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ارزیابی آلودگی به عناصر سنگین و رابطۀ آن با دانهبندی رسوبات مخزن دریاچۀ سد کارده
مریم یزدانپرست ،1ابوالفضل مساعدی ،*2سعیدرضا خداشناس ،9علی گلکاریان ،4محمدحسین محمودی قرائی

۵

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد
 .۲استاد ،دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد
 .۳استاد ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد
 .۴استادیار ،دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد
 .۵دانشیار ،دانشکدۀ علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد
(تاریخ دریافت 1۳0۵/90/90؛ تاریخ تصویب )1۳0۵/19/۳9

چکیده
امروزه منابع آب ذخیرهشده در مخازن سدها یکی از منابع اساسی تأمین آب شررب محسروب مریشروند .عناررر مودرود در
رسوبات مخازن سدها از مهر تررین عوامر مرثرر برر کیییرت آب هسرتند .بر دلیر مشرک ت ناشری از کر آبری ،بررخر
برنام ریزیهای اولی  ،امروزه تقریباً همۀ آب ذخیرهشده در مخزن سد کارده بر شررب اختصراا داده شرده اسرت .از طرر
دیگر ،در سطح حوضۀ آبریز این سد تغییرات زیادی از نظر کاربری اراضی ،توسرعۀ اراضری کشراورزی و احرداا برا ر ویر
رورت گرفت است .بنابراین ،بررسی وضعیت آلودگی رسوبات مخزن این سد نسبت ب عنارر سنگین ضروری است .در ایرن
پژوهش ابتدا با مغزهگیری از رسوبات مخزن سد کارده ،مقادیر  0عنصر سنگین در رسوبات برا اسرتیاده از دسرتگاه

ICP-OES

تعیین و با استیاده از معیارهای کییی استاندارد رسوبات ،وضعیت آلودگی رسوبات مخزن سد ب عنارر سرنگین بررسری شرد.
سپس با تعیین دان بندی رسوبات توسط دستگاه  ،Nano particle size analiyzerرابطۀ انردازۀ ذرات برا میرزان و نرون عناررر
سنگین مودود در رسوبات بررسی شد .براساس استانداردهای استیادهشده ،تقریباً همۀ عنارر بررسیشده در حرد مجراز اررار
دارند .ب نظر میرسد ک منشأ این عنارر آالیندههای محلی باشد و ناشی از انتقال رسوبات از تشکی ت زمینشناسری نرواحی
باالدست نیست .از طرفی ،روند تغییرات اندازۀ ذرات در مخزن سد نشاندهندۀ تأریرپذیری این ذرات از عم ف شینگ است.
کلیدواژگان :دان بندی ذرات رسوبی ،سد کارده ،شاخص آلودگی ،عنارر سنگین ،نمون برداری رسوب.
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مقدمه
عناصر سنگین گروهی از مهمترین آالیندههاا منااع آ و
محیط زیست هستند که تحت تأثیر فعالیاتهاا صانعتی
حماا ونقاا اساات ازه از کوزهااا و آفااتکاا هااا و سااایر
فعالیتها انسانی زر فاز مای (آ ) و یا فاز جامد (رساو )
وارز محیط زریاچهها و مخازن سادها مایشاوند و تاأثیرا
زیانعار عر گیاهان جانوران آعای و ساایر عهارهعارزاران از
مناع آعی وارز میکنند .از آنجا که ایان عناصار زر طبیعات
عهصور طوالنیمد پایدار مایمانناد و عاهراحتای تجییاه
نمیشوند زر زنجیرۀ غذایی عا انتقاال ایان عناصار عاه ساایر
موجوزا هم میایان تجمعشاان زر عادن جاناداران عیشاتر
میشوز و هم میتوانند جایگیین امالح و مواز معادنی ماورز
نیاز عدن جانداران شوند .تأثیر مواز والاد مختفا زر تمرکای
طبیعاای ففاایا ساانگین زر آاااد و آ زر عساایار از
مطالعا مورز توجه قرار گرفته است [1ا  .]5از طرف زیگار
ترکیب عناصر سنگین عا یکدیگر میتواند سابب تولیاد سام
شوز .عرا مثال ترکیب ففیا سنگین نظیر مس عا کازمیوم
و رو عا نیک سمیت آنها را چندین عراعر مایکناد [ .]6عاه
همینزلی تأثیرا زیستمحیطی زیانعار این ففیا آنهاا را
عااه یکاای از مباحاا اصاافی عررساایشااده زر تحقیقااا
زیستمحیطی و مناع آ تبدی کرزه است [.]7
از عناصر سنگین مهمی که سمیت فراوان زارناد و عارا
انسان و سایر موجوزا عسیار آطرناد هستند میتاوان عاه
سر جیوه نیک کازمیوم رو مس و کروم اشااره کارز.
عخ ا وساایعی از ایاان عناصاار از طریااد زف ا نازرساات و
غیرعهداشتی فاضال شهر و پساا صانعتی وارز محایط
زیست میشوند .تجم مقازیر حد زمینۀ ژئوشیمیایی از ایان
عناصر عیآطر است؛ اما اگر این مییان عاه حاد آساتانه و یاا
عاالتر عرسد تهدید عرا سالمتی است و مایتواناد سابب
عروز عیمار ها آطرناکی از جمفاه سارطان عیماار هاا
کفیااو عیمااار هااا کبااد تااأآیر زر رشااد اوتیساام
عیمار هاا آاوزایمنی عیماار هاا م لافی مشاکال
سیستم علبی عیمار ها نروزژنراتیو مانناد پارکینساون و
آلیایمر مشکال غادز عاارزار هاا غیرطبیعای و اناوا
آلرژ ها شوز .از اینرو محیط عاید عهطاور جاد کنتارل و
پادساز شوز .زر این موارز مقدار زمینه عاهعناوان معیاار
پادساز مد نظر است [ .]8پژوه ها متعدز زر زمینۀ
ارزیاعی آلوزگی آ و رسوعا زر ایران و ساایر نقااج جهاان
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انجام شده و یا زر حاال انجاام اسات .نیکا زر سان هاا
رساوعی مقااازیر عاین  5تااا ۰۹قسامت زر میفیااون زارز کااه
مقازیر زیاز عیشتر زر آادها رسی مشااهده شاده اسات.
عهعیان زیگر عناصر نیک و کروم همبستگی مثبت و قو عاا
آادها رسای زارناد [ .]7نتاای پاژوه هاا گراوناد و
همکاران ( )2۹12نیی زر آادها نواحی جنوعی گرگان و
کرزکو نشان میزهد مقازیر زیاز عناصر نیکا و کاروم زر
عخا رساای آااادهااا مناااطد یازشااده وجااوز زارز [.]۰
گری یاات و همکاااران ( )2۹1۹رسااوعا سااد آل عاار را
عررسی کرزند و گ تند که رسوعا نسبت عه منگنای آهان و
مس غیرآلوزه و توسط رو و کازمیوم عسیار آلوزه هستند و
عفت آن را مناع انسانی نیزیک سد مانند کوزها آفتک ها
و پسا مراکی زرمانی شهر ایرعید اعالم کرزند [ .]1۹ساویک
و همکاااران ( )2۹۹8آلااوزگی رسااوعا سااطحی زریاچااۀ
سیهان زر ترکیه را نسبت عه عناصر سنگین عررسی کرزناد و
نتیجااۀ آن را غناایشاادگی شاادید نساابت عااه کااازمیوم و
غنیشدگی عسیار کم نسبت عه کاروم گایار زازناد [.]11
مور و همکاران ( )2۹12عهمنظور عررسی تاأثیرا آلاوزگی
زیستمحیطی ناشی از کانیساز طبیعی و معادنکاار زر
کانسار مس زرهزار عا عررسی نتای تجییۀ نمونههاا آااد
عه این نتیجه رسیدند کاه عناصار مولیبادن ماس و سار
غفظااتهااا زیاااز زارنااد [ .]12ساارهنگی و همکاااران
( )2۹12عااا انجااام مطالعااا ژئوشاایمیایی زیسااتمحیطاای
همزمان آ و رسو زر مخین ساد لتیاان غفظات عناصار
عالقوۀ سمی را زر عیشتر نمونهها آ زیر حاد آشکارسااز
زستگاه تشخیص زازند .ضمن آنکه عهجی آرسانیک و سار
زر نمونهها رسو عقیۀ عناصر زر محدوزۀ مجاز معیارها
کی ی قرار زارند [.]11
عا توجه عه نتای تحقیقا انجامشده مشاخص مایشاوز
که یکی از مشکال رسو و رسو گذار زر مخازن سدها
مشکال احتمالی ناشی از رهاشدن عناصر سانگین موجاوز
زر رسااوعا وروز آنهااا عااه آ و احتمااال آلااوزگی ایاان
آ هاست .این موضو زرعارۀ سدهایی که از ذآیارۀ آنهاا زر
تأمین آ شر است ازه میشوز اهمیت عیشتر زارز .طای
زو سه زهۀ اآیر زر اراضی حوضۀ آعریی سد کاارزه تیییارا
کارعر زیاز صور گرفته است .سطح وسیعی از مرات عاه
اراضی کشاورز و عاغا ویال تبدی شده است .ایان احتماال
وجوز زارز که است ازۀ وسی کوز و سم و نیی فاضاال هاا

