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 مقاله: نوع

 پژوهشی

  چکیده

ها برسلامت انسان و زنجیره غذایی، تحقیق حاضر ثیر آنأبا توجه به اهمیت آلودگی منابع خاک و آب و ت

نیشابور، استان خراسان  -جاده قوچان ب منطقه عبدالله گیو واقع دربه نقش فلزات سنگین در خاک و آ

های سطحی منطقه از خاک نمونه از 01نمونه از منبع آبی و 81 پردازد. در این تحقیق تعدادرضوی می

سازی و آنالیز از لحاظ غلظت فلزات سنگین آماده متری برداشت گردید و پس ازسانتی 01تا  81عمق 

های منطقه بیشترین غلظت مربوط به عنصر که در آب رارگرفت. نتایج مطالعه نشان دادمورد مطالعه ق

استرنسیم و کمترین غلظت مربوط به عنصر کادمیوم است ولی غلظت تمامی عناصر کمتر از حد استاندارد 

رد باشد. نتایج حاصل از غلظت فلزات سنگین در خاک منطقه و مقایسه آن با استاندابهداشت جهانی می

 های قلیایی نشان داد که مقدار فلزات سنگین کروم و نیکل درخاک زیست درسازمان حفاظت محیط

تواند در این امر های آذرین بازالتی درمنطقه میحد استاندارد است. وجود سنگ خاک منطقه بیشتر از

نابع آب و خاک آن است که به سمت غرب تمرکز فلزات سنگین در م نقش داشته باشد. مطالعات حاکی از

 .یابدمنطقه افزایش می

 مقاله: تاریخچه
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 هـقدمم

گرو استفاده صحیح از منابع و  پیشرفت و توسعه کشورها در

هستند که هایی جمله آلاینده باشد. فلزات سنگین ازذخایر می

زیست و نگرانی از نظر به دلیل سمیت و پایداری در محیط

 سلامت عمومی حائز اهمیت هستند.

 این فلزات به دلیل تهدیداتی که  8930بابایی و همکاران، 

تواند متوجه سلامت انسان کند بسیار مهم هستند. آلودگی می

زیست به فلزات سنگین به علت سمیت و تجزیه محیط

مرادی و میرزایی، ) شودمشکل جدی تلقی می ناپذیری یک

 زایی پذیری و سرطان( و به دلیل خاصیت تجمع8930

 کنندایجاد  زیستیتوانند مشکلات متعدد بهداشتی و محیطمی

(Hadia et al., 2018فلزات .) قبیل سرب، آرسنیک،  سنگین از

کادمیوم به دلیل دارا بودن خاصیت سمی و  روی، کروم و

شوند و از نظر ها محسوب میترین آلایندهی از مهمتجمع زیست

ها تعلق دارند و با ترین گروهسمیت و پایداری، به خطرناک

تجمع در بافت جانداران از اهمیت  توجه به ماندگاری بالا و

، لطفی)اتابکی و  اکولوژیک و بیولوژیک زیادی برخوردارند

بر  (. افزایش غلظت این عناصر اثرات منفی زیادی8930

سلامت انسان دارد و بیشتر از طریق هضم، تنفس و جذب 

(. کودکان Rehman et al., 2018) گیردپوستی صورت می

نسبت به بزرگسالان به دلیل سرعت رشد سریعتر و متابولیسم، 

(. این Matta & Gjyli, 2016) تر هستندبه این فلزات حساس

ارد بدن توانند از طریق هوا، خاک، آب و پوست وفلزات می

ها به هوا، خاک (. این آلایندهLentini et al., 2017) انسان شوند

 & Azami) شوندهای آبی وارد مینهایت به اکوسیستم و در

 dr.ef.valipour@gmail.com* پست الکترونیکی نویسنده مسؤول: 

  



 ...و  ثیر واحدهای زمین شناسی بر تجمع فلزات سنگین بر منابع آبأبررسی ت حسینیساداتو  پورولیفاضل

 

83 

 

Taban, 2018 ورود فلزات سنگین به محیط زیست نتیجه دو .)

