
 
 

شیمی حاصلخیزی و تغذیه گیاه – ایران خاک علوم کنگره چهاردهمین

 بررسی وضعیت آلودگی سرب و کادمیم در خاك هایسطحی پایانه های مسافربری (مطالعه موردی: پایانه
مسافربری امام رضا (ع)، مشهد)

2محسن شریعتی،۳علیرضا کریمی، 2رضا پوزشی، ۱صدیقه ملکی

 -دانشجوی دکتری علوم خاک، پردیس بین الملل2-دانشجوی دکتری علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،۱
- دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه فردوسی مشهد۳دانشگاه فردوسی مشهد، 

چکیده
 بیا افزاییش نییاز جوامیع بییهطرفییی انباشت فلزا ت سنگین در خاك یکی از مشکل ت عمییده زیسیت محیطییی محسیوب می شییود. از 

 جابجایی و ارتباطا ت، استفاده از وسایل نقلیه، روز به روز افزایش یافته است. خودروها عمومییا منییابع اصییلی تولییید آلینییده های فلییزا ت
 سنگین در شهرها هستند. اهدف این پژوهش شامل، تخمین غلظت عناصر سنگین سرب و کادمیم در خاک های فضای سییبز منییاطق

 تعیییین ارتبییاط بییین تییردد اتوبوس هییا و انباشییت فلییزا ت سیینگین در خاک هییای منطقییه و مختلف پایانه مسافربری امام رضییا (ع) مشییهد
 می باشند. منطقه مورد مطالعه در پایانه مسافربری امام رضا (ع)، در بخش جنوب غرب شهر مشهد واقع گردیده است. به طریق کییامل

  نقطه نمونه برداری انجام گردید. نتایج نشان میدهد که غلظت آلییوده کننیده های کیادمیم در منطقییه بیالی حیید آسییتانه25تصادفی از 
است ولی برای سرب در حال حاضر آلودگی خاك جدی نمی باشد.

، پایانه مسافربری امام رضا، کادمیمسربواژه های کلیدی:
مقدمه

 پس از آب و هوا، خاك مهم ترین جز محیط زیست تلقی میشود. ارتباط مداوم و مستقیم خاك با گیاهییان و همچنییین انسییان، تییوجه
 ). انباشت فلزا ت سنگین در خییاك یکییی از مشییکل ت عمییده زیسییت۱۳۸5ویژه به سلمت خاك را تشدید میکند (رنگ زن و همکاران، 

 محیطی محسوب می شود. این فلزا ت به وسیله هوادیدگی طبیعی سنگ ها و فعالیت های صنعتی در بیوسییفر آزاد می شییوند. از جملییه
 خصوصیا ت فلزا ت سنگین خاک غلظت آن ها در خاک است که به دلیل غیر قابل تجزیه بودن و اثرا ت سو آن ها بر موجودا ت زنده حائز
 اهمیت شناخته شده اند. عناصر سنگینی چون سرب و کادمیم به دلیل توانایی بالقوه در آسیب رسانی به سلمت انسان ها و حیوانییا ت
 در چند دهه اخیر از نظر مسئولن زیست محیطی بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و سعی شییده اسییت از ورود آن هییا بییه چرخییه محیییط
 زیست تا حد امکان جلوگیری شود. تصفیه فاضلب های شهری و صنعتی، آفت کش هییا، مییواد رنگییی، باتریهیا، سیوخت های بنزینییی و

 ). این گییونه فلییزا ت بییا۱۳۸۳گازوئیل و لستیک خودروها هر کدام به نحوی باعث آلودگی خاک به فلزا ت سنگین می شوند (عباسپور، 
ان و سیایر  توجه بیه داشیتن خیواص و اثیرا ت بیالقوه سیتوتوکسییک، کارسیینوژنیک و موتاژنییک، مخیاطرا ت جیدی را بیر سیلمت انس

).Amouei et al, 200۶موجودا ت زنده وارد می نمایند (
 با افزایش نیاز جوامع به جابجایی و ارتباطیا ت، اسیتفاده از وسیایل نقلییه، روز بییه روز افزاییش ییافته اسیت، بییه طیوری کییه براسیاس

 ).Schwela and Zali, ۱۹۹۹ میلیون وسیله نقلیه در جهان وجود خواهد داشت (۹50 میلدی حدود 2020پیش بینی انجام شده در سال 
 خودروها عموما منابع اصلی تولید آلینده های فلزا ت سنگین در شهرها هستند که این آلینده ها به صور ت ذرا ت از اگزوز یا دیگر اجزا