یزدانپرست و همکاران :ارزیابی آلودگی به عناصر سنگین و رابطۀ آن با دانهبندی رسوبات مخزن دریاچۀ سد کارده

آانگی سبب آلوزهشدن مناع آ زر ایان حوضاه شاوند .از
طرف زیگر عا توجه عه کمبوز شدید مناع آ شر زر شهر
مشهد امروزه تقریباً همۀ آ ذآیرهشده زر ساد کاارزه عاه
شر اآتلاا یافتاه اسات .عنااعراین اهاداف اصافی ایان
پااژوه عررسای ژئوشایمیایی عناصاار ساانگین و چگااونگی
توزی این عناصر زر رسوعا ساطحی و عمقای مخاین ساد
کارزه و تحفی نو و چگونگی رسو گذار عهمنظور تعیاین
منشأ احتمالی آلوزگی عه عناصر سنگین است.
مواد و روشها
محدودۀ مطالعهشده

سد کارزه زر میان  22سد عیرگ کشاور رتباۀ نخسات را زر
زمینااۀ ناارر رسااو گااذار زارز [ .]12ایاان سااد زر 25
کیفومتر شمال شهر مشهد رو روزآانۀ کاارزه احادا و
زر سال  1166عه عهرهعرزار رسیده است .سد کاارزه کاه از
نو عتنی زو قوسی متقارن اسات مختلاا جیرافیاایی عاه
طول شرقی  5۰زرجه و  1۰زقیقاه و  51/18ثانیاه و عار
شمالی  16زرجاه و  17زقیقاه و  22/18ثانیاه و زر ارت اا
125۹متر از سطح زریا قرار زارز .ارت ا سد از پی  67متر
و از ک  5۹متر است طول تاج آن  122و عر آن زر تاج
سد  1/2متر اسات .ایان ساد  1زریچاۀ آعگیار زر ترازهاا
 1261/6 1258/6و  1271/6نیاای زارز .سااطح زریاچااه زر
رقوم نرمال  1۰۹/76هکتاار و حجام مخاین زر تاراز نرماال
 28/1میفیون مترمکعب است .این ساد سارریی نیفاوفر عاا
قدر تخفیۀ  7۹۹مترمکعب زر ثانیه زارز .مسااحت حوضاۀ
آعریی ساد کاارزه  557/8کیفاومترمرعا عارنادگی متوساط
ساالنۀ  256/۰میفیمتر آعادهی متوساط زرازماد ساالیانۀ
روزآانه  ۹/7۰مترمکعب زر ثانیه و متوساط زرازماد کا
مواز رسوعی و مییان عار عستر سالیانه حدوز  2۹۹هیار تن زر
سال زارز [ .]15اعتدا ایان ساد عاا هادف تاأمین قسامتی از
نیازها آعای شاهر مشاهد و تاأمین آ کشااورز محادوز
اراضی پایا سد ساآته شد ولی عا توجه عه مشاک تاأمین
آ شر جمعیت  1میفیون ن ر شهر مشهد و زائران ایان
شهر (حدوز  2۹میفیون ن ر زر سال) امروزه تقریباً هماۀ آ
ذآیرهشده زر این سد عه شر اآتلا یافته است .شاک
 1نمایی از مخین و سد کارزه را نشان میزهد.
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نمونهبرداری از رسوبات مخزن سد کارده

