مجله مهندسی بهداشت محیط ،پاییز  ،1400سال  ،9شماره 144-125 :1

تعیین محتوی ،منشاءیابی و ارزیابی خطر سالمت ترکیبات پلیکلره
بیفنیل ( )PCBsدر خاک سطحی برخی کاربریهای مناطق شمالی،
شرقی و غربی شهر تهران
سمیرا رنجبران ،1سهیل سبحان اردکانی ،*2مهرداد چراغی ،3بهاره لرستانی ،3مریم کیانی صدر

4

1دانشجوی دکتری تخصصی محیطزیست ،دانشکده علوم پایه ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
 2دکترای تخصصی علوم محیطزیست ،استاد گروه محیطزیست ،دانشکده علوم پایه ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
3دکترای تخصصی علوم محیطزیست ،دانشیار گروه محیطزیست ،دانشکده علوم پایه ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
 4دکترای تخصصی علوم محیطزیست ،استادیار گروه محیطزیست ،دانشکده علوم پایه ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1400/06/01 :؛ تاریخ پذیرش1400/09/01 :

چکیده
زمینه و هدف :بیفنیلهای چندکلره ( )PCBsدر زمره ترکیبات آلی دیرپا با قابلیت تجمعزیستی ،پایداری در محیط و تاثیر
بر سالمت انسان و محیط هستند .از اینرو ،این مطالعه با هدف شناسایی ،تعیین مقادیر ،منشاءیابی و ارزیابی خطر سالمت PCBها در
نمونههای خاک سطحی برخی از انواع زمین در مناطق شمالی ،شرقی و غربی شهر تهران در سال  1398انجام شد.
مواد و روشها :در این پژوهش توصیفی-مقطعی ،در مجموع  45نمونه خاک سطحی از  15ایستگاه نمونهبرداری واقع در مناطق
تجاری ،مسکونی ،آموزشی-فرهنگی ،فضای سبز شهری و حاشیه خیابان جمعآوری شد و پس از استخراج آنالیتها ،از روش
کروماتوگرافی گازی-طیفسنجی جرمی ( )GC-MSبرای شناسایی و تعیین محتوی ترکیبات  PCBدر نمونهها استفاده شد .پردازش
آماری نتایج نیز با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد.
یافتهها :نتایج بیانگر شناسایی  13ترکیب  PCBدر نمونه های خاک بود .از طرفی ،کمینه ،بیشینه و میانگین غلظت مجموع PCBها
بهترتیب برابر با  23/1 ،0/031و  6/77میکروگرم در کیلوگرم بود .همچنین ،با توجه به نتایج آزمون تحلیل عاملی ( )PCAو سهم زیاد
غلظت همولوگهای سبک از کل غلظت PCBهای شناسایی شده در نمونهها ،وجود ترکیبات  PCBدر نمونهها را احتماالً میتوان با
فرآیند احتراق ترکیبات حاوی اتم کلر مرتبط دانست .مقادیر فاکتور سرطانزایی ناشی از قرار گرفتن در معرض  PCB189بهعنوان
تنها ترکیب  PCBشناسایی شده واجد عامل هم ارزی سمیت ( ،)TEFنشان داد که مواجهه با خاک آلوده ،منجر به "سرطانزایی خیلی
کم" ناشی از مواجهه با این همولوگ خواهد شد.
منشاءیابی و نظارت منظم و دورهای این ترکیبات در محیطهای مختلف بهویژه آب و خاک و تالش برای کنترل منابع تولید آنها به
منظور حفظ سالمت محیط و شهروندان توصیه میشود.
کلمات کلیدی :آلودگی خاک ،ترکیبات پلیکلره بیفنیل ،تحلیل چندمتغیره ،خطر سرطانزایی ،تهران.

*نویسنده مسئول :دکترای تخصصی علوم محیطزیست ،استاد گروه محیطزیست ،دانشکده علوم پایه ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
ایمیل – s_sobhan@iauh.ac.ir :شماره تماس08134481663 :
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نتیجهگیری :بهطور کلی ،با توجه به مخاطره سالمت ناشی از قرار گرفتن در معرض ترکیبات  ،PCBنسبت به شناسایی ،تعیین محتوی،

تعیین محتوی ،منشاءیابی و ارزیابی خطر سالمت ترکیبات پلیکلره بیفنیل ( )PCBsدر خاک سطحی ……..

مقدمه

در مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار میگرفتند 6و از طریق

آلودگی و تخریب محیطزیست در زمره مهمترین نگرانیها

تماس پوستی ( ،)Dermal Contactتنفس ( )Inhalationو بلع

در سالهای اخیر محسوب میشوند .رشد جمعیت ،گسترش

( )Ingestionانسان را تحت تاثیر قرار داده و همانطور که

شهرها ،رشد فعالیتهای صنعتی ،معدنی و کشاورزی ،استفاده

اشاره شد ،بهدلیل قابلیت تجمع در بافت چربی ،مخاطرات

روزافزون از وسایل نقلیه موتوری ،کاربرد کودهای آلی و لجن

بهداشتی جبرانناپذیری را برای انسان و سایر موجودات زنده

فاضالب ،استفاده از فاضالب شهری برای آبیاری زمینهای

بهدنبال خواهند

داشت.7،8

کشاورزی و همچنین فضای سبز شهری ،دفع پسماند،

در این بین ،بیفنیلهای پلیکلره یک خانواده از ترکیبات

فرونشستهای جوی و نظایر آن ،آلودگی محیطزیست در

واجد حلقههای بیفنیل حاوی دو تا  10اتم کلر هستند که گرچه

شهرها و بهخصوص کالنشهرها را افزایش داده است که این

 209گونه ( )Congenerاز آنها شناسایی شده است ،ولی فقط

معضل در شکلهای مختلف در اجزای اصلی تشکیلدهنده

 150همولوگ از آنها برای مصارف تجاری استفاده میشوند.

محیطزیست یعنی آب ،خاک و هوا نمود یافته است .1-3از

PCBها از نظر حرارتی و شیمیایی بسیار پایدار بوده و عایق

اینرو ،برای حفظ سالمت محیط و زیستمندان ساکن در آن،

الکتریکی بسیار خوبی هستند و بهطور گسترده در صنایع

پایش دورهای محیطزیست شهری و بهویژه مناطق استقرار و

بهعنوان مایع دیالکتریک در مخازن و ترانسفورماتورها ،سیال-

تجمع شهروندان ضروری بهنظر میرسد.

های هیدرولیکی ،عایقهای حرارتی ،مواد پوششدهنده سطوح،

خاک بهعنوان یکی از اجزای مهم محیطزیست ،دریافت-

چسبها ،آفتکشها ،کاغذهای کپی بدون کربن ،جوهرها،

کننده پسماندهای صنعتی ،معدنی و کشاورزی است که این

مومها و رنگها استفاده میشوند .قابلیت جذب توسط مواد آلی

مواد بهمحض ورود به خاک ،جزئی از چرخهای میشوند که

و خاصیت آبگریزی این ترکیبات باعث میشود که در خاک

انواع گوناگون حیات را تحت تأثیر خود قرار میدهد .لذا ،اطالع

و رسوب تجمع یابند .همچنین ،پایداری محیطی و طبیعت

از ماهیت آالیندهها و رفتار شیمیایی آنها در خاک ضروری

چربیدوست آنها باعث شده است که PCBها به زنجیر غذایی

است .امروزه ،در مبحث آلودگی خاک آالیندههای آلی و معدنی

وارد شوند .بهعالوه ،باید توجه داشت که فرآیند تبخیر و انتشار

همچون ترکیبات پلیکلره بیفنیل ( ،)PCBsهیدروکربنهای

گردوغبار آلوده میتوانند به آلودگی هوا با  PCBsمنجر شوند.