خودرو وارد محیط می شوند.
  میلیگییرم بییر50 میلیگرم برکیلوگرم و حد بحرانییی آن ۱5 میلیگرم برکیلوگرم و به طور متوسط 200 تا ۱غلظت سرب در خاك ها بین 

  میلیگرم بییر۱). در مورد کادمیم، به طور کلی اکثر خاك های غیر آلوده غلظت های کمتر از ۱۳۶7کیلوگرم میباشد (صاحبقدم لطفی، 
).Bolan et al, 200۳ میلیگرم بر کیلوگرم است (5/2 تا 5/۱کیلوگرم را دارند و غلظت بحرانی آن در خاک 

Ward  et  al.   سییایت۱7 در آکلند زلندنو غلظت فلزا ت سنگین کییادمیم و سییرب را در خییاک سییطحی حاشیییه خیابان هییا و در (۱۹77) 
 اندازه گیری کردند. نتایج آن ها حاکی از کاهش تدریجی غلظت فلزا ت سنگین خاک با افزایییش فاصییله از خیابییان بییود و مقییدار سییرب

خاک به طور کامل مشخصی با ترافیک ارتباط داشت ولی این ارتباط در مورد کادمیم، ضعیف مشاهده شد.
 Carlosena et al (۱۹۸۸)نیز در لکرونا اسپانیا به مطالعه اثر ترافیک خودرویی بر روی محتوای فلزی خاک حاشیه چند خیابان اقدام 

 کردند و نتیجه گرفتند که سرب، کادمیم، مس و روی از یک رفتار مشابه تحت اثر انتشارا ت ترافیکی پیروی می کنند. لزم به ذکر اسییت
 ) اما نتایج آن ها را نمی توان با اطمینان در ایران بکار برد کهHarrison et al, ۱۹۸۱این مطالعا ت غالبا در دیگر کشورها صور ت گرفته است (

  و نیز ترافیک و ورود و خروج وسایل نقیه در شهرهای ایران نسییبتو ساختمان هاعلت عمده آن تفاو ت در معماری و طراحی خیابان ها 
 به شهرهای مطالعه شده خارجی است. بنابراین، با توجه به شهر بزرگی همانند مشهد و با داشتن رفت و آمد و ورود زائران زیاد بییه اییین
 شهر، انجام مطالعا ت پیرامون آلودگی فلزا ت سنگین آن بسیار مفید و ضروری به نظر می رسد. براساس نتایج مطالعییا ت صییور ت گرفتییه
 در زمینه آلودگی هوای شهر مشهد، اصلیترین عامل آلودگی هوا وسایط نقلیه موتوری و پایانه هییای مسییافربری هسییتند (طییر ح جییامع

 ). از سوی دیگر، در پایانه مسافربری امام رضا (ع) مشهد نیز با توجه به حجم بالی تییردد۱۳۹۱شهر مشهد، مهندسین مشاور فرنهاد، 
 خودروهای سنگین که خود یکی از بزرگ ترین منابع تولید آلودگی فلزا ت سنگین به شمار می رونیید اییین نیییاز احسیاس می شییود کییه بییا
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 توجه به تجمع خطر عناصر سرب و کادمیم و اثرا ت منفی زیست محیطی، بررسی غلظت این عناصر صور ت گیییرد و براسییاس آن بییرای
  همچنین، لزم به ذکر است که اراضی تحت کشت فضای سییبز پایییانه مسییافربریپاک سازی مناطق آلوده تمهیدا ت لزم صور ت گیرد.

امام رضا (ع) مشهد به دلیل، تردد وسایل نقلیه، شکل منحصر بفرد اراضی، آلودگی شدید دارای اهمیت خاصی هستند.
 توجه به این که تاکنون در این پایانه پژوهشی در زمینه بررسی غلظت عناصر سنگین بخصوص سرب و کادمیم با توجه به اهمیییتبا 

بررسی این عناصر صور ت نگرفته است؛ این پژوهش به منظور دسترسی به اهداف ذیل دراین پایانه طراحی شده است: 
تخمین غلظت عناصر سنگین سرب و کادمیم در خاک های فضای سبز مناطق مختلف پایانه مسافربری امام رضا (ع)

تعیین ارتباط بین تردد اتوبوس ها و انباشت فلزا ت سنگین در خاک های منطقه- 2مشهد
مواد و روش ها 

 هکتییار در انتهییای خیابییان امییام رضییا (ع) و جییاده شییهید کلنییتری در بخییش جنییوب غربی شییهر۴7منطقه مورد مطالعه با مساحت 
  تاá۱5 ˚۳۶ ۴۱ شرقی و عرض جغرافیاییر á۳5 ˚5۹ 07 تار á۳5 ˚5۹ ۳۴مشهدواقع گردیده است. این منطقه در طول جغرافیاییر 