نمونهعرزار از رسوعا مخین عه رو میایهگیار عارا
جم آور رسوعا عمقی و زر موقعیتی مناسب اسات کاه
هدف از نمونهعرزار ت سیر تیییرا مواز عستر روزآانه یا
مخین (عهصور زستنخورزه) زر عمد مطرح است.
زر ایاان تحقیااد اعتاادا عااا اساات ازه از قاااید و زسااتگاه
نمونهگیر وزنی( 1شک  )2زر  5نقطه از مخین نمونهگیر
انجام گرفت کاه محا آنهاا زر شاک  1نشاان زازه شاده
است .عرا نمونهعرزار عا قرارزازن لولۀ پفیکا  5۹زاآا
نمونهگیر آن را عهصور عموز عه زاآ آ رها میکناد
(این نمونهگیر تحت تاأثیر وزن آاوز و وزناههاا اضاافی
زاآ رسوعا فرو میروز) و پس از عرآورز و فرورفاتن زر
رسوعا ک عستر نمونهگیر از زاآا آ عیارون کشایده
میشوز .عالفاصفه پس از آروج لوله پفیکا حاو میایه از
زاآ نمونهگیر اعتدا و انتها لوله عهمنظاور جفاوگیر از
آروج محتویاا آن عاا اسا ن مسادوز و عاا پالساتیک و
چسب پوشانده میشوز .نمونهعرزار از نیزیکتارین نقطاه
عه زیوارۀ سد شرو و زر طاول مخاین تاا کامعمادتارین
قسمت از زریاچاه ازاماه یافات کاه قااید امکاان اساتقرار
زاشت .عمد نمونهعرزار از رساوعا عاهصاور میاانگین
حدوز  1/5متر است (عهجی نمونۀ انتها مخین که تقریبااً
 1متر طول زارز و عفت آن هم کمعمدعوزن انتها مخین
و شتا نگرفتن مییهگیر وزنی عهمنظور ن وذ زاآ رسوعا
است) .پس از انجام نموناهگیار میایههاا عاه آزمایشاگاه
منتق شدند .لولهها عهگونها عر طولی زازه شادند کاه
هاای تاأثیر عاار رسااوعا زاآا نداشااته عاشااند .آنگاااه
رسوعا زاآ لوله هم عه زو نیمۀ طولی عار زازه شادند
(شک  .)2پس از عر و تقسیم لوله عه زو نیمکاره از هار
کره  5نمونه زر فواص تقریباً یکسان و از الیهها مت او
مشاهدهشده عه مقدار حدوز  1/5سانتیمتر عرزاشاته شاد.
پااس از نااامگااذار ایاان نمونااههااا زر پتاار زی ا هااا
استری شده عرا انجام آزمای ها ععد نگهدار شادند
(شک .)5

1. Gravity corer
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شکل  .1نمایی از مخزن و سد کارده

شکل  .2دستگاه مغزهگیر رسوبات مخزن سد و قایق استفادهشده

شکل  .9موقعیت نقاط نمونهبرداری (مغزهگیری) رسوبات در مخزن سد کارده

شکل  .4نمایی از مغزههای برشخورده و شمارۀ موقعیت نقاط نمونهبرداری (با توجه به شکل )9

شکل  .۵محل قرارگیری نمونههای استفادهشده در مغزۀ شمارۀ 4
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تعیین میزان فلزات سنگین

عهمنظور تعیین مییان عناصار سانگین
) Mn, Sb, Seو  )Alموجوز زر رسوعا مخین ساد کاارزه عاا
است ازه از زستگاه  ICP-OESاعتدا عاید نمونهها را عرا انجاام
آزمای تعیین عناصر آمازه کرز .عادینمنظاور زر مرحفاۀ اول
اسید نیتریک و اسید کفریدریک را عه نسابت  1عاه  ۰عاه ۹/5
گرم از نمونهها اضافه کرزه و سپس محفول عه مد نیمسااعت
زر زما اتاق قرار زازه شد .زر مرحفۀ ععاد محفاول زر زماا
 11۹زرجۀ ساانتیگاراز و عاه ماد یاک سااعت رو هیتار
حرار زازه شد .زر آآارین مرحفاه پاس از عباور محفاول از
کاغذ صافی حجم آن عه  2۹سیسی رسانده شد .ععد از انجاام
این مراح عرا هماۀ نموناههاا توساط زساتگاه ICP-OES
میایان عناصار  Pb, Ni, Hg Cr, Cd, Mn, Sb, Seو  Alزر
نمونهها تعیین شدند .آزمای ها یازشده زر مح آزمایشاگاه
مرکی زانشگاه فرزوسی مشهد انجام شدند.
Pb, Ni, Hg, Cr, Cd,