آروماتیک چندحلقهای ( ،)PAHsآفتکشها و فلزات سنگین

از طرفی ،این ترکیبات بهدلیل برخورداری از نیمعمر طوالنی

که ترکیباتی سمی بوده و اثرات نامطلوب بر خواص خاک

میتوانند تا مسافتهای زیادی جابهجا

شوند.5،9،10

کیفیت منابع آب زیرزمینی برخوردارند ،بیشتر از سایر ترکیبات

عوارض بهداشتی همچون یرخورداری از قابلیت جهشزایی

مورد توجه هستند .4،5در این بین ،آالیندههای آلی دیرپا

(،)Mutagenicity

(،)Teratogenicity

( ،)POPsترکیبات سمی کلره با قابلیت تجمع در بافت چربی

سرطانزایی ( ،)Carcinogenicityایجاد آسیبهای مغزی ،و

موجودات زنده و مقاوم در برابر تجزیه زیستی ،شیمیایی و حتی

استخوانی ،استرس اکسیداتیو و اثرات کبدی ،نورولوژیکی و

پرتوها هستند که اغلب آنها در سالیان گذشته بهعنوان آفتکش

گوارشی11-13

ناهنجاریزایی

تولید ترکیبات  PCBاز سال  1976بهشدت

محدود شده است ،ولی برآوردها حاکی از آن است که در حدود
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برجای میگذارند و یا از قابلیت تحرک در خاک و آسیب به

علیرغم آنکه ،بهواسطه مخاطرههای محیطزیستی و

سمیرا رنجبران وهمکاران

 200000تن از ترکیبات  PCBبهعنوان آالینده در محیطزیست

و شرایط اقتصادی توسعه یافتهتر ،تهران بهعنوان یکی از آلوده-

قابل ردیابی است .14از اینرو ،شناسایی ،تعیین محتوی،

ترین شهرهای ایران شناخته میشود.31،30

منشاءیابی ( )Source Identificationو ارزیابی مخاطره
بومشناختی و سالمت این ترکیبات در بومسازگانهای طبیعی

نمونهبرداری

از اهمیتی بهسزا برخوردار است.

در این پژوهش توصیفی-مقطعی

هرچند تاکنون چندین مطالعه برای بررسی محتوی

(Descriptive Cross-

PCBs

 ،)Sectional Studyبا در نظر گرفتن محدودیتهای مالی و

در نمونههای خاک انجام شده است ،15-29ولی دادههای قابل

زمانی و همچنین لحاظ کردن نواحی و کاربریهای مختلف

توجهی در مورد تعیین محتوی این ترکیبات در نمونههای خاک

شامل تجاری ،فضای سبز عمومی ،فرهنگی و آموزشی،

مربوط به کاربریهای مختلف شهر تهران در دسترس نیست.

مسکونی و حاشیه خیابان واقع در مناطق شمال ،شرق و غرب

این در حالی است که بهدلیل توسعه بیرویه شهری و صنعتی

تهران ،بهروش نمونهگیری نظامدار نسبت به انتخاب  15محل

تهران ،نگرانی عمومی در مورد کیفیت محیطزیست این

نمونهبرداری و در مجموع برداشت  45نمونه خاک سطحی هر

کالنشهر در حال افزایش است .از اینرو ،این پژوهش برای

کدام بهوزن یک کیلوگرم از عمق  0-20سانتیمتری

اولین بار با هدف شناسایی ،تعیین محتوی ،منشاءیابی و

ایستگاههای منتخب با استفاده از بیلچه چوبی اقدام شد .پس از

همچنین ارزیابی خطر سالمت ترکیبات  PCBدر نمونههای

جدا کردن زائدات شامل شاخ و برگ و سنگ و سنگریزه،

خاک سطحی مربوط به کاربریهای مختلف در مناطق شمال،

نمونهها توسط هاون چینی همگن و به کیسههای پلیاتیلنی

شرق و غرب تهران در سال  1398انجام شد.

زیپدار منتقل شدند .سپس ،نمونههای برچسبگذاری شده
واجد اطالعات مربوط به مختصات جغرافیایی ایستگاه نمونه-

مواد و روشها

برداری ،تاریخ نمونهبرداری و نظایر آن منجمد شده

(Freeze-

 )driedو در اسرع وقت به آزمایشگاه منتقل و تا زمان
معرفی منطقه مورد مطالعه
شهر تهران بهعنوان پایتخت کشور ایران ،با وسعت 730
کیلومترمربع در استان تهران و بین  51درجه و  6دقیقه تا 51
درجه و  38دقیقه طول شرقی و  35درجه و  34دقیقه تا 35
درجه و  51دقیقه عرض شمالی در غرب آسیا واقع شده است.

آمادهسازی و انجام آنالیزهای آزمایشگاهی در دمای  -15درجه
سانتیگراد نگهداری

شدند.22

الزم بهذکر است که مختصات

جغرافیایی ایستگاهها نیز توسط دستگاه  GPSمدل

ETREX

 32Xساخت شرکت گارمین ثبت شد .موقعیت استقرار
ایستگاههای نمونهبرداری در شکل  1آورده شده است.

تهران پرجمعیتترین شهر ایران است و بیشتر از  13میلیون

تعیین برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک

نفر جمعیت دارد .ارتفاع تهران از سطح دریا از  945تا 2244

در این پژوهش ،هدایت الکتریکی ( )ECدر عصاره  1به 5

متر متغیر است .آب و هوا در این شهر معموالً نیمهخشک بوده

توسط دستگاه هدایتسنج  Jenwayمدل  4520و  pHنمونهها

و بهطور کلی در بهار و پاییز معتدل ،در تابستان گرم و خشک

نیز در گل اشباع با استفاده از pHمتر  Jenwayمدل  3520قرائت

و در زمستان سرد و مرطوب است .بهدلیل تراکم باالی جمعیت

بلک33

شد .32کربن آلی کل خاک نیز به روش واکلی و
اندازهگیری شد.
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بر اساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن،

تعیین محتوی ،منشاءیابی و ارزیابی خطر سالمت ترکیبات پلیکلره بیفنیل ( )PCBsدر خاک سطحی ……..

شکل  :1موقعیت استقرار ایستگاههای نمونهبرداری

سیلیکاژل پایه ،یک گرم سیلیکاسیون فعال ،چهار گرم اسید
پس از توزین  10گرم از هر نمونه خاک توسط ترازوی

فعال شده و دو گرم سولفات سدیم بیآب همگی ساخت

دیجیتال آزمایشگاهی با دقت  0/0001گرم ،نمونهها با 30

شرکت مرک ( )Merckآلمان بارگذاری شدند .در گام بعدی،

میلیلیتر استونیتریل یا ان-هگزان با نسبت حجمی  1:1در دمای

مایع جمعآوری شده توسط روتاری غلیظ شده و سپس در

 100درجه سانتیگرد استخراج شدند .این فرآیند سه بار تکرار

نیتروژن خالص حجم آن به یک میلیلیتر کاهش داده شد تا

و عصارهها با هم ترکیب شدند .قبل از استخراج 100 ،میکرولیتر

برای تجزیه و تحلیلهای بعدی آماده شود .در نهایت،

از ( CB-209یک میلیگرم در لیتر) بهعنوان استاندارد به هر

ترکیبات  PCBشامل گونههای ،101 ،52 ،44 ،31 ،29 ،28 ،18

نمونه افزوده شده و محلول حاصل بهمدت دو ساعت در

 189 ،153 ،149 ،141 ،138و  194توسط دستگاه

دسیکاتور متعادل شد .پس از آن ،حجم نمونهها در روتاری با

کروماتوگراف گازی-طیفسنج جرمی مدل  7890Bساخت

جریان نیتروژن به یک میلیلیتر رسانده شد .نمونههای تغلیظ

کارخانه آجیلنت ( )Agilentمجهز به ورودی

شده روی ستونی شامل دو گرم سیلیکا نیترات نقره (10%

 Spitlessآجیلنت مدل  5977Aبا طیفسنج جرمی چهار برابر

نیترات نقره غلیظ شده) ،یک گرم سیلیکاژل فعال ،سه گرم

شناسایی و اندازهگیری شد.34،18
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آمادهسازی نمونهها و استخراج ترکیبات PCB

سیلیکاژل ( %22اسید سولفوریک غلیظ) ،یک گرم سیلیکاژل

سمیرا رنجبران وهمکاران

در این پژوهش ،کالیبراسیون طیفسنجی جرمی توسط

رسم و مقدار انحراف استاندارد

( Relative Standard

بوتیلآمین فلوئورومتر ( )PFTBAو جداسازی توسط ستون

 )Deviation: RSDغلظت صفر ( )S0از نمودار استخراج شد.

مویرگی  5%( HP-5 MS( Polydimethylsiloxanetypeفنل

مقادیر  LODو حد کمی ()Limit of Quantification: LOQ

 )95%با ابعاد  30متر ×  0/250میلیمتر سیلیس با ضخامت

در جدول  2آورده شده است.