).۱ شمالی قرار دارد(شکلá۱5 ˚۳۶ ۴۹ر

- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در استان خراسان رضوی و شهر مشهد1شکل
  نقطه نمونه برداری انجام گردید. موقعیت25پس از بازدید منطقه و شناسایی دقیق موقعیت  فضای سبز،به طریق کامل تصادفی از 

  منطقییه متفییاو ت، یکیی نزدیییک جایگاه هییای2 شناسیایی شید. لزم بییه ذکیر اسیت کییه نمییونه برداری از GPSمحل نمونه برداری توسط 
 ) و منطقه دیگر از خاک فضای سییبز منییاطق دورتییر از ایسییتگاه ها و دورتییر از تییردد خودروهیا۱اتوبوس ها و محل تردد خودروها (سایت 

-20صییور ت گرفیت. در هییر نقطیه از افیق سیطحی از عمییق در پایانه مسافربری امییام رضیا (ع)) جهت مقایسه میزان آلودگی 2(سایت 
سانتیمتری اقدام به نمونه برداری گردید. 0

 )عبوردادهشیییدند.بافتخاکپسیییاز۱0میلیمیییتری (میییش شیییماره2هواخشکشیییدن وکوبیدهشیییدن،ازالیییكپس ازکلیهنمونه هیییا
,Bouyoucosاکسیداسییییییونموادآلی، باروشیییییهیدرومتری (  pH)، اسییییییدیتهخاکدرحالت گلشیییییباع بااستفادهازدسیییییتگاه 1962 

Pageمتردارایالکترودشیشه ای، هدایتالکتریکیبااستفادهازدستگاههدایتسنجالکتریکی درعصارهاشباع(  et  al,  )، کربیین آلییی بییا1982 
 )، کربنا ت کلسیم معادلبه روش خنثی کردن مواد خنثی شوندهWalkley and Black, 1934اکسیداسیون توسط دی کروما ت پتاسیم (

 Bremmer and)، نیتروژن کل خاك با استفاده از روش کجلدال (Page et al, 1982با اسید کلریدریک و تیتراسیون اسید اضافی با سود (

Mulvaney, ,Richards)، اندازه گیری پتاسیم قابل دسترس به روش شعله سنجی (1982  )، فسفر قابل دسترس به روش اولسین (1954 
Olsen  and  Summer,  ) اندازه گیری شدند. برای تعیین غلظت شبه کل عناصر سرب وکادمیم، نمونه هیا توسیط تیییزاب سیلطانی1982 

)و غلظت آن ها توسط دستگاه جذب اتمی قرائت شد.ISO/CDT، 1995عصاره گیری شدند(

نتایج و بحث
ارائهشدهاست.۱نتایجبررسیهایآزمایشگاهیخصوصیاتفیزیکیوشیمیاییخاکرخ های هایموردمطالعهدرجدول

-توصیفآماریویژگیهایخاك1جدول
 دامنهحداکثرحداقلواحدپارامتر

کشیدگیچولگیضریبتغییراتانحرافمعیارمیانگینتغییرات

OC(%)2۳/0۱۱/2۸7/۱۸۱/052/0۶۴/025۹/۳۳7۸/0
CCE(%)5/05/۴7۴7۹0/۱۶۶۳/۱۱۶۸/00۳۴/۱۹۱/۱۸
Clay(%)۱7/2۴۳۳/۴۸۱7/2۴20/۳2۹۸/۴۱5/0۱۴/۱۳۸/۳
Silt(%)۳۳/۸۶7/۴۶۳۳/۳۸5۹/227۹/۱0۴7/07۹/0۳0/0-
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Sand
(%)۶7/2۱5/۶2۸۳/۴02/۴5۴2/۱۳2۹/0۳7/0-۸۸/0-

pH
-Log (H+)07/770/۸۶۳/۱۸۶/7۳۶/00۴/0۳۳/0۹۸/0

EC)ds.m-۱(۹۳/075/۱۴۸2/۱۳۴7/5۹7/۳72/002/۱۱7/0-
N total(%)0۱/0۱۸/0۱7/00۶/00۴/0۶۶/00۸/۱5۳/0
K totalmg kg-۱۴۱/۱۱۳5/20۹۳/۸۳۸/۱5۸۶/2۱۸/050/0۸۴/0-
P totalmg kg-۱۳/0۸7/057/0۴۱/0۱5/0۳۶/025/2۳۹/۴