تعیین دانهبندی رسوبات

عهمنظور تعیین زانهعند رسوعا مخاین ساد کاارزه اعتادا
 ۹/1-۹/2گرم از هر نمونه زاآ لولۀ آزمای ریختاه و عاین
 1۹تا  2۹سیسی اتانول عه آن افیوزه شد تا زانههاا کاامالً از
یکدیگر پراکنده شوند .ساپس عارا پراکنادگی عهتار ذرا
لولۀ آزمای عا زر پوشی عساته زر حماام التراساونیک عاه
مد  1۹زقیقه قرار زازه شد .زر نهایت  ۹/5تا  1سایسای
از محفاول زر زساتگاه  Nano particle size analiyzerقارار
زازه شد .این کار عرا هر نمونه  2مرتبه و هر عار عا  1تکارار
انجااام گرفاات .آزمااای هااا یازشااده زر مح ا آزمایشااگاه
مرکی زانشگاه فرزوسی مشهد انجام شدند.
تعیین میزان آلودگی رسوبات به فلزات سنگین
الف) ضریب غنییشیدگی  : (EF)1یکای از رو هاا
معمول عررسی و تحفی وضعیت آلوزگی رسوعا نسبت عه
عناصر سنگین است ازه از ضریب غنیشدگی طبد راعطۀ 1
است [.]16
()1

X 
 
 B SAMPLE
X 
 
 B BACKGROAND

EF 

1. Enrichment Factor

231

زر این راعطه  EFضریب غنیشدگی  Xغفظات عنلار
عررسیشده زر نمونه و شی جهاانی اسات  Bهام غفظات
عنلر مرج زر نمونه و شی است کاه زر ایان تحقیاد از
عنلر آلومینیوم عهعنوان عنلر مرج است ازه شده اسات.
زر این رو فراوانی عنلر مد نظر زر نموناۀ عررسایشاده
نسبت عه فراوانی آن از شای جهاانی یاا زر پوساتۀ زماین
عررسی میشوز.
ب) فاکتور آلودگی  :(Cf)2یکای زیگار از رو هاا
عررسی وضعیت آلوزگی رسوعا
مطاعد راعطۀ  2است [.]17

است ازه از فاکتور آلوزگی
Mx
Mb

()2

Cf 

زر این راعطه  Cfفاکتور آلاوزگی  Mxمیاانگین غفظات
ففی مد نظر زر نمونۀ رسوعا و  Mbمیانگین غفظت ففی ماد
نظر زر مازۀ مرج (میانگین شی جهاانی) اسات .زر ایان
تحقید از طبقهعند هاکانسون عهمنظور عررسای وضاعیت
آلوزگی رسوعا است ازه شده است (جدول .)1
جدول  .1طبقهبندی فاکتور آلودگی]12[ (Cf).
وضعیت آلودگی

مقادیر Cf

آلوزگی کم
آلوزگی متوسط
آلوزگی زیاز
آلوزگی عسیار زیاز

Cf >1
1> Cf >1
1> Cf >6
6 > Cf

ج) درجۀ آلیودگی  :( C d )1ایان شااآص از مجماو
ضرایب فاکتور آلوزگی رساوعا طباد راعطاۀ  1عاهزسات
میآید [ .]17طبقهعند زرجۀ آلوزگی توساط هاکانساون
زر جدول  2نشان زازه شده است.
C d  C f
()1
آعراهیم ( )2۹۹5یک راعطۀ اصالحشده عراساس شاآص
زرجۀ آلوزگی ارائه کرز [:]18
1
()2
MC 
C
f



n

d

زر این راعطه  MC dشاآص اصالحشدۀ زرجۀ آلاوزگی و
 nتعداز عناصر عررسیشده است .جدول  1طبقهعند آعاراهیم
را عراساس شاآص اصالحشدۀ زرجۀ آلوزگی نشان میزهد.
2. Contamination factor
3. Contamination degree
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جدول  .2طبقهبندی درجۀ آلودگی )

(]12[ ،

وضعیت آلودگی

مقادیر C d

آلوزگی کم

C d >8

آلوزگی متوسط

8> C d >16

آلوزگی زیاز

16> C d >12

آلوزگی عسیار زیاز

12 > C d

جدول  .9طبقهبندی درجۀ آلودگی اصالحشده ) ]18[ ،( MC d
وضعیت آلودگی

مقادیر ) ( MC d

زرجۀ عسیار کم از آلوزگی

MC d >1/5
1/5> MC d >2

زرجۀ متوسط از آلوزگی

2> MC d >2

زرجۀ زیاز از آلوزگی

2> MC d >8

زرجۀ عسیار زیاز از آلوزگی

8> MC d >16

شد عسیار زیاز آلوزگی

16> MC d >12

آلوزگی عا زرجۀ عسیار عسیار زیاز

12> MC d

زرجۀ کم از آلوزگی

د) شاخص بار آلیودگی  :(PLI)1عارا عررسای پتانسای
آلوزگی رساوعا و آگااهی از وضاعیت کی ای آااد (رساو )
منطقه از شاآص عار آلاوزگی مطااعد راعطاۀ زیار اسات ازه شاد
[.]1۰
n
()5
PLI  C f 1 C f 2 C f n
زر راعطۀ یازشده که از ریشۀ nام ( nعراعر است عا تعداز
عناصر) حاصا ضار فااکتور آلاوزگی هریاک از عناصار
عهزست میآید  PLIکمتار از یاک نشاانزهنادۀ کی یات
آو آاد (یا رسو ) منطقه  PLIعراعر عا یاک آلاوزگی
نیزیک عه زمینه و  PLIعیرگتر از یاک کی یات نامناساب
آاد (یا رسو ) منطقه را نشان میزهد [.]1۰
ه) شییاخص آلییودگی م مییوت فلییزات :(MCI)2
شاآصها غنایشادگی و زماینانباشات وضاعیت آلاوزگی
رسوعا را نسبت عه یک عنلر عیان میکنند .عه هماینزلیا
زر این عین نیاز عه شاآلی است که وضعیت آلاوزگی منطقاه
را نسبت عه مجماو ففایا عیاان زارز .از ایانرو زر تحقیاد
حاضر عا است ازه از شااآص آلاوزگی مجماو ففایا )(MCI
وضعیت آلوزگی رسوعا مخین سد کارزه نسبت عاه مجماو
ففیا طبد راعطۀ  6محاسبه شد [.]2۹
1. Pollution Load Index
2. Overall Metal Contamination Index