 0/250میکرومتر انجام شد .بدین صورتکه ،برای هر نمونه از
روش تجزیه و تحلیل نظارت یون انتخابی

ارزیابی خطر سالمت ترکیبات PCB

( Selected Ion

 )Monitoring: SIMاستفاده شد .در این روش ،بهجای

برای ارزیابی مخاطره سالمت و خطر سرطانزایی مواجهه

اندازهگیری کل  m/zکه دامنه وسیعی را شامل میشود ،فقط

با ذرات خاک آلوده به  PCBsاز طریق بلع ،تنفس و تماس

تعداد  m/zکه از باالترین فرکانس برخوردار بوده و نسبت به

پوستی از روابط  1تا  4استفاده

اندازهگیری حساستر بود ،مشخص شد .همچنین ،از هلیوم با
خلوص  99/99%و جریان یک میلیلیتر در دقیقه بهعنوان گاز

𝑙𝑎𝑟𝑜𝐹𝑆 × 𝐹𝐶 ×

()1

شد.19

𝐷𝐸× 𝐹𝐸× 𝑅𝑔𝑛𝐼× 𝑙𝑖𝑜𝑠𝐶
𝑇𝐴× 𝑊𝐵

= 𝑡𝑠𝑒𝑔𝑛𝑖𝑅𝐶

حامل استفاده شد .برای دستیابی به بهترین تفکیک و جداسازی
بین قلههای کروماتوگرام بهدست آمده ،از برنامهریزی دمایی

پارامترهای رابطه  1شامل :مقادیر خطر سرطانزایی ناشی

متفاوت برای ستون و ورودی گاز حامل استفاده شد .نحوه

از مواجهه با  PCBsاز طریق بلع ( 𝑡𝑠𝑒𝑔𝑛𝑖𝑅𝐶) ،میانگین غلظت

MSD

 PCBsدر نمونه خاک بر حسب میکروگرم در کیلوگرم (،)Ci

استفاده از ورودی بدون تقسیم بوده و از نرمافزار

 ChemStation E.02.01.1177برای دستگاه استفاده شد.18،35
دمای انتخابی ورودی برای دستگاه روی  290درجه سانتی-

میزان بلع ذرات خاک آلوده به ترکیبات  )IngR( PCBکه در
این پژوهش برابر با  100میلیگرم در روز لحاظ شد ،19تناوب

گراد تنظیم شد .دمای اولیه آون برای یک دقیقه روی  70درجه

( )EFو مدت زمان قرارگیری در معرض ( )EDترکیبات

سانتیگراد تنظیم و سپس بهمدت هفت دقیقه تا  300درجه

که بهترتیب برابر با  350روز در سال و  30سال منظور شد،
10-6

PCB

⨯1

سانتیگراد افزایش یافت .منبع جرم ،کوادراپل ()Quadrupole

ضریب تبدیل ( )CFکه در این پژوهش برابر با

و انژکتور بهترتیب در دمای  230درجه سانتیگراد 150 ،درجه

کیلوگرم در میلیگرم در نظر گرفته شد ،فاکتور شیب سرطان-

سانتیگراد و  300درجه سانتیگراد تنظیم شدند .برنامه حرارتی

زایی از طریق بلع ( )SForalکه برابر با  2/00میلیگرم در

برای اندازهگیری ترکیبات  PCBتوسط دستگاه کروماتوگرافی

کیلوگرم در روز در نظر گرفته شد ،میانگین وزن بدن ( )BWکه

گازی در جدول  1آورده شده است.

برابر با  70کیلوگرم منظور شد و متوسط طول عمر ( )ATانسان
که در معرض ترکیب آالینده قرار خواهد گرفت ( 70سال

کیفیت ( )Quality Assurance: QAاندازهگیریها
برای تعیین مقادیر حد تشخیص

( Limit of Detection:

 ،)LODسه نمونه با سه غلظت مختلف انتخاب و هر نمونه
هفت بار اندازهگیری شد .کمترین غلظت انتخاب شده نزدیک
به صفر بود .سپس ،نمودار انحراف استاندارد از نظر غلظت

()2

𝑅𝑈𝐼 ×

𝐷𝐸× 𝐹𝐸 × 𝐶𝑠𝑜𝑖𝑙 ×𝐼𝑛ℎ𝑅 ×𝐴𝐹𝑖𝑛ℎ
𝑇𝐴× 𝐹𝐸𝑃

= 𝑒𝑙𝑎𝐶𝑅𝑖𝑛ℎ

پارامترهای رابطه  2شامل :خطر سرطانزایی ناشی از
مواجهه با  PCBsاز طریق تنفس (𝑒𝑙𝑎 ،)𝐶𝑅𝑖𝑛ℎمیزان تنفس
ذرات خاک آلوده به PCBها ( )InhRکه در این پژوهش برابر
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کنترل کیفیت ) )Quality Control: QCو تضمین

یا 25550روز) ،است.36،37

تعیین محتوی ،منشاءیابی و ارزیابی خطر سالمت ترکیبات پلیکلره بیفنیل ( )PCBsدر خاک سطحی ……..

جدول  :1برنامه دمایی اندازهگیری PCBها توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی با آشکارساز جرمی
یک میکرولیتر

مقدار تزریق

غیر انشعابی

نحوه تزریق

 290درجه سانتیگراد

دمای تزریق

 80درجه سانتیگراد برای دو دقیقه،

برنامه دمایی ستون

 290درجه سانتیگراد برای دو دقیقه با سرعت پنج درجه در دقیقه

جریان گاز هلیوم

یک میلیلیتر در دقیقه

دمای انتقال

 290درجه سانتیگراد

با  15/8مترمکعب در روز لحاظ شد ،19خطر واحد تنفس

که سازمان حفاظت محیطزیست آمریکا ( )USEPAاز بین 13

( )IURکه برابر با  0/57میلیگرم در مترمکعب در نظر گرفته

ترکیب  PCBشناساییشده در نمونههای خاک ،مقدار 𝑖𝐹𝐸𝑇 را

شد و فاکتور انتشار ذرات خاک یا 1/32 ⨯ 109( PEF

فقط برای  PCB189و برابر با  0/00003گزارش کرده است.36

مترمکعب در کیلوگرم) است .از طرفی AFinh ،نیز برابر با یک

( Cancer

میلیگرم در سانتیمتر مربع لحاظ شد.36،37
×

𝐷𝐸× 𝐹𝐸 × 𝑆𝐵𝐴× 𝑙𝑖𝑜𝑠𝐹𝐴× 𝐴𝑆× 𝑙𝑖𝑜𝑠𝐶

()3

𝑇𝐴× 𝑊𝐵

 )Risk Estimatesترکیبات  PCBنیز مقادیر

CRE ≤ 10-6

معرف خطر سرطانزایی خیلی کم 10-6 > CRE ≥ 10-4 ،معرف
= 𝑙𝑎𝑚𝑟𝑒𝑑𝑅𝐶

𝑆𝐵𝐴𝐼𝐺 × 𝑙𝑎𝑟𝑜𝐹𝑆 × 𝐹𝐶

پارامترهای رابطه  3شامل :خطر سرطانزایی ناشی از
مواجهه با PCBها از طریق تماس پوستی ( 𝑙𝑎𝑚𝑟𝑒𝑑𝑅𝐶) ،سطح
بدن ( )SAو عامل چسبندگی پوست برای خاک ( )AFکه در
این پژوهش بهترتیب برابر با  5000سانتیمتر مربع و 0/00001
میلیگرم در سانتیمتر مربع منظور شد ،ضریب جذب پوستی
( )ABSکه برابر با  0/10لحاظ شد و کسری از آالیندههای
جذب شده در دستگاه گوارش یا  )= 1( GIABSاست.36،37
)𝑖𝐶 × 𝑖𝐹𝐸𝑇(∑ = 𝑄𝐸𝑇

خطر سرطانزایی کم 10-4 > CRE ≥ 10-3 ،معرف خطر
سرطانزایی متوسط 10-3 ≥ CRE > 10-1 ،معرف خطر
سرطانزایی زیاد و  CRE ≤ 10-1نیز معرف خطر سرطانزایی
خیلی زیاد در نظر گرفته شد.19
منشاءیابی ترکیبات  PCBو پردازش آماری
دادهها
برای پردازش آماری دادهها از نسخه  19نرمافزار

SPSS

استفاده شد .بدین صورتکه ،نرمال بودن توزیع دادهها توسط
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

( Kolmogorov-Smirnov

 )Testبررسی شد .به منظور مقایسه میانگین غلظت  PCBsدر
نمونههای مورد بررسی با مقادیر استاندارد از آزمون تی
تکنمونهای ( )One Sample t-Testو برای بررسی همبستگی

در رابطه :4
 TEQو  TEFبهترتیب نشاندهنده عامل سمیت معادل

بین مقادیر  PCBsبا مقادیر  EC ،pHو  TOCخاک از ضریب

( Toxicity

( Pearson Correlation Coefficient:

( )Toxic Equivalentو عامل هم ارزی سمیت

 )Equivalency Factorترکیبات  PCBاست .الزم بهذکر است
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همبستگی پیرسون

 )PCCاستفاده شد .از طرفی ،برای بررسی الگوی توزیع

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2022-07-06

()4

برای دستهبندی کیفی برآورد خطر سرطانزایی
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آالیندهها در خاک از نسخه  2007نرمافزار  Excelاستفاده شد.