P availablemg kg-۱0۱0/0۳2/۱۳2/۱2۱/020/0۹5/0۳۸/27۸/۴
Pbmg kg-۱0۸/۱۸2۳/۳۹۱5/2۱5۸/2۹۳۱/۴۱۴/022/0-5/۱
Cdmg kg-۱2۹۳/5۹۳/۳۶5/۳05/۱2۸/072/0۱۴/0-

EC= هدایتالکتریکی،pH= اسیدیتهخاک،N total= نیتروژن کل،K total= پتاسیم قابل دسترس، ، P total= فسفر کل، P available= 
 ،سزب =Pb ،شن =Sand،سیلت =Silt ،رس =Clay،رطوبتاشباع =SP،کربناتکلسیممعادل =CCE،کربنآلیخاک =OC،فسفر قابل دسترس

cd= کادمیم

 نتایج جدول حاکی از آن اسییتباوجودکوچکبودنمنطقهموردمطالعه،دامنهتغییراتویژگیهایخاکنسبتا نتایج جدول حاکی از آن است 
 با وجود کوچک بودن منطقه مورد مطالعه، دامنه تغییرا ت ویژگیهای خاک نسبتا زیاد میباشیید کییه بییا تییوجه سییطح کییم محییدوده مییورد
 مطالعه و ثابت بودن مواد مادری و اقلیم، میتوان گفت که دلیل انتقال خییاک از منییاطق مختلییف و نییوع گیییاه کاشییت شییده و عملیییا ت

مدیریتی از عوامل اصلی تغییرا ت ویژگیهای خاک ذز فضای سبز این منطقه هستند.
 به منظور بررسی روابط بین عناصر سنگین با سایر خصوصیا ت خاکی انییدازه گیری شییده در منطقییه و  درک و ارتبییاط آن هییا بییا سیایر
 پارامترها به منظور تصمیم گیری هر چه بهتر در منطقه برای رفع آلودگی ها از ماتریس همبستگی استفاده شد. همچنین به دلیل زیاد
 بودن تعداد متغیرها و به منظور کاهش هم خطی بین متغیرهای مستقل (به دلیل تکرار اطلعا ت مشییابه در متغیرهییای بییا همبسییتگی
 زیاد)، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد تا متغیرهایی که همبستگی خطی بیشتری با هم دارنیید در مدل سییازی قییرار گیرنیید.

 ضریب همبستگی بین عناصر مورد مطالعه با یکدیگر را نشان میدهد.2جدول 
- ضرایبهمبستگیبینویژگیهایخاك با یکدیگر2جدول

PbCdCCEOCNpHECSandClaySiltK 
total

P 
total

P 
available

Pb۱
Cd*۴2/0۱

CCE20/0
-

00۴/
0۱

OC۱۱/0۱0/0
-00۱/0۱

N0۳/0۱۹/0
-00۶/0-**۹5/0۱

pH20/02۹/0
*502/0

-0۳۳/00۱۳/0-۱

EC00۱/
0

05/0
-۱۹۸/0-۳2۸/0-2۸۱/0-۱۹0/0۱

Sand05/025/002۶/0-*7۳2/0**7۴5/0۱5۴/00۸7/0۱
Clay۱۸/02۹/0

-25۶/0-۳7۳/0۳۸2/020/0-۱۳۴/0**۶۶2/0-۱

Silt۱5/0
-

۱۸/0
-۱5۱/0**7۳۸/0**750/0۱0/0-۱7۱/0

-
**۹۳۸/0-۳۶۱/0۱

K total۱0/0۱2/0۱50/0-*۴۴۳/0**5۱5/0۱۱۹/0
-

۳05/0
-

**5۴۳/0-
*

۴72/0
*۴7/0۱

P total05/000۹/
000۶/0**۶72/0**7۳۹/00۸0/0

-
2۱۶/0

-
**55۸/0-22۸/0**5۸/0*۴۸/0۱

P 
available

05/0
-0۴/0۱2۳/0**۶72/0**7۴۴/00۸۶/0

-
۳2۱/0

-
**5۶۹/0-۱5۶/0**۶۳/0**55/0**۹۶/0۱

*  درصد1 درصد،**همبستگیمعنیداردرسطح ۵همبستگیمعنیداردرسطح 

  درصیید می باشییند و بییا سییایر5نتایج جدول همبستگی حاکی از آن است که سرب و کادمیم با یکدیگر دارای همبسییتگی در سییطح 
پارامترها همبستگی در منطقه نشان ندادند. 
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 نشان می دهند میانگین سرب موجود در خاک کمییتر از میییزان بحرانییی اسییت؛ از این رو، در 2 و شکل ۱همان طور که نتایج جدول 
 منطقه مورد مطالعه در حال حاضر مشکلی وجود ندارد، اما با توجه به بیشتر بودن سرب در محل تردد اتوبوس ها، انتظار میرود کییه در