C  Bm
MCI  ( m
)
Bm

()6

زر راعطۀ  Cm 6غفظت عنلر ففی زر نموناه رساو و
 Bmغفظاات ففاای مرج ا (شاای جهااانی) اساات جاادول 2
طبقهعند شاآص آلوزگی مجمو ففیا را نشان میزهد.
جدول  .4طبقهبندی شاخص آلودگی م موت فلزات ) ]22[ ،( MCI
وضعیت آلودگی

مقادیر MCI

آلوزگی عسیار کم
آلوزگی متوسط
آلوزگی زیاز
آلوزگی عسیار زیاز
آلوزگی عسیار عسیار زیاز

MCI >5
5> MCI >25
25> MCI >5۹
5۹> MCI >1۹۹
1۹۹> MCI

نتایج و بحث
نتای تجییۀ ژئوشیمیایی نموناههاا رساو مخاین ساد
کارزه عارا  7عنلار سانگین Al, Pb, Ni, Hg, Cr, Mn,
) )Cdزر جاادول  5ارائااه شااده اساات .موقعیاات نقاااج
نمونهعرزار (مییههاا) زر شاک  1و موقعیات نسابی هار
نمونه زر مییهها زر شک  5نشان زازه شده است .عا توجاه
عه اینکه عراساس نتاای عاهزساتآماده عناصار سافنیوم و
آنتیموان زر نمونهها رسو مشاهده نشد ضامن حاذف
این عناصر از جدول  5زر ازامه  7عنلر عاقیمانده عررسای
شدند .عهمنظور عرآورز مییان آلوزهعوزن رسوعا مخین سد
کارزه توسط عناصر سنگین و از آنجاا کاه زر ایاران معیاار
زیستمحیطی مرجعای عارا عررسای و مقایساۀ وضاعیت
آلوزگی رسوعا مخاازن وجاوز نادارز زر ایان تحقیاد از
معیارها کی ی زیستمحیطی کشورها مختف از جمفه
معیارها کی ی زیستمحیطی کاناازا (جادول  )6و ساایر
کشورها (جدول  )7شام معیارها کی ی زیساتمحیطای
زپارتمااان محاایط زیساات واشاانگتن معیارهااا کی اای
زیستمحیطی سوئد پرتیال و هنا کنا اسات ازه شاده
است و وضعیت آلوزگی رسوعا مخین ساد کاارزه توساط
عناصر سنگین عراساس هر یک از این معیارها مشخص شد.
زر عرآی از معیارها کشورها مختف فقط عارا تعاداز
محدوز از عناصر و زر شرایط عمومی مقازیر حاد و یاا
استاندارز تعیاین شاده اسات و عارا تعاداز زیگار از
عناصر استاندارز تعری نشده است .زر ایانگوناه ماوارز
وضعیت آلوزگی رساوعا ساد کاارزه عارا آن عنلار عاا

یزدانپرست و همکاران :ارزیابی آلودگی به عناصر سنگین و رابطۀ آن با دانهبندی رسوبات مخزن دریاچۀ سد کارده

عالمت «؟» نشان زازه شده است .عاهعیاان زیگار عالمات
«؟» زر جدولها  6و  7عه این م هوم است کاه وضاعیت
آلوزگی رسوعا سد کاارزه عاه عنلار ماد نظار عاراسااس
استاندارز یازشده قاع تعری نیست.
عا توجه عه اعداز عهزستآمده از مییان عناصار سانگین
رسااوعا مخااین سااد کااارزه و مقایسااۀ ایاان مقااازیر عااا
استاندارزها سایر کشورها فقط عناصر جیاوه و نیکا از
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حد زمینه تجاوز کرزهاناد و ساایر عناصار زر حاد مقاازیر
زمینه و کمتر قرار زارند .عدینمنظور پس از عررسی میایان
عناصر سنگین هماۀ مقااط هار میایه عاهصاور مجایا
میانگین مقازیر عناصر زر هر مییه محاسبه شادند .تقریبااً
مییان هماۀ عناصار از زلتاا ( )S5عاه سامت زیاواره ()S1
افیای مییاعد و فقط عنلر جیوه روناد معکاوس زارز و
عا زورشدن از زلتا از مقدار آن کاسته میشوز.

جدول  .۵مقادیر عناصر سنگین ( )ppmدر نقاط مختلف نمونههای رسوب مخزن سد کارده
موقعیت نمونهبرداری (مغزه)

