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چکیده
منطقه مورد مطالعه در بندر ماهشهر که یک منطقه صنعتی به دلیل تراکم پتروشیمیها و وجود طیف وسیعی از آالینده
های صنعتی و تردد وسایل نقلیه ،در خاک های پیرامونی ،به عنوان منطقه ای مهم جهت ارزیابی میزان آلودگی محسوب می
گردد .فلزات سنگین  Cr ،Fe ،Ni ،Vd ،Zn ،Pb ،Cd ،Cu ،Asمربوط به  47نقطه خاک سطحی از عمق ()0-20 cm
بصورت  vشکل برداشت شدهاند .سطح آلودگی خاکهای شهری با استفاده از تجزیه و تحلیل به روش  ICPبررسی شد.
و در آخر با توجه به نقشههای بدست آمده از عناصر مورد نظر مشخص شده که آلودگی فلزات سنگین در نواحی جنوب
منطقه مورد مطالعه بخصوص جنوب غرب بسیار زیاد است.

واژه های کلیدی :عناصر سنگین ،آلودگی خاک ،مناطق صنعتی ماهشهر
مقدمه

امروزه آلودگی محیط زیست از مسائل مهمی است
که جوامع مختلف با آن رو به رو می باشند .در واقع
تخریب و آلودگی محیط زیست ،ثمره جوامع صنعتی و
یکی از راه آوردهای صنعتی شدن اجتماعات بشری
است( .دبیری .)1397 ،خاک به همراه آب و هوا اجز اء
عمده محیط زیست تلقی می شوند خاک عالوه بر
اینکه پایگاه موجودات خشکی زی به ویژه تجمع
انسانی است ،محیط منحصر به فردی برای زندگی
انواع موجودات مخصوصاً گیاهان به شمار می آید.
(راستین .)1379 ،فعالیت های روزافزون انسان بر روی
کره زمین سبب شده است که کارکرد بخش خاک که
خود جزئی از پوسته زمین است در مواردی دچار
اختالل گردد (بروگنورت .)1371 ،آالینده ها از جمله
عوامل مختل کننده خاک به شمار رفته که ازمیان آنها
فلزات سنگین به دلیل تجزیه ناپذیری در غلظت های

ICP،

کم نیز حائز اهمیت ساخته می گردند (وهاب زاده،
 .)1372تغییرات مکانی محتویات فلزات سنگین در
خاک های سطحی ممکن است تحت تأثیر مواد مادری
خاک و یا منابع انسانی باشد .به عبارت دیگر این فلزات
به طور طبیعی در خاک وجود داشته ،اما در اثر فعالیت
های انسانی نیز ،به خاک افزوده می گردند .در حقیقت
فعالیت های انسانی منجر به تجمع بیشتر فلزات
سنگین در خاک می گردد( .یالکین و همکاران ،
 .)2007یکی از منابع اصلی تولید فلزات سنگین در
شهرها ،وسایل حمل و نقل می باشد که با تولید آالینده
ها و وارد کردن آنها به هوا ،اولین حلقه آلودگی را ایجاد
می نمایند .سپس این مواد از طریق فرونشست جوی
وارد خاک شده و در آنجا تجمع می یابند( .مرنیگتون ،
 .)2003خاصیت سمی و قابلیت تجمع زیستی فلزات
سنگین در خاک و گیاهان و نیز ورود به زنجیره غذایی
انسان ،خطرات ناشی در آنها را دو چندان می سازد.
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بنابراین حفاظت از منبع خاک و اطمینان از پایداری آن
حائز اهمیت می باشد( .ونگ و همکاران .)2002 ،
جادههای اصلی بندرامام به ماهشهر ،بندرامام به منطقه
ویژه اقتصادی و بندرامام به اداره بنادر و کشتیرانی
دلیل تردد وسایل نقلیه ،به عنوان یک منبع غیرنقطه
ای در ایجاد آلودگی در محیط صنعتی محسوب می
گردد .به طوری که نشرهای حاصل از اگزوز خودروها
عامل اصلی تولید فلزات سنگین در هوا و خاک می
باشند .همچنین گسترش فعالیت های صنعتی ،همواره
مسائل و مشکالتی در خصوص آلودگی خاک های
سطحی منطقه ایجاد نموده است .لذا به منظور برنامه
ریزی و مدیریت صحیح منابع ،مدیریت کیفی خاک
های سطحی امری ضروری می باشد .بنابر مطالب ارائه
شده ،اهمیت بررسی کیفیت و شدت آلودگی منابع
خاک سطحی آشکار می گردد .براین اساس تصمیم
گرفته شد که در این مطالعه با هدف توزیع مکانی
فلزات سنگین در خاک سطحی همچنین میزان
غلظت ،شدت آلودگی ،عناصر سنگین در خاک های
منطاق صنعتی شهرستان ماهشهر مورد بررسی قرار
گیرد.
منطقه مورد مطالعه و روش کار