  بحرانیییسالیان آینده مقدار سرب در خاک افزایش پیدا کند. میانگین غلظت کادمیم نشان می دهد که میزان این عنصر بیشتر از حد
  (نزدیک به جایگاه اتوبوس ها و محل سییوار شییدن مسییافران) بیشییتر از سییایت۱می باشد. همچنین، میزان این عنصر در سایت شماره 

)  Wang می باشد. اگرچه در نتایج 2شماره    پارامتر حجم ترافیک، به عنوان عاملی اثرگذار بر روند توزیع عناصر سنگین نام ذکر2005(
 Wardشده است، اما در این تحقیق ارتباط مناسبی بین غلظت سرب کل و این پارامتر نیز دیده نشد. برخلف تعییدادی از محققییین (;

et al.,  Fakayode et al., 1977  ) که از پارامتر حجم ترافیک روزانه برای مقایسه غلظت در سایت ها استفاده کرده اند، در این تحقیق2003
 ارتباط ضعیفی بین آن و غلظت سرب دیده شد که این مشاهده با توجه به این کییه حجییم ترافیییک روزانییه کمیییتی اسییت کوتییاه میید ت،
 منطقی به نظر می رسد. در ضمن ارتباط نسبتا مناسبی بین غلظت فلزا ت و پارامترهای ترافیکی سرعت مشاهده نشد؛ که این با نتایج

) همخوانی دارد.۱۳۸۶تحقیقا ت تائبی و همکاران (

: نزدیک جایگاه های اتوبوس ها و محل تردد خودروها و1- نمایش غلظت سرب و کادمیم در دو سایت نمونه برداری در منطقه (سایت 2شکل   
: مناطق دورتر از ایستگاه ها و تردد خودروها2سایت 

 بنابراین نتیجه گیری می شود که پارامترهایی همانند حجم ترافیک روزانه و سرعت ممکن است بر روند توزیع آلینده های گییازی کییه
 ذرا ت آن ها اندازه کوچکی دارند و امکان جابه جایی بیشتری برای آن ها در هوا وجود دارد، مؤثر باشند، ولی نمی توانند بر آلینده هایی

همانند فلزا ت سنگین که بزرگتر و سنگین تر هستند و به سرعت فرونشست جوی دارند، اثرگذار باشند. 
 به منظور اصل ح، بهسازی و جلوگیزی از افزایش میزان آلودگی فلزا ت سنگین در خاک  منطقه بخصوص مییزان کیادمیم می تیوان از
 روش های بیولوژیک استفاده نمود به نحوی که در این روش از گونه های گیاهی با توان بسیار بییالی جییذب و انباشییت عناصییر کمیییاب
 استفاده می گردد. این گیاهان که موسوم با ابرانباشتگر هستند در مناطق آلوده به فلزا ت سنگین رشد کرده و مقادیر متنییابهی از اییین

 ). گونه هییای غیردرخییتی و۱۳۸۱فلزا ت نظیر سرب، روی، مس، کییروم، نیکییل و کییادمیم را جییذب می نماینیید (عرفییان منش و افیییونی، 
 پرچینی مانند رزماری، شمشاد و خرزهره و گل های فصلی مانند تاج خروس، شمعدانی، گل کلم و همچنین برخییی از درختییان پهیین
 برگ مانند تو ت در صورتی که در فصل خزان برگ های ریزش شده جمع آوری شوند، گیاهانی هستند که تا حدودی پارامترهییای لزم را

دارا میباشند.
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Abstract
Accumulation  ofheavy  metals  in  thesoilisa  major  problem  forthe  environment.However, using  of  vehicles 

increasedday  by  day  withthe  increasing  need  formobilityand  communicationsocieties.  Carsarethe  main 
sourcesofheavy metalpollutioncities. The objectives of this study were assessed of predicting of heavy metals (pb  
and cd) and determinate of relationship betweenmovement of  buses and accumulationof heavy metals indifferent 
soils of green space of  Terminal bus of Emam Reza. Terminal bus area i.e study site is located in south east of  
Mashhad,  Khorasan  Razavi  Province.  Totally  25  soil  samples  were  collected  random.  Results  indicate  that  
concentration of cd is above the thresholds and that of pb is not serious at the moment in proximity of area.
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