داد که در سطح معنیداری کوچکتر از  ،0/010بین میانگین

همچنین ،برای شناسایی منابع بالقوه PCBها در نمونههای خاک

مقادیر همه ترکیبات  PCBشناسایی شده با بیشینه رواداری

( Principal Component

 USEPAبرابر با  20میکروگرم در کیلوگرم ،38اختالف معنیدار

 )Analysis: PCAبهعنوان روش آماری چند متغیره

آماری وجود داشته است .بهطوریکه ،میانگین غلظت همه

( )Multivariate Statistical Techniqueاستفاده شد.

اینPCBها در نمونههای خاک سطحی از حد مجاز کمتر بود.

از روش تحلیل مولفههای اصلی

نتایج آزمون همبستگی پیرسون به منظور بررسی همبستگی
یافتهها

بین میانگین غلظت ترکیبات  PCBبا هم و با پارامترهای

آمارههای توصیفی مربوط به غلظت ترکیبات شناساییشده

فیزیکوشیمیایی خاک سطحی در جدول  3آورده شده است.

 PCBدر نمونههای خاک سطحی مناطق مورد مطالعه از شهر

بهعنوان مثال ،بین ترکیبات  PCB18و  PCB138با ضریب ()r

تهران در جدول  2آورده شده است .نتایج نشان داد که 13

برابر با  0/622و یا بین ترکیبات  PCB28و  PCB101با ضریب

PCB31

برابر با  0/811در سطح معنیداری بهترتیب برابر با  0/050و

همگی واجد سه اتم کلر در ساختار مولکولی ()Tri-CBs؛

 ،0/010همبستگی مثبت وجود داشت .همینطور ،بین میانگین

 PCB44و  PCB52هر دو واجد چهار اتم کلر در ساختار

مقادیر پارامتر  TOCخاک و همولوگهای  31و  138بهترتیب

مولکولی ()Tetra-CBs؛  PCB101واجد پنج اتم کلر در ساختار

با ضرایب برابر با  0/794و  )p-value = 0/010( 0/669و یا

مولکولی ()Penta-CBs؛  PCB149 ،PCB141 ،PCB138و

بین میانگین مقادیر پارامتر  TOCخاک و همولوگ  44با ضریب

در ساختار مولکولی (Hexa-

برابر با  )p-value = 0/050( 0/531همبستگی مثبت وجود

همولوگ  PCBشامل  PCB29 ،PCB28 PCB18و

 PCB153همگی واجد  6اتم کلر

)CBs؛  PCB189واجد هفت اتم کلر در ساختار مولکولی

داشت.

( )Hepta-CBsو  PCB194واجد هشت اتم کلر در ساختار

نتایج بررسی توزیع ترکیبات  PCBبر اساس تعداد اتمهای

مولکولی ( )Octa-CBsبهترتیب با میانگین مقادیر ،1/53

کلر موجود در ساختار مولکولی در نمونههای خاک در شکل 2

،1/30 ،0/789 ،0/800 ،0/023 ،1/44 ،0/344 ،0/005 ،0/347

آورده شده است .نتایج بیانگر آن است که بهجز در ایستگاههای

 0/010 ،0/084 ،0/087و  0/004میکروگرم در کیلوگرم در

نمونهبرداری  m ،i ،h ،d ،cو  nکه بیشینه مقادیر توزیع ترکیبات

نمونههای خاک شناسایی شده است.

 )%( PCBبهترتیب با  77/5 ،89/5 ،81/2 ،58/7 ،80/1و 82/0

به سطح معنیداری ( )p-valueبزرگتر از  0/050و مقادیر آماره

ترکیبات با پنج یا بیشتر از پنج اتم کلر در ساختار مولکولی

آزمون ( )Zبرابر با ،1/16 ،0/912 ،1/23 ،0/649 ،1/29 ،0/668

بوده است ،در ایستگاههای  l ،k ،j ،g ،f ،e ،b ،aو  oبیشینه

 1/71 ،1/44 ،1/47 ،0/646 ،0/688 ،1/41و  0/865بهترتیب

توزیع ترکیبات  )%( PCBدر نمونههای خاک بهترتیب با ،86/2

برای همولوگهای ،141 ،138 ،101 ،52 ،44 ،31 ،29 ،28 ،18

 82/0 ،72/8 ،98/6 ،79/6 ،75/8 ،79/5 ،67/5و  90/0مربوط

 189 ،153 ،149و  ،194مقادیر همه ترکیبات از توزیع نرمال

به PCBهای سبک ( )Light PCB Congenersیعنی ترکیبات با

برخوردار بودهاند .از طرفی ،نتایج آزمون تی تکنمونهای نشان

کمتر از پنج اتم کلر در ساختار مولکولی بوده است.
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نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف نشان داد که با توجه

مربوط به PCBهای سنگین ( )Heavy PCB Congenersیعنی

تعیین محتوی ،منشاءیابی و ارزیابی خطر سالمت ترکیبات پلیکلره بیفنیل ( )PCBsدر خاک سطحی ……..

شکل  :2توزیع ترکیبات  PCBدر نمونههای خاک بر اساس تعداد اتم کلر موجود در ساختار مولکولی به تفکیک ایستگاه نمونهبرداری

نتایج ماتریس همبستگی پیرسون بین ایستگاههای

ایستگاه  bبا ایستگاههای  l ،k ،g ،f ،eو  oدر سطح معنیداری

نمونهبرداری از خاک سطحی (جدول  )4بیانگر وجود

برابر با  0/010و با ایستگاه  jدر سطح معنیداری برابر با 0/050

همبستگی مثبت قوی بین PCBهای شناسایی شده در نمونههای

از این حیث همبستگی مثبت وجود داشته است .عالوه بر این،

خاک برداشت شده از ایستگاههای تجاری ،فضای سبز و حاشیه

مشخص شد که بین ایستگاه  cبا ایستگاههای  m ،i ،h ،dو

خیابان با هم و از طرفی ،ایستگاههای آموزشی و مسکونی نیز

در سطح معنیداری برابر با  0/010همبستگی مثبت وجود داشته

با هم بود .بهعنوان مثال ،ایستگاه  aبا ایستگاههای ،k ،g ،f ،e ،b

است که همین تحلیل را میتوان برای سایر ایستگاهها نیز مد

 lو  oدر سطح معنیداری برابر با  0/010از حیث ترکیبات PCB

نظر قرار داد.

n

همبستگی مثبت قوی داشت .از طرفی ،نتایج نشان داد که بین
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فضای سبز غرب
آموزشی غرب
مسکونی غرب
خیابان غرب

آموزشی شرق
مسکونی شرق
خیابان شرق
تجاری غرب

خیابان شمال
تجاری شرق
فضای سبز شرق

آموزشی شمال
مسکونی شمال

LOQ

LOD

انحراف معیار
ضریب تغییرات ()%

کمینه
بیشینه
میانگین

)12( l
)13( m
)14( n
)15( o

) 8( h
) 9( i
)10( j
)11( k

) 5( e
)6( f
) 7( g

)3( c
) 4( d

) 1( a
) 2( b

تجاری شمال
فضای سبز شمال

ایستگاه

شناسه

ایستگاه

0/400

0/120

1/32
86/1

0/009
5/09
1/53

1/73
1/02
0/470
0/550

0/530
0/550
0/009
2/08

3/06
5/09
1/15

0/820
1/48

2/81
1/58

18

1/82
2/52

0/001
0/004
0/006
0/008

0/510
0/008
0/002
0/003

0/001 1/80
0/010 0/020
0/030 0/008
0/008 1/05

0/040 0/002
0/040 0/100
0/002 2/85
0/001 2/51

1/28
1/61
1/26

0/530 0/008
0/990 1/65
0/850 1/41
0/500 0/001

0/002 0/330
0/080 4/10
0/002 1/64
0/002 0/160

0/008
0/210
0/170
0/008

0/260
0/220
0/004
0/006

0/009
0/010
0/003
0/004

0/009
0/002
0/008
0/001

0/001 0/004 0/001 0/440
0/007 0/003 0/002 1/09
0/006 0/007 0/003 0/008
0/040 2/38 0/300 1/67
0/970 2/33 0/910 1/52
0/009 0/006 0/001 0/006
0/002 0/640 1/26 0/009