S1

S2

S3

S4

S5

+

موقعیت نمونه در مغزه

عنصر

#

Al
11۹72/5
11782/7
12812/8
15۹55/5
15122/5
12222/۰

Mn
271/۹۰
228/52
521/25
521/17
57۹/1
5۹7/15

Pb
11/12
15/8
15/26
15/72
15/26
12/76

Ni
11/21
12/62
22/16
22/1
2۰/۹1
2۹/668

Cr
22/22
21/5
2۰/۰1
11/12
15/1۰
28/812

A
B
C
D
E
mean

11811/2
12125/۰
12565/5
11۹1۹/2
7125/12
11116

211/12
216/6
277/87
1۰7/۰5
2۹5/57
225/86

11/8
12/15
12/12
11/78
12
11/57

17/8۰
11/6۰
22/51
17/17
17/62
17/82

25/1۰
22/12
28/72
25/17
25/71
25/782

*
۹/2

A
B
C
D
E
mean

11۰۹۰/7
۰6۰5/1
۰16۹/۰
8۹71/28
11672/8
1۹616/1

21۰/۰6
1۰2/25
22۹/18
177/۹1
5۹2/61
227/7

11/1
11/21
12/26
1۹/61
12/18
12/62

16/2
15/17
15/62
28/81
25/7
16/5757

22/7
21/26
22/۰2
1۰/2۰
11/15
22/5۰21

*
۹/18
۹/18
۹/11
۹/11
۹/2

۹/12
۹/11
۹/12
۹/15
۹/21
۹/16

A
B
C
D
E
mean

12۹6۰/7
۰121/8
8۹17/۰
11228/5
151۰2/2
112۰5/2

217/11
18۰/15
181/27
271/۰5
52۰/16
218/61

11/۹1
12/16
1۹/۹۰
11/12
1۰/27
11/58

17/71
11/61
28/18
21/82
25/۰2
17/828

25/7۰
22/۰5
1۰/25
11/21
11/12
26/268

*
*
*
*
*

۹/16
۹/16
۹/15
۹/21
۹/21
۹/178

A
B
C
D
E
Mean

116۹7/2
1۹۹61/7
۰۹11/82
2565/۹2
1۹218/8
۰5۹۹/۰1

218/15
216/12
166/72
222/22
161/8
165/52

12/۰6
11/2۰
11/۰6
6/7۰
1۹/72
11/18

2۹/21
16/56
15/82
16/72
12/22
12/162

27/26
25/21
25/56
15/28
21/68
21/222

۹/1
۹/22

۹/17
۹/21
۹/21
۹/12
۹/1۰
۹/18

A
B
C
D
E
mean

 :+موقعیت نمونهعرزار (مییه) عراساس شک 1
 :#موقعیت نمونه زر مییه عراساس شک 5
*  :عنلر یازشده زر نمونۀ رسو ناچیی و غیرقاع سنج

است.

Hg
*
*
*
۹/1۰

Cd
۹/18
۹/1
۹/16
۹/2
۹/22
۹/176

*
۹/18
۹/25
۹/17

۹/11
۹/11
۹/15
۹/11
۹/12
۹/11

*
۹/1۰

*
*
۹/12
۹/227
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جدول  .1وضعیت آلودگی رسوبات مخزن سد کارده براساس معیارهای کیفی زیستمحیطی کانادا []21
محدودۀ استاندارد

مقدار در رسوبات

عنصر
Al
Mn
Pb
Ni
Cr
Cd
Hg

سد کارده

حد باال

حد پایین

11222/6
211
11/12
17
25/82
۹/166
۹/2۹۰

؟
؟
22۹
52
17۹
1۹
1

؟
؟
5۹
21
8۹
1/5
۹/15

؟ :وضعیت آلوزگی رسوعا سد کارزه عه عنلر مد نظر عراساس استاندارز یازشده قاع تعری نیست.

جدول  .2وضعیت آلودگی رسوبات مخزن سد کارده براساس معیارهای کیفی زیستمحیطی کشورهای مختلف

عنصر

استاندارد

استاندارد پرتغال

استاندارد

هنگکنگ []22

[]29

سوئد []24

Al

مقدار زر
رسوعا
سد کارزه
11222/6

؟

Pb

11/12

218

حد عاال

حد
پایین

آلوزگی
شدید

آلوزگی
متوسط

آلوزگی
کم

؟

؟

75

<1۹۹۹

؟
-1۹۹۹
5۹۹

؟
-5۹۹
15۹

آلوزگی
عسیار
کم
؟
-15۹
5۹

عدون
آلوزگی
؟
>5۹

استاندارد واشنگتن []2۵

زامنۀ
تأثیر
متوسط
>25

زامنۀ
تأثیر
کم
؟

؟

217

27

<7۹

آلوزگی
شدید

آلوزگی
متوسط

عدون
آلوزگی

>25
–7۹
2۹

؟
>2۹

؟ :وضعیت آلوزگی رسوعا سد کارزه عه عنلر مد نظر عراساس استاندارز یازشده قاع تعری نیست.

شکل  .1ضریب غنیشدگی عناصر در هر نمونه در طول دریاچۀ سد کارده ( S1تا )S5

شک  6مییان غنیشدگی ) (EFعناصر را زر هر نموناه
( S1تا  )S5عه ت کیک نشان میزهد .زر ایان رو میایان
آلوزگی رسوعا طبد جدول  ]26[ 8طبقهعند میشوز.
عااا توجااه عااه شااک  1عااهترتیااب موقعیاات نقاااج
نمونهعرزار مییه از نیزیک زیوارۀ سد تا زورترین میایه از
زیوارۀ سد و نیزیک زلتا هستند.

عا توجه عه جدول  8مشااهده مایشاوز کاه عاراسااس
مقازیر محاسبهشده ضریب غنیشدگی عناصر سر جیوه
کااازمیوم و نیک ا غناایشاادگی متوسااط و عقی اۀ عناصاار
اندازهگیر شده غنیشدگی اندد زارند.
مقااازیر فاااکتور آلااوزگی ) (Cfزرجااۀ آلااوزگی )(Cd
شاآص اصالحشادۀ زرجاۀ آلاوزگی ) (MCdشااآص عاار

یزدانپرست و همکاران :ارزیابی آلودگی به عناصر سنگین و رابطۀ آن با دانهبندی رسوبات مخزن دریاچۀ سد کارده

آلوزگی ) (PLIو شاآص آلوزگی مجمو ففیا ) (MCIزر
جدول  ۰نشان زازه شده است .جدول  1۹عیاانگر وضاعیت
رسوعا مخین سد کارزه زر زمینۀ شااآصهاا یازشاده
است .عا توجه عاه نتاای ارائاهشاده زر جادول  ۰رساوعا
مخین سد کارزه از لحاا فااکتور آلاوزگی زارا آلاوزگی
کم از لحا شاآص زرجۀ آلوزگی عاا توجاه عاه شااآص
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هاکانسااون ( )1۰8۹زر حااد آلااوزگی کاام و عااا توجااه عااه
شاآص آعراهیم ( )2۹۹5زارا زرجۀ عسیار کم از آلاوزگی
هستند .عا توجاه عاه نتاای ارائاهشاده زر جادول  1۹هام
مشاهده میشاوز کاه وضاعیت آلاوزگی رساوعا زر حاد
آلوزگی کم و یا عسیار کم (عاراسااس معیارهاا مختفا )
هستند.