منطقه مورد مطالعه در این تحقیق ،منطقه ویژه
اقتصادی می باشند که این منطقه صنعتی به دلیل
تراکم پتروشیمی ها و وجود طیف وسیعی از آالینده
های صنعتی و تردد وسایل نقلیه ،در خاک های
پیرامونی ،به عنوان منطقه ای مهم جهت ارزیابی
میزان آلودگی محسوب می گردد .در این قسمت
مشخصات کلی و موقعیت جغرافیایی ،آب و هوا ،منابع
آب و نقش آنها در ایجاد آلودگی خاک و همچنین منابع
آالینده شهرستان ماهشهر مورد بحث قرار می گیرد.
شهرستان ماهشهر دارای مساحت  2713هکتار
میباشد .که بعد از اهواز وسیعترین شهرستان
خوزستان است و از شمال به اهواز ،از غرب به شادگان،
از شرق به رامشیر و امیدیه و از جنوب به خلیج فارس
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و از جنوب شرق به هندیجان ختم میشود  ..این شهر
در  18کیلومتری بندرامام خمینی و  95کیلومتری
آبادان و  110کیلومتری اهواز قرار دارد .این شهرستان
در  110کیلومتری اهواز ،از نظر جغرافیایی بین
مختصات با طول جغرافیایی  ۴9درجه و  13دقیقه و
عرض جغرافیایی  30درجه و  33دقیقه واقع شدهاست.
ارتفاع این شهر از سطح دریا نیز  3متر می باشد.بندر
ماهشهر تنها شهر ایران است که دارای خور (شاخه
هایی از دریا که به خشکی منشعب می شوند) است که
مهم ترین آن ها خور موسی نام دارد که از نظر
استراتژیک و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است  .خور
موسی که در جنوب بندر ماهشهر قرار گرفته  ،دارای
انشعابات زیادی است و یکی از انشعابات از وسط شهر
بندر ماهشهر می گذرد  .البته در گذشته شاخه های
دیگری هم در شهر داشته ولی ازبین رفته
اند.خورموسی واقع در سواحل شمال غربی خلیج
فارس ،یکی از معابر مهم ارتباطی ایران با دریا است.
بنادر مهمی از جمله بندر امام خمینی و بندر ماهشهر
در امتداد دو کناره سواحل همین شریان بنا شده اند.
چندین رودخانه در جنوب ایران قبل از ورود به خلیج
فارس ،با عمقی کم و با پیشینه تاریخی طوالنی به
خور موسی وارد می شوند .که با تخلیه پساب
پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی و تخلیه آب
توازن تانکرهای نفتی خورموسی آلوده به مواد نفتی
چون قیر و فلزات سنگین و ...شده است  .با تدوین و
اجرای طرح مدیریت محیط زیست در صنایع
پتروشیمی جهت به حداقل رساندن آسیب های زیست
محیطی و همچنین رعایت الزامات استاندارهای
تعریف شده می توان راه را برای بهبود کیفیت محیط
زیست منطقه هموار کرد.
روش مطالعه حاضر از نوع تحلیلی –توصیفی بوده
و به منظور دستیابی به اهداف مطالعه از روش های
گونانی استفاده شده است  .از جمله آن می توان به
بازدیدهای منطقه ای به منظور انتخاب ایستگاه های
مورد نیاز جهت نمونه برداری بررسی و مطالعه سوابق

شناسایی آلودگی فلزات سنگین رد خاک¬اهی مناطق صنعتی شهرستان ماهشهر
منابع اطالعاتی موجود به تعیین و شناسایی محدوده
مطالعاتی  ،شیوه نمونه بردای و انتقال نمونه ها به
آزمایشگاه  ،روش تجزیه و تحلیل اطالعات بر اساس
شاخص های تعیین میزان آلودگی و استفاده از برنامه
های نرم افزاری  EXCEL،SPSSو ...اشاره نمود .
گر آوری اطالعات از طریق مطالعات کتاب خانه ای ،
مراجعه به ادارات و سازمانهای مربوطه ،بررسی نشریات
معتبر علمی داخلی و خارجی ،پایان نامه های
دانشجویی ،گزارش های مستند و مراجعه به سایت
های اینترنی بوده است .سپس مشاهدات میدانی ،نمونه
برداری و آزمایشات انجام شده است.
بازدید میدانی و دالیل انتخاب ایستگاهها

