

با انداز  63تا  125میكرون دارای آل؛دگی کم و مت؛سط

یكی دیگار از شااخصهاای تجمیعای ارزیاابی آلا؛دگی

ب؛دهاند .رس؛بات با انداز  63تاا  125میكارون آلا؛دگی

رساا؛بات ،شاااخص دررااۀ ساامیت فلاازات ساانگیک در

شدیدی دارند .همچنایک ،در ایاک انادازه رسا؛بات و در

رس؛بات اسات .م اادیر ایاک شااخص نیاز بارای اناداز

بیک تماامی ایساتگاه هاای نم؛نا بارداری ،ایساتگاه هاای

رس؛بات گ؛ناگ؛ن و در کلیۀ ایستگاه های نم؛ن برداری با

نزدی

مصس بیشتریک دررۀ آل؛دگی را دارند.

درجۀ سمیت فلزات سنگین در رسوبات

ترتیس از ایستگاه های نزدی

مصس تا ایستگاه های دورتر

محاسب شده است .نتایج نشان داد م اادیر ایاک شااخص
 -اار

ريسک اكولوژيک

برای انداز ک؛د تار از  38میكارون از  2/35تاا ،2/62

یكی دیگر از شاخصهاای تجمیعای ارزیاابی آلا؛دگی

انداز  38تا  63میكرون از  1/85تاا  ،1/68اناداز  63تاا

است  .م ادیر ایاک

 125میكاارون  1/92تااا  ،2/69انااداز يرات  125تااا 250

شاخص نیز برای انداز رسا؛بات گ؛نااگ؛ن و در کلیاۀ

میكرون از  1/42تا  ،1/94يرات  250تا  500میكارون از

ای ستگاه های نم؛ن بارداری با ترتیاس از ای ساتگاه هاای

 1/79تا  2/40و در نهایات در يرات  500میكارون تاا 1

مصس تا ای ستگاه های دورتر محاسب شده است.

میلیمتر از  1/44تا  1/44متغیر اسات .در شاكل  4نتاایج

رس؛بات ،شاخص ریس

نزدی

اک؛ل؛ژی

نتایج نشان داد م ادیر ایک شاخص برای انداز ک؛دا

شاخص  STdدر انداز يرات متواوت ارا ا شاده اسات.

تر از  38میكرون از  369/56تا  ،271/30اناداز  38تاا

همانگ؛ن ک مشاهده میش؛د با طا؛ر کلای باا کااهش

 63میكرون از  317/60تا  ،316/16اناداز  63تاا 125

انداز يرات ،شاخص درراۀ سامیت فلازات سانگیک در

میكرون  500/50تا  ،880/24انداز يرات  125تاا 250

رس؛بات افزایش یافت است.

میكاارون از  127/03تااا  ،450/69يرات  250تااا 500
میكرون از  126/91تاا  300/47و در نهایات در يرات

آلودگی رسوبات رودخانهای دانهبندیشده به فلزات سنگين
علی وثوق و همکاران

قابل مالحظه

متوسط

شدید

متوسط

كم

شکل  .3نتایج شاخصهای  mCdو  RIدر رسوبات رودخانۀ سفیدرود به تفکیک اندازۀ ذرات
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ز
ياد

متوسط -زياد

متوسط

کم  -متوسط

شکل  .4نتایج شاخص  STdدر رسوبات رودخانۀ سفیدرود به تفکیک اندازۀ ذرات

 .4 .4نتايج آناليزهاي آماري

شامل فلز مس ب تنهایی و در نهایت خ؛شۀ اصالی  Cشاامل

 -آنالیز رواهاي

آهک و کادمی؛م با منشأ طبیعیاند.

نتااایج آنااالیز خ؛ش ا ای ب ایک فلاازات ساانگیک م؛راا؛د در

س خ؛شۀ اصلی نیز اصل از انجاام آناالیز خ؛شا ای بایک

انداز يرات

فلزات م؛ر؛د در انداز يرات  63تاا  125میكارون با؛د .در

در شكل  5ارا شده است .ب منظ؛ر آگاهی از منشأ فلزات

ایک دست فلزات آهک ،منگنز ،سر  ،کاروم ،روی و کاادمی؛م

سنگیک تعدادی از فلزات ب منزلۀ فلزاتای کا یمادتای منشاأ

در خ؛شۀ اصلی  Aقرار گرفت اند .فلز نیكال در خ؛شاۀ  Bو

طبیعی دارند معرفی شدهاند .ایک فلزات یبارتاند از :آهک،

فلز مس ب تنهایی در خ؛شۀ اصلی  Cقرار گرفت است.