0/009 0/005
0/007 0/004
0/004 0/004

2/34
3/35

0/009
0/790

3/19
2/18

0/008 0/170 0/180
0/080 0/180 0/100

0/470 0/480 0/600

1/07

0/990

0/900 0/530 0/570 0/410 0/470 0/700

1/30

0/390 0/300 0/160 0/170 0/120 0/140 0/210 0/320 0/140 0/160 0/180

0/320

0/427 0/003 0/789
124
53/0
228

1/27
88/3

0/029
126

1/10
138

0/579
73/4

1/28
97/9

0/019 0/102 0/249
189
121
285

0/001
0/009
0/004

0/002
0/002
0/003
0/001

0/001
0/001
0/008
0/004

0/001
0/009
0/002

0/003
0/009

0/005
0/009

194

0/003
79/5

0/001 0/003 0/001 0/006 0/001 0/001 0/001 0/002 0/002 0/001 0/001
0/080 0/260 0/970 4/10 1/65 3/35 0/010 3/03 1/38 0/009 3/06
0/010 0/084 0/087 1/30 0/789 0/800 0/023 1/44 0/344 0/005 0/347

0/003
0/710
0/380
0/009

0/430
0/002
0/008
0/003

0/003
0/003
0/004
0/005

0/005
0/006
0/009
0/540

0/710 0/009 0/008
0/610 0/009 0/008
0/850 0/009 0/001

2/92
2/81
3/03

138

141

149

153

189
0/003 0/006 0/008 0/110 0/690 0/002 0/004
0/004 0/004 0/008 0/970 1/65 0/002 0/005

0/060 0/010 0/003 0/006 0/570
0/040 0/040 0/009 0/002 3/06

0/520 0/002 0/001
1/38 0/008 0/009

28

29

31

44

52

101

گونه PCB

جدول  :2آمارههای توصیفی ترکیبات  ( PCBمیکروگرم در کیلوگرم وزن خشک) و برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی در نمونههای خاک سطحی

0/291
4/00

6/80
7/80
7/27

7/50
7/40
7/60
7/30

6/90
7/60
7/10
7/80

7/00
7/50
7/30

7/00
7/20

7/10
6/80

pH

323
5/10

5900
7000
6396

6100
6300
6700
6200

6600
7000
6500
5900

6050
6800
6400

6090
6100

6500
6700

EC
(μmho
)s/cm

0/171
27/3

0/355
0/980
0/627

0/709
0/655
0/490
0/518

0/473
0/565
0/497
0/674

0/488
0/769
0/812

0/355
0/570

0/850
0/980

TOC
)(%
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تعیین محتوی ،منشاءیابی و ارزیابی خطر سالمت ترکیبات پلیکلره بیفنیل ( )PCBsدر خاک سطحی ……..

TOC

EC

pH

PCB194

PCB189

PCB153

PCB149

PCB141

PCB138

PCB101

PCB52

PCB44

PCB31

PCB29

PCB28

PCB18

-0/225

-0/265

-0/102

0/332

**0/965

0/478

-0/099

0/445

-0/095

**0/811

0/432

-0/505

-0/366

-0/357

1

-0/116

0/056

-0/121

0/032

-0/358

-0/416

-0/230

-0/250

** همبستگی در سطح اطمینان 99%

**0/794

0/031

-0/217

0/296

-0/258

**-0/659

-0/284

-0/492

0/433

-0/403

**0/721

*-0/614

*0/531

-0/098

-0/052

0/313

-0/334

**-0/900

-0/380

**-0/775

0/468

-0/381

0/010

-0/013

-0/251

**0/672

-0/503

-0/037

0/183

0/241

0/307

-0/063

-0/363

0/091

-0/008

-0/146

0/247

-0/310

-0/018

**0/868

1
0/352

-0/109

1

**0/669

-0/076

0/003

0/229

**0/830

0/293

**0/862

0/275

**0/955

-0/204

1
**0/800

**-0/843

**0/756

1
-0/283

*-0/566

**-0/768

1
-0/272

0/477

0/463

**0/739

1

1

* همبستگی در سطح اطمینان 95%

0/448

-0/013

0/102

0/348

-0/040

-0/468

-0/252

-0/248

*0/622

-0/359

-0/359

0/509

0/514

0/304

-0/119

1

PCB18

PCB28

PCB29

PCB31

PCB44

PCB52

PCB101

PCB138

PCB141

-0/183

0/475

0/255

-0/297

-0/128

0/457

1

PCB149

-0/509

0/234

-0/003

-0/289

0/301

1

PCB153

-0/107

-0/252

-0/103

0/438

1

PCB189

جدول  .3ماتریس همبستگی پیرسون بین مقادیر ترکیبات  PCBو پارامترهای فیزیکوشیمیایی نمونههای خاک

0/407

0/178

-0/185

1

PCB194

0/010

-0/010

1

pH

0/238

1

EC

1

TOC
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سمیرا رنجبران وهمکاران

نتایج تحلیل عاملی برای تعیین منشاء ترکیبات پلیکلره

مولفه اصلی  PC1و  PC2با واریانس مقدار ویژه ()Eigenvalue

بیفنیل سبک و سنگین در نمونهها (جدول  )5نشان داد که در

بهترتیب برابر با  51/4%و  35/4%بود که در مجموع  86/8%از

مولفه  ،PC1بارهای عاملی مثبت قابل توجه بهترتیب نزولی

واریانس کل را تشکیل داده و هر  15نمونه خاک را شامل

برای همولوگهای  28 > 141 > 52 > 101 > 153وجود

میشوند .همانطور که در شکل  3مشاهده میشود ،از مجموع

داشته است .در حالیکه ،در  ،PC2بارهای عاملی مثبت قابل

 15نمونه خاک ،مولفه اصلی اول بهعنوان طبقه غالب ،شامل 9

PCB28

نمونه خاک است .در  ،PC1بارهای عاملی مثبت قابل توجه

مشاهده شد .عالوه بر این ،در  ،PC3بارهای عاملی مثبت قابل

برای  60%از نمونههای خاک مربوط به مناطق تجاری ،فضای

توجه برای همولوگ  138و بارهای عاملی متوسط بهترتیب

سبز و حاشیه خیابان بهترتیب شامل ایستگاههای ،o ،g ،e ،k ،l

نزولی  PCB52 > PCB18 > PCB29 > PCB141مشاهده

 f ،b ،aو  jمشاهده شد .در حالیکه ،در  ،PC2بارهای عاملی

شد .بهبیان دیگر ،احتماالً منشاء تولید همولوگها با تعداد اتم

مثبت قابل توجه برای نمونههای خاک مربوط به مناطق آموزشی

کلر کم و همولوگها با تعداد اتم کلر زیاد یکسان بوده است.

و مسکونی بهترتیب شامل ایستگاههای  i ،m ،h ،n ،cو

توجه بهترتیب نزولی > PCB194 > PCB189

نتایج خروجی مدل  PCAاحتمال ترکیب نمونههای خاک

d

مشاهده شد.

و مخلوطهای آروکلر تجاری (شکل  ،)3بیانگر استخراج دو
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شکل  :3نمودار تحلیل مولفههای اصلی احتمال ترکیب نمونههای خاک و مخلوطهای آروکلر

تعیین محتوی ،منشاءیابی و ارزیابی خطر سالمت ترکیبات پلیکلره بیفنیل ( )PCBsدر خاک سطحی ……..

b
c

1

-0/086

1
-0/016

**1 0/750

1

** همبستگی در سطح اطمینان 99%

* همبستگی در سطح اطمینان 95%

i
j
k
l
m
n
o

-0/079

0/048

-0/242

h

1

-0/089

-0/025

**0/741

l

m

n

1 0/866** -0/142
0/099
0/014
**0/550 0/877
0/094 -0/056
**
*
1 -0/169 -0/164 0/849
0/382 0/616
*-0/199 -0/163 0/646
0/467
*
**
**
**
1 0/680
0/057 -0/034 0/916
0/911
0/984
**-0/037 -0/018 0/939** 0/917
**1 0/977** 0/661* -0/022 -0/054 0/880** 0/935** 0/993** -0/046 -0/035 0/890** 0/962
1
0/065
0/132 -0/131 0/892** 0/935** -0/109
0/188
**0/059 0/651* 0/930
0/169
0/016
**
**
**
1 0/919
-0/012
0/073 -0/197 0/896
0/908
-0/124
0/122
**0/008 0/774** 0/909
0/108 -0/030
-0/070
**0/041 0/910** 0/889** 0/874** -0/049 -0/023 0/869** 0/757** 0/876** -0/068 -0/011 0/769** 0/803

g
**0/997

**-0/232 0/919** 0/755

1

-0/194

**0/953

**1 0/691** 0/875

e
f

d
-0/010

-0/037
0/071

1

**-0/059 0/889** 0/972
**0/071 0/779** 0/979

-0/065

a
**0/782

ایستگاه
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

جدول  :4ماتریس همبستگی پیرسون بین ایستگاههای نمونهبرداری از خاک سطحی از حیث ترکیبات PCB
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سمیرا رنجبران وهمکاران