جهت تعیین ایستگاههای مطالعاتی داشتن
اطالعات کافی از شرایط منطقه الزم و ضروری است.
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محل های نمونه برداری بدین گونه انتخاب شدند که
مفهوم دقیقی از کیفیت خاک را به ما ارائه دهند .در
این مطالعه کیفیت خاک منطقه را در  ۴7نقطه و
کیفیت رسوب منطقه را در  11نقطه مورد پایش و
کنترل قرار گرفته است .بدین منظور ابتدا موقعیت کلی
منطقه با استفاده از نقشه مورد بررسی قرار گرفت
سپس با ارزیابی اطالعات موجود ،ایستگاه های مورد
نظر با توجه به در معرض بودن بیشترین آلودگی ناشی
از فعالیت های صنعتی مشخص گردیدند .تعداد ۴7
ایستگاه در چهار جهت جغرافیایی در اطراف مناطق
صنعتی شهرستان ماهشهر از جمله منطقه ویژه
اقتصادی پتروشیمی ماهشهر ،اداره بنادر و کشتیرانی
بندرامام و بندر صادراتی در فصل تابستان  1397در
نظر گرفته شد (شکل .)1

شکل -1دادههای برداشت شده از منطقه مورد مطالعه.
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آمادهسازی نمونهها

جهت تعیین ایستگاه های مطالعاتی ،داشتن
اطالعات کافی از شرایط منطقه الزم و ضروری می
باشد محلهای نمونه برداری باید طوری انتخاب شوند
که مفهوم دقیقی از کیفیت خاک را به ما ارائه دهند.
در این مطالعه کیفیت خاک منطقه در  ۴7ایستگاه و
کیفیت رسوب منطقه در  11ایستگاه موردپایش و
کنترل قرار گرفته است .به این منظور ابتدا موقعیت
کلی منطقه با استفاده از نقشه های  1:50000مورد
بررسی قرار گرفت .سپس با ارزیابی اطالعات موجود،
ایستگاه های مورد نظر باتوجه به بیشترین وجود تردد
وسایل نقلیه و آلودگی های ناشی از فعالیت های
صنعتی مشخص گردیدند .پس از تعیین ایستگاه ها،
موقعیت مکانی آنها توسط دستگاه  GPSاز نظر طول
و عرض جغرافیایی قرائت شد .نمونه برداری یکبار
انجام پذیرفت و نمونه ها در یک ماه خرداد برداشت
گردیدند .به طور کلی ،در این پژوهش تعداد  ۴7نمونه
خاک سطحی و  11نمونه رسوب از ایستگاه های
مذکور برداشت گردید .نمونه ها با استفاده از بیلچه از
عمق  0-20سانتی متری خاک به صورت  vشکل
برداشت شده سپس  ،نمونه ها درون کیسه های پلی
اتیلن جمع آوری خواهد شد و به آنها برچسب مختصات
زده خواهد شد و برای آماده سازی و خشک شدن به
مکانی که به دور از تابش نور مستقیم خورشید قرار
داشته باشند ،منتقل خواهند گردید .بعد از انتقال ،ابتدا
بقایای گیاهی و زوائد از نمونه های خاک جدا خواهد
شد .سپس نمونه ها جهت خشک کردن در ظرف پتری
دیش در آون با دمای  60درجه سانتیگراد به مدت ۴8
ساعت قرار داده خواهد شد پس از خشک شدن خاک
ها را با چکش الستیکی کوبانده و بعد ذرات کوچکتر
از  63میکرون توسط مش جدا سازی خواهد شد و
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سپس جهت اندازه گیری خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی به آزمایشگاه منتقل خواهد شد.
آنالیز نمونهها