رس؛بات سطحی رودخانۀ سویدرود ب توكی

و

منگنز ،لیتی؛م و آل؛مینی؛م .فلزاتی همانناد سار  ،کاادمی؛م،

در يرات  125تا  250میكرون ،فلزات آهک ،منگنز ،سار

مس ،روی و کروم نیاز مایت؛انناد ناشای از فعالیاتهاای

کادمی؛م در خ؛شۀ اصلی  ،Aروی در خ؛شۀ اصلی  ،Bکاروم

انسانی باشند (رمشیدی و سعیدی92 ،ا .)Abrahim, 2005

و نیكل در خ؛شۀ اصلی  Cو مس ب تنهایی در خ؛شۀ اصلی

نتایج آنالیز خ؛ش ای در يرات ک؛د تر از  38میكارون

 Dقرار گرفت اند .فلازات سانگیک م؛را؛د در يرات  250تاا

نشان داد ک فلزات کروم ،نیكل و روی در خ؛شۀ اصالی ،A

 500میكرون در س خ؛شۀ اصالی شاامل خ؛شاۀ اصالی A

فلزات منگنز ،کادمی؛م ،مس و آهک خ؛شۀ اصلی  Bو سار

فلزات آهک ،منگنز ،روی ،نیكال و کاروم ،خ؛شاۀ اصالی B

ب تنهایی خ؛شۀ اصلی  Cرا تشكیل میدهند .بنابرایک ،فلزات

شامل فلزات سر

واقع در خ؛شۀ اصلی  Aمیت؛انناد منشاأ انساانی ،خ؛شاۀ B

اصاالی  Cاساات .در نهایاات در يرات  500میكاارون تااا 1

نیز منشأ انسانی داشت باشاند .در يرات

میلیمتر دهار خ؛شۀ اصلی شامل آهک ،منگنز ،نیكال و روی

 38تا  63میكرون ،س خ؛شۀ اصلی در نتیجۀ آنالیز خ؛ش ای

در خ؛شۀ اصلی  ،Aخ؛ش اصلی  Bشامل ماس با تنهاایی،

تشكیل شد .خ؛شۀ اصلی  Aشامل روی ،نیكل ،سر  ،کروم

خ؛شۀ اصلی  Cشامل کادمی؛م ب تنهایی و خ؛شاۀ اصالی D

و منگنز از منشأ انسانی متأثر شاده اسات ،خ؛شاۀ اصالی B

ب؛دند.

منشأ طبیعی و سر

و کادمی؛م و فلز مس ب تنهایی در خ؛شۀ

شامل فلزات کروم و سر

آلودگی رسوبات رودخانهای دانهبندیشده به فلزات سنگين
علی وثوق و همکاران

A
A

B
B
C
C
 -ذرات کوچکتر از  38میکرون

 -ذرات بین  38تا  63میکرون

A

A

A
B
C

B
C

B
D

C
 -ذرات  63تا  125میکرون

 -ذرات بین  125تا  250میکرون

A
A
B
B

C
D

C
 -ذرات  250تا  500میکرون

 -ذرات بین  500میکرون تا  1میلیمتر

شکل  .5آنالیز خوشهای بین رسوبات سطحی رودخانۀ سفیدرود به تفکیک اندازۀ ذرات
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 -آناليز اجزاي اصلي

امكان آنالیز ارازای اصالی ورا؛د نداشات ،زیارا یكای از

در ادامۀ تح یق اضر و ب منظ؛ر آگاهی از نحا؛ ارتباا

متغیرها دارای واریانس صور ب؛د.

فلزات سنگیک و منشأ آل؛دگی با توكیا

اناداز يرات از

در رداو  6و  7ب ترتیس م ادیر واریانس هر یا

از

آنااالیز اراازای اصاالی  PCAاسااتواده شااده اساات .شااایان

ارزا و بار متغیرها 12در يرات باا ساایزهای مختلاف و باا

یادآوری است برای انداز يرات  125تا  250میكرون تنهاا

استواده از آنالیز  PCAارا شده است.