جدول  :5نتایج توصیف واریانس کل PCBهای مورد مطالعه بر مبنای روشهای  PCAو واریماکس
مجموع مجذورات بارهای عاملی
مولفه

مقدار ویژه اولیه ()Initial Eigenvalues

مجموع چرخش بارهای عاملی

( Extraction Sums of Squared

( Rotation Sums of Squared
)Loadings

)Loadings
مجموع

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

مجموع

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

مجموع

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

1

6/27

48/2

48/2

6/27

48/2

48/2

4/56

35/1

35/1

2

2/43

18/7

66/9

2/43

18/7

66/9

3/02

23/2

58/3

3

1/56

12/0

78/9

1/56

12/0

78/9

2/68

20/6

78/9

4

0/852

6/55

85/5

5

0/559

4/30

89/8

6

0/462

3/55

93/3

7

0/427

3/28

96/6

8

0/185

1/43

98/0

9

0/132

1/02

99/1

10

0/080

0/614

99/7

11

0/027

0/208

99/8

12

0/012

0/091

99/9

13

0/002

0/018

100

همولوگ

مااتریس مول فاه چرخیاده

ماتریس مولفه ()Component Matrix

شااده ( Rotated

)Component Matrix

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

PCB18

-0/549

0/422

0/380

-0/245

0/737

0/142

PCB28

0/634

0/728

-0/124

0/372

-0/166

0/885

PCB29

-0/546

-0/034

0/412

-0/186

0/593

-0/288

PCB31

-0/791

0/228

0/319

-0/459

0/749

-0/091

PCB44

-0/938

0/112

-0/042

-0/782

0/510

-0/150

PCB52

0/839

-0/054

0/375

0/898

-0/182

0/093

PCB101

0/923

0/304

0/098

0/770

-0/307

0/517

PCB138

-0/486

0/380

0/703

0/002

0/935

0/040

PCB141

0/826

0/025

0/483

0/946

-0/064

0/136

PCB149

0/382

-0/408

0/361

0/554

-0/078

-0/361

PCB153

0/929

-0/095

0/237

0/890

-0/351

0/115

PCB189

0/480

0/797

-0/233

0/177

-0/142

0/932

PCB194

-0/223

0/779

-0/073

-0/285

0/349

0/677

مجله مهندسی بهداشت محیط ،سال نهم ،شماره  ،1پاییز 137 ♦ 1400

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2022-07-06

مولفه اصلی

مولفه اصلی

مولفه اصلی

مولفه اصلی

مولفه اصلی

مولفه اصلی

تعیین محتوی ،منشاءیابی و ارزیابی خطر سالمت ترکیبات پلیکلره بیفنیل ( )PCBsدر خاک سطحی ……..

جدول  :6آمار توصیفی مقادیر شاخص خطر سرطانزایی ( )CRsترکیبات  PCBدر نمونههای خاک
شاخص خطر سالمت

کمینه

بیشینه

میانگین

میانه

توصیف کیفی

بلع مستقیم

1/33 ⨯ 10

9/90 ⨯ 10

2/90 ⨯ 10

2/22 ⨯ 10

خطر سرطانزایی زیاد

تنفس
تماس پوستی
شاخص خطر سالمت کل PCB189

5-

3/17 ⨯ 10
8-

10

10-

⨯ 6/64

3/00⨯ 10
8-

3-

2/36 ⨯ 10
5-

4/95 ⨯ 10
7-

2/40 ⨯ 10
6-

3-

6/93 ⨯ 10
6-

1/45 ⨯ 10
7-

3/00 ⨯ 10
7-

3-

5/29 ⨯ 10
6-

1/11 ⨯ 10
7-

1/80 ⨯ 10
7-

خطر سرطانزایی کم
خطر سرطانزایی خیلی کم
خطر سرطانزایی خیلی کم

نتایج محاسبه فاکتور سرطانزایی ناشی از قرار گرفتن در

خاک اطراف ترانسهای برق در منطقه طالقان کرج را -3000

معرض ترکیبات  PCBاز طریق بلع مستقیم ،تنفس ذرات خاک

 20/0میکروگرم در کیلوگرم گزارش کردند .15این در حالی

آلوده و یا تماس پوستی با خاک آلوده و همچنین ،مقادیر فاکتور

است که  Kimو همکاران ( )2017دامنه مقادیر  PCBsدر خاک

سرطانزایی کل در جدول  6نشان داده شده است .با توجه

سطحی شهر اولسان کره جنوبی را  0/274-1/82میکروگرم در

به آنکه از بین ترکیبات  PCBشناسایی شده در خاک منطقه

کیلوگرم گزارش کردند )2016( Cetin .25نیز دامنه مقادیر

مورد مطالعه ،عامل هم ارزی سمیت فقط برای همولوگ 189

 PCBsدر خاک سطحی شهر دیلواسی ترکیه را 0/001-4/68

گزارش شده است ،لذا ،شاخص خطر سالمت کل ناشی از قرار

میکروگرم در کیلوگرم گزارش کرد .23در پژوهشی دیگر ،دامنه

گرفتن در معرض خاک آلوده به PCBها در محدوده ⨯ 10-8

مقادیر ترکیبات  PCBدر خاک سطحی شهر چتیسگر هند

 3/00تا  2/40 ⨯ 10-6با میانگین  3/00 ⨯ 10-7متغیر بود.

 3/25-25/2میکروگرم در کیلوگرم گزارش شد .21همینطور،
دامنه مقادیر ترکیبات  PCBدر خاک سطحی شهرهای آپساال

بحث
نتایج مربوط به تعیین محتوی ترکیبات  PCBدر نمونههای
خاک سطحی کاربریهای تجاری ،فضای سبز ،آموزشی،
مسکونی و از طرفی ،حاشیه خیابان مناطق شمال ،شرق و غرب
شهر تهران بیانگر شناسایی  13همولوگ ،44 ،31 ،29 ،28 ،18
 189 ،153 ،149 ،141 ،138 ،101 ،52و  194از PCBها در
نمونههای خاک با دامنه مقادیر (میکروگرم در کیلوگرم)
بهترتیب برابر با ،0/001-0/009 ،0/001-3/06 ،0/009-5/09
،0/003-0/260 ،0/001-0/970 ،0/006-4/10 ،0/001-1/65
 0/001-0/080و  0/001-0/009بود .همچنین ،دامنه مقادیر
مجموع  13ترکیب شناسایی شده هم ،از  0/060تا 22/9
میکروگرم در کیلوگرم متغیر بود (جدول  .)2در پژوهشهای
مشابه Zakeri ،و همکاران ( )2021دامنه مقادیر PCBها در
 ♦ 138مجله مهندسی بهداشت محیط ،سال نهم ،شماره  ،1پاییز 1400

اسلوونی بهترتیب برابر با -172 ،0/620-73/0 ،2/30-77/0
 4/50-78/0 ،1/80و  2/80-48/0میکروگرم در کیلوگرم
گزارش شد .39این در حالی است که ،دامنه مقادیر ترکیبات
 PCBدر خاک سطحی شهرهای پنجاب پاکستان ،40اوران
الجزایر ،28دالیان چین ،41مسکو روسیه 42و مادرید اسپانیا 43نیز
بهترتیب برابر با ،1/34-4/77 ،0/001-0/004 ،7/00-45/0
 3/10-42/0و  9/00-66/0میکروگرم در کیلوگرم گزارش شد.
نتایج مقایسه مقادیر ترکیبات  PCBدر نمونههای خاک با
بیشینه رواداری  ،EPAنشان داد که میانگین غلظت همه
گونههای شناسایی شده  PCBکوچکتر از حد مجاز بود.ه است
( .)p-value > 0/010در پژوهشهای مشابه ،میانگین مقادیر
همولوگهای  138 ،101 ،52 ،44 ،28و  153در نمونههای
خاک سطحی چهار منطقه شهری نپال بهترتیب برابر با ،1/07
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،0/001-3/35 ،0/001-0/010 ،0/002-3/03 ،0/002-1/38