اندازه گیری غلظت فلزات سنگین بررسی در این
مطالعه توسط دستگاه طیفسنجی پالسمای جفت
شده القایی ( )ICPانجام شد .روش طیف سنجی
پالسمای جفت شده القایی از جمله بهترین روش های
طیف سنجی برای تعیین نوع و غلظت عناصر مختلف
است .این روش دارای حساسیت  ،حد تشخیص و
مزاحمت های طیفی و شیمایی بیشتری نسبت به سایر
روش های نشری است .در این روش از گاز آرگون
برای تولید پالسما و یونیزاسیون عناصر استفاده می
شود .یکی از مزایای اصلی این دستگاه توانایی آنالیز
چند عنصری سریع است  .در آنالیز هم زمان اندازه
گیری  50عنصر یا بیشتر بسته به نوع سیستم در یک
نمونه به وسیله یک پلی کروماتورامکان پذیر است .
آنالیز پی در پی توسط کروماتور انجام می شود  .مزیت
دیگر این است که در این روش برای اکثر عناصر ،
طیف های بسیار خوب و تمایزی تحت یک سری
شرایط بر انگیختگی  ،قابل دریافت است  .به طوری
که طیف ها برای عناصر مختلف می توانند به طور هم
زمان ثبت شوند  .این کارکرد وقتی اهمیت پیدا می
کند که بخواهیم در یک نمونه کوچک  ،چندین عنصر
را اندازه گیر یکنیم  .حساسیت باال و تکرار پذیری از
دیگر مزایای این روش به مار می آیند.
بحث

پس از آنالیز نمونهها و بدست آمدن غلظت مربوط
به هر عنصر توانستیم با استفاده از نرمافزار ArcGIS
و با بهرهگیری از تکنیک  IDWآلودگی مربوط به
عناصر سرب ،روی ،نیکل ،وانادیم ،آرسنیک ،مس،
کروم و کادمیوم در منطقه مورد نظر دست پیدا نماییم.
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شکل  -2نقشه پراکندگی عناصر مورد نظر در منطقه مورد مطالعه.

116

تخ
فصلنامه علمی و صصی مهندسی آب – اتبستان 1398
نتیجهگیری

بر اساس نقشههای بدست آمده از میزان غلظت
عناصر سنگین مربوط به منطقه مورد مطالعه (شکل
 ،)2برای هریک از عناصر میتوان چنین نتیجه گرفت:
آرسنیک :بیشترین میزان تمرکز در نواحی جنوبی
منطقه (جنوب شرق).
کادمیوم :بیشترین میزان تمرکز در جنوب غرب.
کروم :در قسمت میانی و همچنین جنوبی بصورت
پراکنده غلظت این عنصر باال است.
مس :بیشترین میزان غلظت در جنوب شرق
محدوده.
آهن :در نواحی جنوب بصورت کامل و شمال
منطقه بصورت پراکنده بیشترین میزان غلظت.
نیکل :در قسمت شمال غرب و جنوب غرب
بیشترین تمرکز.
سرب :در قسمت جنوب محدوده (جنوب غرب
بیشتر).
وانادیوم :بصورت پراکنده در قسمتهای مختلف
محدوده.
روی :در قسمت جنوب و خصوصاً جنوب غرب.
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با توجه به نتایج بدست آمده از تمرکز عناصر ،تقریباً
در قسمت جنوب محدوده آلودگی بسیار زیاد است که
میتوان از این منطقه به عنوان هدف پژوهشی در
مطالعه بعدی استفاده نماییم .نتایج مطالعات حاضر
نشان داد که غلظت سرب عمدتا تحت تاثیر فعالیت-
های انسانی و غلظت سایر عناصر بخصوص آهن تحت
تاثیر هر دوی عوامل طبیعی و انسانی است .بنابراین
خاکهای منطقه مورد مطالعه نیازمند پاالیش مطابق
با راهبردهای کیفی خاک هستند .همچنین پایش
منظم میزان غنای فلزات سمی به منظور کنترل
انتشارات صنعنتی در منطقه ضروری است .بنابراین
پیشنهاد میگردد ،محققین در مطالعات دیگر به ارزیابی
خطرات بهداتی انسانی فلزات شاخصهای مربوط به
آلودگی بپردازند که میتواند مکمل کار ما در این
مطالعه گردد .برخی راهکارها به منظور کاهش
حداکثری انتشار آالیندههای فلزی از منبع اصلی این
آالیندهها عبارتند از )1 :بررسی تعداد بیشتری از عناصر
که احتمال انتشار از این صنایع را دارند )2 .استفاده از
روشهای کمی برای تعیین منشا آالیندها )3 ،نصب
فیلتر در مسیر دودکش و ایجاد سیستم هدایت کننده
مسیر غبار برای نمونهبرداری .online
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