ی

رزط تشكیل شد و امكان نمایش س بعدی ارزا ورا؛د

نداشت .در خص؛ص يرات  500میكرون تا  1میلیمتر نیاز

جدول  .6نتایج محاسبۀ مقادیر واریانس و ویژۀ هر یک از اجزا به تفکیک اندازۀ ذرات

انداز يرات

<38µ

38-63µ

63-125µ

125-250µ

250-500µ

ارزا

م دار ویژ اولی
مجم؛ع

درصد انحرا

معیار

درصد انحرا

معیار تجمیعی

1

3/80

47/59

47/59

2

2/93

36/69

84/29

3

1/01

12/73

96/02

4

0/23

2/97

100

1

4/47

55/98

55/98

2

2/27

28/39

84/37

3

1/09

13/64

98/02

4

0/16

1/97

100

1

6/44

80/58

80/58

2

1/15

14/38

94/96

3

0/27

3/36

98/32

4

0/13

1/68

100

1

7/31

91/42

91/42

2

0/50

6/25

97/68

3

0/16

2/06

99/74

4

0/02

0/25

100

1

5/76

72/03

72/03

2

1/21

15/17

87/20

3

0/77

9/62

96/82

4

0/25

3/18

100

آلودگی رسوبات رودخانهای دانهبندیشده به فلزات سنگين
علی وثوق و همکاران

جدول  .7مقدار بار هر یک از متغیرها براساس آنالیز اجزای اصلی رسوبات سطحی سفیدرود به تفکیک اندازۀ ذرات

انداز يرات

فلزات

م دار بار درخشی هر ی

از ارزا

رزط1

رزط2

رزط 3

Cu

-0/155

0/535

0/825

Zn

0/846

-0/121

0/518

Cr

0/969

-0/151

-0/139

Fe

-0/238

0/804

0/483

Mn

-0/091

0/981

-0/028

Pb

-0/855

-0/297

0/390

Ni

0/982

-0/103

-0/056

Cd

0/134

0/939

0/194

Cu

0/274

0/033

0/951

Zn

0/957

-0/220

0/084

Cr

0/937

0/318

0/128

Fe

-0/169

0/804

0/569

Mn

0/659

0/687

0/238

Pb

0/844

-0/064

0/529

Ni

0/987

-0/118

0/093

Cd

-0/086

0/950

-0/182

Cu

0/058

0/988

Zn

0/888

0/257

Cr

0/958

0/111

Fe

0/960

0/186

Mn

0/974

0/124

Pb

0/974

0/173

Ni

0/779

0/608

Cd

0/968

0/024

Cu

0/150

0/931

Zn

0/971

0/163

Cr

0/816

0/212

Fe

0/998

-0/014

Mn

0/988

0/016

Pb

0/802

0/150

Ni

0/909

0/359

Cd

0/768

-0/443

<38µ

38-63µ

63-125µ

250-500µ

-

-
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زمستان 1394

ب منظ؛ر توسیر نتایج ،م ادیر ویژ بزر تار از  0/6با
توكی

ایک فلزات ،میت؛ان ايیان داشت ایک رازط بیشاتر از مناابع

انداز يرات از ردو  10شناساایی شادند .بارای

آل؛دگی انسانساخت سردشم میگیارد .رازط دوم باا 37

انداز يرات ک؛د تر از  38میكرون سا رازط اصالی باا

درصد کل واریانس شامل فلزات آهاک ،منگناز و کاادمی؛م

م دار ویژ بازر تار از  0/8قابال دریافات اسات کا در

است .ایک رزط بیانگر منابع طبیعی فلازات آهاک ،منگناز و

مجم؛ع دارای  97درصاد واریاانس مجم؛یاۀ دادههاسات.

کادمی؛م است .همچنیک ،رازط سا؛م باا ادود  13درصاد

مطابق ردو  ،8رزط او با  48درصد کل واریانس م ادیر

واریانس ،م دار بار مثبت برای فلزات مس و سر

را دارد.