سوئد ،آویرو پرتغال ،تورینو ایتالیا ،گالسکو اسکاتلند و لیوبلیانا

سمیرا رنجبران وهمکاران

 0/110 ،0/183 ،0/312 ،0/220و  0/843میکروگرم در کیلوگرم

خارنها و عوامل ضد رسوب استفاده میشوند ،و از طرفی،

و برای همه ترکیبات کوچکتر از بیشینه رواداری  EPAگزارش

ترکیبات  PCBسنگین از جمله ترکیبات واجد پنج اتم کلر در

شد .24از طرفی ،میانگین غلظت مجموع همولوگهای ،28 ،18

ساختار مولکولی بهعنوان افزودنی در رنگها و یا پوشش

 153 ،138 ،101 ،52 ،44و  189در خاک مناطق با کاربریهای

کابلها مورد استفاده قرار میگیرند ،لذا ،قرار گرفتن آروکلرهای

مختلف شهر پکن چین برابر با  4/69میکروگرم در کیلوگرم و

تجاری با کلر اندک یعنی ترکیبات  1242 ،1016و  1248در

کوچکتر از بیشینه رواداری گزارش شد Kim .18و همکاران

( PC1شکل  )3بهعنوان طبقه نمونههای غالب مناطق تجاری،

( )2017نیز میانگین غلظت مجموع همولوگهای ،101 ،52 ،28

فضای سبز و حاشیه خیابان که بیشتر دربر گیرنده PCBهای با

 138و  153در خاک شهر صنعتی گوانگ یانگ کره جنوبی را

وزن مولکولی کم بودند ،را میتوان توجیه کرد .بهعالوه ،قرار

برابر با  0/037میکروگرم در کیلوگرم و کوچکتر از بیشینه

گرفتن ترکیب تجاری آروکلر  1254در طبقه نمونههای واجد

رواداری گزارش کردند.25

PCBهای سنگین نیز با خروجی تحلیل عاملی مطابقت دارد .در

نتایج بررسی توزیع PCBها در نمونههای خاک منطقه

این خصوص ،هر چند نتایج پژوهشها حاکی از آن است که

مورد مطالعه (شکل  )2نشان داد که سهم -PCBهای سبک با

منشاءیابی PCBها با استناد به نتایج تحلیل  PCAچندان خالی

 54/5%بیشتر از PCBهای سنگین ( )45/%5بوده است .در سایر

از ابهام نیست ،ولی ،یافتههای برخی پژوهشهای مشابه از

پژوهشها )2016( Cetin ،نیز نرخ توزیع PCBهای سبک در

جمله  Wuو همکاران ( 18)2011و  Anhو همکاران

(44)2019

خاک مناطق صنعتی شهر قوجاایلی ترکیه را با  ،78/6%بیشتر

با نتایج پژوهش حاضر مطابقت داشت .این در حالی است که،

از همولوگهای سنگین ( )21/%4گزارش کردند .23در حالیکه،

 Halfadjiو همکاران ( 28)2019ترکیبات تجاری آروکلر 1254

یررسی توزیع ترکیبات  PCBدر خاک مناطق کشاورزی شهر

و  1260و  Kimو همکاران ( 25)2017نیز آروکلر  1254را

صنعتی اولسان کره جنوبی نشان داد که همولوگهای سبک با

بهعنوان منابع ترکیبات  PCBبهترتیب در خاک مناطق مسکونی

 12/4%سهم اندکی از کل ترکیبات  PCBخاک را بهخود

و صنعتی شهر اوران الجزایر و همچنین ،خاک مناطق کشاورزی

اختصاص داده بودند .25از طرفی ،بررسی ترکیبات  PCBدر

شهرهای گوانگ یانگ و اولسان کره جنوبی معرفی کردند.

همولوگهای واجد  6اتم کلر در ساختار مولکولی (PCBهای

PCBهای سبک ،بیشتر از PCBهای سنگین متصاعد

سنگین)  53/2%تا  61/6%از ترخ توزیع  PCBsدر نمونههای

میشوند ،22لذا ،از آنجا که  54/5%از کل محتوی ترکیبات PCB

خاک را بهخود اختصاص داده بودند .20نتایج پژوهشی دیگر نیز

در نمونههای خاک مورد ارزیابی به همولوگهای سبک (،18

نشان داد که در نمونههای خاک سطحی شهر پکن سهم

 44 ،31 ،29 ،28و  )52اختصاص داشت ،وجود ترکیبات PCB

PCBهای سبک با  71/0%بسیار بیشتر از همولوگهای سنگین

در نمونهها را احتماالً میتوان با فرآیند احتراق ترکیبات حاوی

( )29/0%بوده است.18

اتم کلر مرتبط دانست .از طرفی ،بر طبق نتایج تحلیل عاملی

از آنجا که ،عمده همولوگهای  PCBتولید و مصرف شده

برای تعیین منشاء ترکیبات پلیکلره بیفنیل سبک و سنگین در

در ایران در زمره ترکیبات با وزن مولکولی کم بهویژه PCBهای

نمونهها ،در مولفه  ،PC1بارهای عاملی مثبت قابل توجه

واجد سه و چهار اتم کلر در ساختار مولکولی هستند که در

بهترتیب نزولی PCB141 > PCB52 > PCB101 > PCB153

سیاالت هیدرولیک ،روانکنندهها ،روغن ترانسفورماتورها،

>  PCB28و در  ،PC2بارهای عاملی مثبت قابل توجه بهترتیب
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خاکهای آلوده شهر برایتون انگلستان نشان داد که

مشخص شده است که طی فرآیند احتراق مواد حاوی کلر،

تعیین محتوی ،منشاءیابی و ارزیابی خطر سالمت ترکیبات پلیکلره بیفنیل ( )PCBsدر خاک سطحی ……..

نزولی  PCB28 > PCB194 > PCB189مشاهده شد .عالوه

( )0/910( i ،)0/962( m ،)0/964و  )0/780( dمشاهده شد که

بر آن ،در  ،PC3بارهای عاملی مثبت قابل توجه برای PCB138

تا حد زیادی با نتایج ماتریس همبستگی پیرسون (جدول  )4که

و بارهای عاملی متوسط بهترتیب نزولی > PCB29 > PCB141

بهعنوان مثال بیانگر وجود همبستگی مثبت قوی بین PCBهای

 PCB52 > PCB18مشاهده شد .بهبیان دیگر ،احتماالً منشاء

شناسایی شده در نمونههای خاک ایستگاه  aبا ایستگاههای

تولید همولوگها با تعداد اتم کلر کم و همولوگها با تعداد اتم

(،)r = 0/979( f ،)r = 0/972( e ،)r = 0/782

زیاد یکسان بوده است .از اینرو ،همانطور که قبالً فرآیند

=  )r = 0/962( l ،)r = 0/917( k ،)rو  ،)r = 0/803( oهمگی

احتراق بهعنوان منبع احتمالی تولید PCBهای واجد تعداد کم

با  p-value > 0/010بود ،همخوانی داشت .لذا ،میتوان اذعان

اتم کلر در ساختار مولکولی معرفی شد ،میتوان منبع تولید

داشت که  60%از PCBهای شناسایی شده در نمونههای خاک

سایرPCBها را نیز با این فرآیند مرتبط دانست .همچنین ،از

احتماالً از یک منبع عمومی مشترک نشات گرفتهاند .این در

آنجا که ثابت شده است PCBها از قابلیت جذب توسط ذرات

حالی است که ،نتایج ماتریس همبستگی پیرسون بین میانگین

گردوغبار و بهتبع آن جابجایی توسط این ذرات برخوردار

مقادیر PCBها (جدول  )3نیز بیانگر وجود همبستگی مثبت

هستند ،45بهطوریکه ،ممکن است در محلی بسیار دورتر از

بین میانگین مقادیر همولوگ  18با همولوگ  138با > 0/050

منطقه مورد مطالعه تولید شده و بهواسطه وزش بادهای غالب

 ،p-valueبین میانگین مقادیر همولوگ  28با همولوگهای 101

توسط ذرات گردوغبار به سایر مناطق منتقل شده باشند ،22لذا،

و  ،189بین میانگین مقادیر همولوگ  31با همولوگهای  44و

این موضوع نباید در تعیین منابع PCBهای شناسایی شده در

 ،138بین میانگین مقادیر همولوگ  52با همولوگهای ،101

نمونههای خاک نادیده گرفته شود.

 141و  ،153بین میانگین مقادیر همولوگ  101با همولوگهای

b

0/755( g

نتایج خروجی مدل  PCAاحتمال ترکیب نمونههای خاک

 141و  189 ،153و بین میانگین مقادیر همولوگ  141با

و مخلوطهای آروکلر تجاری (شکل  )3بیانگر استخراج دو

همولوگ  153همگی با  p-value > 0/010و منشاء یکسان

مولفه اصلی  PC1و  PC2با واریانس مقدار ویژه بهترتیب برابر

تولید آنها بود که با نتایج تحلیل عاملی ترکیبات ( PCBجدول

با  51/4%و  35/4%بود که در مجموع  86/8%از واریانس کل را

 )5که نشان داد در  ،PC1بارهای عاملی مثبت قابل توجه

تشکیل داده و هر  15نمونه خاک را شامل میشدند .همانطور

بهترتیب برای همولوگهای  141 ،52 ،101 ،153و  28وجود

که در شکل  3مشاهده میشود ،از مجموع  15نمونه خاک،

داشته است ،مطابقت دارد .سایر پژوهشگران نیز وجود

مولفه اصلی اول بهعنوان طبقه غالب ،شامل  9نمونه خاک است.