جدول  .8وضعیت آلودگی رسوبات سد کارده براساس ضریب غنیشدگی []21
کالس

مقادیر EF

وضعیت آلودگی

1
2
1
2
5
6
7

EF>1
1> EF>1
1> EF>5
5> EF >1۹
1۹> EF >25
25> EF >5۹
EF<5۹

عدون غنیشدگی
غنیشدگی اندد
غنیشدگی متوسط
غنیشدگی نسبتاً شدید
غنیشدگی شدید
غنیشدگی عسیار شدید
غنیشدگی عینهایت شدید

وضعیت آلودگی رسوبات مخزن کارده
براساس نوت عنصر
Al-Cr
Pb-Hg-Cd-Ni-Mn
-

جدول  .3مقادیر فاکتور آلودگی ) ،(Cfدرجۀ آلودگی ) ،(Cdشاخص اصالحشدۀ درجۀ آلودگی ) ،(MCdشاخص بار آلودگی ) (PLIو شاخص
آلودگی م موت فلزات ) (MCIدر رسوبات سد کارده
شاخص

موقعیت نمونهبرداری

عنصر

آلودگی

S1
۹/17
۹/5۰
۹/71
۹/5۰
۹/12
۹/27
۹/58

Al
Mn
Pb
Ni
Cr
Hg
Cd

Cf

S2
۹/12
۹/5۹
۹/67
۹/55
۹/28
۹/5
۹/21

S3
۹/11
۹/5۹
۹/61
۹/51
۹/27
۹/5
۹/51

1/۹۰
۹/221
۹/2۹7
-1/۰۹

1/11
۹/221
۹/2۹7
-1/88

1/2۰
۹/2۰8
۹/262
-1/5۹

Cd
MCd
PLI
MCI

S4
۹/12
۹/51
۹/67
۹/55
۹/2۰

S5
۹/11
۹/21
۹/55
۹/27
۹/26
۹/56
۹/6

2/۹2
۹/578
۹/272
-1/21

1/۹1
۹/21۹
۹/1۰۹
-1/۰8

*
۹/5۰

جدول  .12وضعیت آلودگی رسوبات مخزن سد کارده براساس شاخصهای فاکتور آلودگی ) ،(Cfدرجۀ آلودگی ) ،(Cdشاخص اصالحشدۀ
درجۀ آلودگی ) ،(MCdشاخص بار آلودگی ) (PLIو شاخص آلودگی م موت فلزات )(MCI

نام شاآص

Cf

Cd

MCd

PLI

MCI

محدوزۀ مقازیر زر
رسوعا مخین کارزه

Cf >1

Cd >8

MCd >1/5

PLI >1

MCI>5

وضعیت آلوزگی

آلوزگی کم

آلوزگی کم

زرجۀ عسیار کم از
آلوزگی

کی یت آو رسوعا

آلوزگی عسیار کم
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عا تعیین زانهعند رسوعا مخین ساد کاارزه (توساط
 )Nano particle size analiyzerمشاخص شاد کاه هماۀ
ذرا رسوعی زر حد رس و عسیار رییزاناه هساتند (شاک
 .)7عاا توجااه عاه شااک  7زورتاارین میایه از زیااوارۀ سااد
زرشتزانهترین ذرا رسی را زارز .همچنین مییۀ نیزیاک
زیواره نیی زانهعند ریی را نشان میزهد .نتای نشان زاز
مییۀ شمارۀ  2نسبت عه سایر نمونهها رییزانهتار اسات کاه
عفت آن میتواند وجوز جریانا ضاعی زر کا مخاین و
حم ذرا رییزانه از قسمتهاا زلتاایی عاه ایان ناحیاه
عاشد .میایۀ شامارۀ  2نیای ذرا نسابتاً زرشاتی را نشاان

میزهد که زلی آن پدیادۀ مخاروج رساو شاویی اسات
(شک  .)8زمانی که مخاین تحات عما فالشاین قارار
میگیرز مقاازیر عسایار از رساوعا نیزیاک زیاواره کاه
عیشتر رییزانه هستند تحت تأثیر این عم از مخین آارج
میشوند و ذرا زرشات زیارین عرجاا مایمانناد .میایۀ
شمارۀ  2نیای عاا شساته و آاارج شادن رساوعا رییزاناۀ
سطحی عر اثر عم فالشاین حااو ذرا زرشاتتار
است .شک  ۰عهصور شماتیک چگاونگی رساو گاذار
ذرا زر مخین سد کارزه و موقعیت نقاج نمونهعارزار را
نشان میزهد.

شکل  .2نمودار ستونی اندازۀ ذرات در هر نمونه در طول دریاچۀ سد کارده ( S1تا  S5بهترتیب موقعیت نقاط نمونهبرداری مغزه (با توجه به
شکل  )9از نزدیک دیوارۀ سد تا دورترین مغزه از دیوارۀ سد و نزدیک دلتا و  Aتا  Eموقعیت نمونه در مغزه (براساس شکل  )۵هستند).

شکل  .8مراحل تشکیل مخروط رسوبشویی
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شکل  .3تصویر شماتیک از چگونگی رسوبگذاری ذرات و موقعیت مغزهها در مخزن سد کارده ( S2موقعیت مربوط به مخروط
رسوبشویی)

عررسی زانهعند  25نمونۀ عرزاشتشده از پان میایۀ
عررسی شده نشان میزهد زر حالیکه ناو ذرا زر هماۀ
نمونهها زر حد رس است ولی ت ااو هاایی از نظار انادازۀ
ذرا رسی زر عین همۀ مییهها و نیی قسمتهاا مختفا
یک مییه وجوز زارز .عر این اساس عخ  Dمیایۀ شامارۀ
 5زرشتزانهترین ذرا و عخ هاا  Aو  Cهماین میایه
رییزانهترین ذرا را زر عین همۀ مییهها زارند .از آنجا کاه
انتقال ماواز زرشاتزاناهتار مساتفیم وقاو یاک عارنادگی
شدیدتر و سیال حجیمتر است و از ساو زیگار معماوالً
حجم رسوعا حم شده راعطۀ مستقیم عاا حجام سایال
زارز [ ]27انتظااار ماایروز چنانچااه مناااع تااأمین عناصاار
سنگین از تشکیال زمینشناسی مناطد عاالزست حوضاه
عاشد مییان آنها حداق همسان عا افیای حجام رساوعا
افیای یاعد اما نتای نشان میزهد زر این عخا از میایۀ
شمارۀ  5عا افیای اندازۀ ذرا مییان عناصر سنگین نیک
کرم و سر کاه یافته است و این زر حالی است کاه زر
عخ ها  Aو  Cهمین مییه عا کاه اندازۀ ذرا میایان
عناصر سنگین یازشده افیای مییاعد .عنااعراین مایتاوان
عیان زاشت که منشأ این عناصر سنگین آالینده عه احتمال
زیاز محفی است و ناشای از انتقاال رساوعا از تشاکیال
زمینشناسی ناواحی عاالزسات حوضاه نیسات .همچناین
کالسعند ذرا نشان میزهد عیشاترین زرصاد ذرا زر
محدوزۀ ص ر تا  5۹نانومتر قرار زارند .از اینرو عاا عررسای