بار مثبت بسیار باازیی بارای فلازات روی ،کاروم و نیكال

ماایتاا؛ان بی اان کاارد ک ا اراازای  1و  3بااا منااابع آزینااد

نشان داده است .با ت؛ر ب میزان بازی بار درخشی بارای

انسانساخت مرتبطاند.

2
1

2

1

3

 -ذرات کوچکتر از  38میکرون

2

3

 -ذرات بین  38تا  63میکرون

1
1

2

 -ذرات بین  63تا  125میکرون

 -ذرات بین  250تا  500میکرون

شکل  .6نتایج سهبعدی آنالیز آماری  PCAرسوبات سطحی رودخانۀ سفیدرود به تفکیک اندازۀ ذرات

در انداز يرات  38تا  63میكرون ،س رازط اصالی باا

واریانس شامل فلزات آهک و منگناز و کاادمی؛م اسات کا

 98درصد واریانس تشكیل شد .رزط او با  56درصد کال

میت؛انند منشأ طبیعی داشت باشند .در رزط سا؛م نیاز فلاز

واریانس م ادیر بار مثبت بسیار زیادی بارای فلازات روی،

مس ب تنهایی قرار گرفت است.

و نیكل نشان داده است .ایک فلزات میت؛انناد

آنالیز ارزای اصلی روی فلزات واقع در يرات با انداز

کروم ،سر

دارای منشأ انسانساخت باشند .رزط دوم با  29درصد کال

 63تا  125میكارون نشاان داد کا دو رازط اصالی باا 98

آلودگی رسوبات رودخانهای دانهبندیشده به فلزات سنگين
علی وثوق و همکاران
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درصد واریانس تشكیل شده است .رزط او باا  81درصاد

میكرون انجام شدهاند ،نتایج ایک تح یق نشاان داد هردناد

کل واریانس شامل فلزات روی ،کروم ،آهک ،منگنز ،سر ،

ب ط؛ر کلی با کاهش انداز يرات غلظت تعاداد فلازات از

نیكل و کادمی؛م است .با ت؛ر ب ور؛د آهاک و منگناز در

میانگیک رس؛بات رهانی و پ؛ستۀ زمیک بیشتر با؛ده اسات،

ایک دست  ،منشأ ایک گروه از فلزات میت؛اند طبیعای باشاد.

اما لزومای در تمامی فلزات با کااهش اناداز يرات ،غلظات

در رزط دوم فلز مس ب تنهایی قرار گرفت است.

افزایش نیافت  ،ب گ؛ن ای ک برای برخی از فلزات از رمل

برای انداز يرات  250تا  500میكرون دو رزط اصالی

منگنز بازتریک م ادیر مرب؛ ب اناداز يرات بیشاتر از 63

مجم؛یای دارای  97درصد واریاانس مجم؛یاۀ داده هاسات.

میكرون با؛ده اسات .باازرفتک م اادیر فلازات سانگیک در

مطابق ردو  ،8رزط او با  72درصد کل واریانس م ادیر

رس؛بات هماراه افازایش اناداز يرات مایت؛اناد ا تماا

بار مثبت بسایار باازیی بارای فلازات روی ،کاروم ،آهاک،

منشأگرفتک فلزات سنگیک از منابع طبیعی را افزایش دهد.

منگنز ،سر  ،نیكل و کادمی؛م نشان داده است .با ت؛ر با

در ادام ب منظ؛ر بررسی وضعیت آل؛دگی رسا؛بات از

میزان بازی بار درخشی برای ایک فلزات و ض؛ر فلازات

شاااخصهااای ارزی اابی مرساا؛م در ای اک زمین ا از رمل ا

آهک و منگنز در ایک گروه ،میت؛ان ايیان داشت ایک رازط

شاخصهای تجمیعی (دررۀ آل؛دگی اصیحشاده ،ریسا

بیشتر از منابع طبیعی سردشم میگیارد .رازط دوم باا 16
درصد کل واریانس شامل فلز مس ب تنهایی اسات .نتاایج
س بعدی آنالیز آماری  PCAدر شكل  6ارا شده است.

اک؛ل؛ژی

و دررۀ سمیت فلزات سنگیک) استواده شد.