همبستگی مثبت معنیدار بین میانگین مقادیر آالیندههای معدنی

در  ،PC1بارهای عاملی مثبت قابل توجه برای  60%از نمونههای

و آلی خاک را با منشاء یکسان تولید آنها مرتبط دانستهاند.46،47

محلهای نمونهبرداری بهترتیب شامل ایستگاههای ،)0/987( l

نقش مهمی در برقراری پیوند بین ترکیبات آالینده و ذرات خاک

،)0/923( a ،)0/926( o ،)0/939( g ،)0/983( e ،)0/985( k

دارند ،20نتایج بررسی همبستگی بین میانگین مقادیر PCBهای

 )0/886( f ،)0/912( bو  )0/741( jمشاهده شد .در حالیکه،

شناسایی شده با پارامترهای  EC ،pHو  TOCخاک سطحی،

در  ،PC2بارهای عاملی مثبت قابل توجه برای نمونههای خاک

فقط نشاندهنده وجود همبستگی مثبت بین میانگین مقادیر

مربوط به مناطق آموزشی و مسکونی محلهای نمونهبرداری

 TOCبا همولوگهای  31و  )p-value > 0/010( 138و 44

h

( )p-value > 0/050بود (جدول  )3که این موضوع را احتماالً

بهترتیب شامل ایستگاههای

،)0/965( n ،)0/969( c
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خاک مربوط به مناطق تجاری ،فضای سبز و حاشیه خیابان

هرچند پارامترهای فیزیکوشیمیایی و بهویژه مقادیر

TOC

سمیرا رنجبران وهمکاران

میتوان با ناهمگنی ( )Heterogeneityنمونههای خاک مرتبط

این مطالعه با هدف شناسایی ،تعیین محتوی ،منشاءیابی و

دانست .در این خصوص Zhou ،و همکاران ( )1999نیز عدم

ارزیابی خطر سالمت ترکیبات  PCBدر  45نمونه خاک سطحی

وجود همبستگی معنیدار آماری بین پارامترهای فیزیکوشیمیایی

مناطق تجاری ،آموزشی ،مسکونی ،فضای سبز و حاشیه خیابان

خاک با میانگین مقادیر آالیندههای آلی خاک را با ناهمگنی

نواحی شمال ،شرق و غرب شهر تهران در سال  1398انجام

خاک مرتبط دانستند.48

یافت .نتایج بیانگر شناسایی  13ترکیب  PCBدر نمونههای

خاک منطقه مورد مطالعه ،عامل هم ارزی سمیت فقط برای

کیلوگرم بود .با توجه به نتایج آزمون  PCAو همچنین سهم

همواوگ  189گزارش شده است ،لذا ،شاخص خطر سالمت

زیاد غلظت همولوگهای سبک از غلظت کل PCBهای

کل ناشی از قرار گرفتن در معرض خاک آلوده به این همولوگ

شناسایی شده در نمونهها ،میتوان وجود ترکیبات  PCBدر

با میانگین  3/00 ⨯ 10-7در محدوده  3/00 ⨯ 10-8تا ⨯ 10-6

نمونهها را با فرآیند احتراق ترکیبات حاوی اتم کلر مرتبط

TEQ

دانست .نتایج نشان داد که میانگین غلظت هیچیک از

( Dioxin-like

همولوگهای شناسایی شده در نمونههای خاک سطحی از

 )PCBدر خاک سطحی شهر پکن برابر با  3/50 ⨯ 10-4و

بیشینه رواداری بزرگتر نبوده است .مقادیر فاکتور سرطانزایی

بزرگتر از محدوده خطر گزارش شد .18در حالیکه ،مشابه با

ناشی از قرار گرفتن در معرض ترکیبات  PCBاز طریق بلع،

نتایج پژوهش حاضر Ge ،و همکاران ( )2013مقادیر خطر

تنفس و تماس پوستی با خاک آلوده و همچنین ،فاکتور

سرطانزایی قرار گرفتن در معرض ترکیبات  PCBخاک سطحی

سرطانزایی کل  PCB189با میانگین  3/00 ⨯ 10-7نشان داد

میدوی اتول از طریق مسیرهای بلع ،تنفس و تماس پوستی را

که مواجهه با این ترکیب خطر سرطانزایی "خیلی کم" را

کوچکتر از محدوده خطر گزارش کردند .19نتایج نشان داد که

بهدنبال خواهد شد .در پایان ،با توجه به مخاطرات سالمتی

میانگین مقادیر شاخص خطر سرطانزایی بلع با 2/90 ⨯ 10-3

ناشی از ترکیبات  ،PCBنسبت به شناسایی ،تعیین محتوی،

بزرگتر از مقادیر شاخص برای تنفس ( )6/93 ⨯ 10-6و تماس

منشاءیابی و پایش منظم و دورهای این ترکیبات در محیطهای

پوستی ( )1/45 ⨯ 10-7بوده است و از اینرو ،بلع مسیر اصلی

مختلف بهویژه آب و خاک از یکسو و تالش برای کنترل منابع

مواجهه با PCBهای خاک شناخته شد Kumar .و همکاران

تولید آنها به منظور حفظ سالمت محیط و شهروندان از دیگر

( )2014میانگین مقادیر شاخص خطر سرطانزایی ترکیبات

سو ،توصیه میشود .عالوه بر آن ،پیشنهاد میشود در مطالعههای

 PCBدر خاک سطحی مناطق صنعتی شهر چتیسگر هند را برابر

آتی نسبت به ارزیابی خطر بالقوه بومشناختی PCBها نیز اقدام

با  3/10 ⨯ 10-8و بلع را بهعنوان مسیر اصلی مواجهه با PCBها

شود.

 2/40متغیر بود (جدول  .)6در سایر پژوهشها ،مقدار
مجموع هفت ترکیب کلره شبه-دی اکسین

گزارش کردند .21در حالیکه ،در پژوهشی دیگر ،تماس پوستی

تقدیر و تشکر

بهعنوان مسیر اصلی مواجهه با ترکیبات  PCBخاک مناطق

این مقاله برگرفته از رساله دکتری تخصصی محیطزیست

مسکونی و بوستانهای عمومی و شخصی بخارست رومانی

مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان با کد

گزارش شد.49
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نویسندگان از حوزه معاونت پژوهش و فنآوری دانشگاه برای
فراهم کردن امکانات اجرای مطالعه ،سپاسگزاری میکنند.
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با توجه به آنکه از بین  13ترکیب  PCBشناساییشده در

خاک با میانگین مجموع مقادیر برابر با  6/76میکروگرم در

…….. ) در خاک سطحیPCBs(  منشاءیابی و ارزیابی خطر سالمت ترکیبات پلیکلره بیفنیل،تعیین محتوی
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ABSTRACT
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Background & Objective: Polychlorinated biphenyls (PCBs) are a group of persistent organic
pollutants that due to their characteristics including bioaccumulation potential and persistence in the
environment; can pose adverse effects on human and environmental health. Therefore, this study was
performed to analysis, source identification and health risk assessment of PCBs in surface soil samples
collected from some land types of northern, eastern and western parts of city of Tehran in 2019.
Materials & Methods: In this descriptive cross-sectional study, a total of 45 surface soil
samples were collected from 15 sampling sites including business districts, residential areas, cultural and
educational areas, public green space and roadside. After extraction of analytes, the gas
chromatography/mass spectrometry (GC–MS) method was used to determination of PCBs in the soil
specimens. All statistical analyses were performed using the SPSS software.
Results: Based on the results obtained, 13 congeners of PCBs were detected in the analyzed soil
samples. Also, the minimum, maximum and mean concentrations of ∑13PCBs (µg/kg) were 0.031, 23.1
and 6.77, respectively. Moreover, the results of principal component analysis (PCA) and significant
distribution of low molecular weight homologues of PCBs in the analyzed soil samples indicated that
the presence of PCB compounds in the soil samples would be connected with combustion processes in
the soil. Besides, since among the detected PCBs, the TEF values only established for PCB189,
therefore, exposure to contaminated soil with this congener could be lead to a "very low level of
carcinogenic risk".
Conclusion: Given that PCBs have adverse effects on the environment and human health, detection,
content determination, source identification and periodic monitoring of these compounds in different
mediums especially water and soil for human and environmental health maintenance are recommended.
Keywords: Soil contamination, Polychlorinated biphenyls, Carcinogenic risk, Multivariate analysis,
Tehran.
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