راعطۀ عین اندازۀ ذرا و مییان عناصر موجاوز زر رساوعا
مشخص شد که هرچه زرصد ذراتی کاه زر محادوزۀ صا ر
تا 5۹نانومتر قرار زارند زر نمونۀ رسو عیشتر عاشد مییان
عناصر سنگین زر آن نمونه عیشتر آواهد عوز .عهعیان زیگر
عااا کاااه اناادازۀ ذرا رسااوعی میاایان عناصاار ساانگین
(عهآلو زر این مطالعه نیک و کروم) افایای آواهناد
یافت .ایان موضاو عیاانگر آن اسات کاه عناصار سانگین
عهآلو نیک و کاروم عاهصاور چسابیده و هماراه عاا
رسها زیر  5۹نانومتر جاعهجا شاده و افایای زرصاد
این ععد از ذرا زر رسوعا افیای عناصر سنگین یازشده
را موجب آواهد شد.
نتی هگیری
زر تحقید حاضر که عهمنظور ارزیااعی آلاوزگی عاه عناصار
سنگین و راعطۀ آن عا زانهعند رسوعا مخین زریاچۀ سد
کارزه انجام شده است اعتدا عا است ازه از زستگاه نمونهگیر
وزنی از  5نقطه از رسوعا مخین سد کارزه نموناهعارزار
عمقی انجام گرفت .پس از آن عه عررسای و تحفیا میایان
آلوزگی رسوعا مخین سد توسط عناصر سنگین Al, Pb,
 Ni, Hg, Cr, Cd Mnزر مقایساه عاا اساتاندارها کاناازا
سااوئد زپارتمااان محاایط زیساات واشاانگتن پرتیااال و
هن کنا انجاام گرفات .ساپس زاناهعناد رساوعا عاا
است ازه از لییر تعیین شاد .نتاای نشاان مایزهاد میایان
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عناصر سنگین موجوز زر رسوعا مخین سد کارزه زرعاارۀ
عیشتر عناصر و عراساس عیشاتر اساتاندارزها زر حاد مجااز
 البته جیوه و نیکا کمای از حاد اساتاندارز کاناازا.است
 همچناین عاا فاصافهگارفتن از عدناۀ ساد و.عیشتر هستند
نیزیکشدن عه سامت زلتاا میایان عناصار نیکا کاروم
آلومینیوم منگنی و سر تیییرا محسوسی ندارناد ولای
 عهنظار مایرساد کاه.عه مقدار عنلر جیوه افیوزه میشوز
چون جیوه چگالیترین عنلر زر عین عناصار عررسایشاده
است نسبت عه سایر عناصر زوزتار رساو مایکناد و عاه
همینزلی عیشترین مقدار آن زر نیزیاک زلتاا زریاچاه
.یافت میشوز
( نیایEF) عدینمنظور عا است ازه از شاآص غنیشدگی
 تعیین ضاریب.مییان آلوزگی رسوعا عررسی و تحفی شد
غنیشدگی عیان کنندۀ غنیشادگی متوساط عارا عناصار
سر جیوه کازمیوم و نیک و غنایشادگی انادد عارا
 عالوه عر شاآصهاا.سایر عناصر اندازهگیر شده هستند
یازشده از شاآصهاا زیگار از جمفاه فااکتور آلاوزگی
( زرج اۀ آلااوزگی اصااالحشاادهCd) ( زرج اۀ آلااوزگیCf)
( و شاااآص آلااوزگیPLI) ( شاااآص عااار آلااوزگیMCd)
( نیی است ازه شد که همۀ آنها آلوزگیMCI) مجمو ففیا
.کمی را عرا رسوعا مخین سد کاارزه نشاان مایزهناد
نتای زانهعند نیی عیانگر رییزانهعوزن مییۀ نیزیک زیاواره
و زرشتزانهعوزن میایۀ نیزیاک زلتاا اسات کاه عفات آن
رسو سری ذرا زرشت زر قسامت زلتاا و حما شادن
 همچناین نتاای.ذرا رییتر تا نیزیک زیاوارۀ ساد اسات
نشان میزهد تحت تأثیر عم فالشین مقازیر زیااز از
رسوعا رییزانۀ سطحی از مح میایۀ نیزیاک عاه زیاواره
.) آارج شده و ذرا زرشتتر عاقی ماندهاند2 (مییۀ شمارۀ
نتای نشان میزهد مناع آلوزهکنندۀ رساوعا ساد کاارزه
محفاای هسااتند و از قساامتهااا عاالزساات وارز مخااین
5۹  از طارف زیگار نتاای نشاان زاز ذرا زیار.نشدهاناد
نانومتر همبستگی مناسبی عا عناصار سانگین عاهآلاو
 این موضو عاا نتاای کاعاتاا پنادیاس و.نیک و کروم زارز
) همخاوانی2۹12( ) و گراوند و همکاران2۹۹1( پندیاس
 عر این اساس عا شناساایی و مادیریت عهتار.]۰  و8[ زارز
مناطقی از حوضۀ عاالزست که امکاان تولیاد ذرا رس زر
 ناانومتر را زارناد مایتواناد جاعاهجاایی ایان5۹ حد زیار
.آالیندهها را محدوز کرز
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