همچنیک ،نتایج شاخصهای دررۀ آل؛دگی اصیحشاده
و ریس

اک؛ل؛ژی

نشان داد ک رس؛بات با اناداز  63تاا

 125میكرون ب ترتیس آل؛دگی شادید و شااخص ریسا
 .5جمعبندي

اک؛ل؛ژی

تح یق اضر ب منظا؛ر مطالعاۀ میازان آلا؛دگی رسا؛بات

در بیک تمامی ایساتگاه هاای نم؛نا بارداری ،ایساتگاه هاای

رودخانۀ سویدرود و دگ؛نگی ارتبا آن با انداز رسا؛بات

نزدیاا

مصااس دارای بیشااتریک دررااۀ آلاا؛دگیانااد .در

انجام شده اسات .بادیک منظا؛ر پاس از دانا بنادی کامال

خص؛ص شاخص دررۀ سمیت فلزات سانگیک نیاز نتاایج

نم؛ن ها ،شش اناداز رسا؛بات با منظا؛ر بررسای میازان

نشان داد ک بیشتریک دررۀ سمیت فلزات سنگیک در يرات

آل؛دگی آنها ب فلزات سنگیک سنجش شد.

ک؛د تر از  38میكرون ورا؛د داشات .شاایان یاادآوری

شایان یاادآوری اسات در گذشات با منظا؛ر ارزیاابی

زیادی دارند .همچنیک ،در ایک اندازه رس؛بات و

است يرات ک؛د تر سطح بزر تری دارند و م ادیر رس

آل؛دگی رس؛بات رودخان ای ب فلزات سنگیک با ت؛را با

در ایکگ؛ن يرات بیشتر است .لذا امكان پی؛ند با لیگاندهای

سطح بیشتر و م ادیر بازی رس در يرات زیر  63میكرون،

م؛ر؛د در سطح يرات رسی ور؛د دارد .بنابرایک ،دنانكا

بیشتر تمرکز روی آل؛دگی ایک اندازه يرات ب؛ده است ،ا

م ادیر غلظت فلزات در يرات ریزدان باز باشاد ،مایتا؛ان

آنك در تح یق اضر ،ساعی شاده اسات میازان آلا؛دگی

دنیک استنتاج کرد ک منشاأ آلا؛دگی رسا؛بات با فلازات

رس؛بات رودخانا ای با فلازات سانگیک در اناداز يرات

سنگیک میت؛اند انساانسااخت باشاد .در خصا؛ص يرات

مختلف بررسی ش؛د .پیشنهاد میشا؛د در آیناده تح ی اات

درشتدان ب دلیل نب؛د سطح زیاد میت؛ان دنیک نتیج گیری

بیشتری در خصا؛ص تغییارات فصالی آلا؛دگی رسا؛بات

کرد ک بازب؛دن م ادیر فلزات در رسا؛بات مایت؛اناد ناشای از

رودخان ای دان بندیشده ب فلزات سنگیک انجام ش؛د.

منشأ طبیعی است .در ادام نیز ب منظ؛ر تادقیق نتاایج ارزیاابی

مطابق نتایج تح ی ات در خصا؛ص آلا؛دگی رسا؛بات
ب فلزات سنگیک کا بیشاتر روی يرات ک؛دا تار از 63

آلا؛دگی و تعیاایک منشاأ آلاا؛دگی رساا؛بات دانا بناادیشااده از
آنالیزهای آماری  CAو  PCAاستواده شده است.
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يادداشتها
1. Adsorption and desorption
2. Ekman Grab
3. Modified degree of contamination
4. Abrahim
5. Risk index
6. Degree of Sediment Toxicity
7. Cluster Analysis
8. Hierarchical Clustering
9. Pearson Correlation
10. Squared Euclidean Distance
11. Principal Component Analysis
12. Loading of variables
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تشكر و قدرداني
کلیۀ هزین های انجام تح یق اضار از رملا هزینا هاای
انجام یملیات نم؛ن برداری و آزمایش های مرب؛ط از س؛ی
سازمان زمیکشناسی و اکتشافات معادنی کشا؛ر پرداخات
 ن؛یسندگان بر خ؛د ززم میدانناد از ریاسات و.شده است
پرسنل محترم ایک سازمان و ریاست و پرسنل مرکز گایین
.کما تشكر را ب یمل آورند
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