 Ebqa) باشدهای انسانی و فرایندهای طبیعی میمنشا فعالیت

ai & Ibrahim, 2017; Zhong et al., 2018 .) 

قبیل کشاورزی، صنعتی و  های مختلف انسانی ازفعالیت

شناسی، سازی، سنگهای کانیکاری در کنار ویژگیمعدن

تواند شناسی و هوازدگی در هر منطقه میفرآیندهای زمین

شده که به تبع آن حضور آن سبب آزاد شدن فلزات سنگین 

عناصر به دلیل  این و آب مشهود خواهد بود. در خاکعناصر 

که توسط فرآیندهای شیمیایی و زیستی قابل تجزیه آن

توانند در خاک انباشته شوند و در زنجیره غذایی نیستند، می

فلزات  انسان و سایر موجودات اثرات منفی بر جای گذارند.

های موجودات زنده ها و اندامسنگین به دلیل تجمع در بافت

 ,Kukrer) ها خطرناک هستندبرای سلامتی جانداران و انسان

به نوع فلز، نقش زیستی آن در بدن  دوز سمیت عناصر (.2017

گیرد بستگی ای که در معرض آن قرار میو نوع موجود زنده

مسمومیت با فلزات سنگین در  (.Mendes et al., 2017) دارد

جمله آسیب مغزی و  تواند منجر به علائم متعددی ازانسان می

هنی، کاهش عملکرد سیستم اعصاب مرکزی، کاهش توانایی ذ

 کاهش سطح انرژی بدن و آسیب به محتوی ژنتیکی شود

(Adrees et al., 2015.)  برای ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در

های و شاخصاست   روش های متعددی بیان شدهو آب  خاک

آلودگی به طور گسترده برای ارزیابی جامع میزان آلودگی و 

 زاد به کار گرفته زاد و انسانهای زمیندگیتعیین نقش آلو

(، به بررسی زمین 8931همانند مظهری )محققینی  .شوندمی

که منجر به ه های منطقه شمال سبزوار پرداختشیمی خاک

عناصر کروم، نیکل و زیستی های محیطشناسایی آلودگی

 ( به8011پور )ولیفاضل. ه استزاد گردیدزمین أکبالت با منش

آلودگی خاک اطراف معدن مس  فلزات سنگین درنقش 

پرداخت و دریافت که غلظت فلزات مس، مولیبدن،  بردسکن

 بخش شمالی و کادمیوم در بخش غربی منطقه و منگنز در

 دهند. ترشیزیان و همکاراننشان میمرکزی آلودگی بیشتری 

خاک  منابع آب و ( به مطالعه آلودگی فلزات سنگین در8931)

دریافتند که افزایش غلظت  بست پرداختند و محدوده سنگ

های مافیک و عناصر کروم، کبالت و نیکل به دلیل وجود سنگ

( 8933منطقه است. خرم نژادیان و همکاران ) الترامافیک در

گیاهان معدن سرب نخلک را  خاک و تجمع فلزات سنگین در

بررسی نمودند و دریافتند که سرب کمترین قابلیت زیستی را 

های ارزیابی شاخص ( با8933همکاران ) و نیک صلواتی .ددار

های منطقه ششتمد سبزوار آلودگی به فلزات خاک آلودگی در

  ند.اهسنگین را با منشا طبیعی و انسانی بررسی نمود

این تحقیق سعی گردیده است تمرکز فلزات سنگین در  در

و نقش عوامل طبیعی   عبدالله گیو نیشابورمنطقه  خاک و آب

بدین ثر تمرکز این عناصر مورد بررسی قرار گیرد. ؤو انسانی م

 81 سطحی وهای خاک نمونه از 01نتایج حاصل از  منظور

با هدف ارزیابی منطقه  نمونه از آب چشمه و قنات و چاه در

ها نآلایندگی آدرجه  نحوه توزیع فلزات سنگین و میزان و

 .فته استمنطقه مورد بررسی قرارگر های آب و هادرخاک

 زمین شناسی وموقعیت جغرافیایی منطقه

 توابع بینالود در از لحاظ جغرافیایی منطقه مورد مطالعه از

کیلومتری غرب  881 بخش مرکزی شهرستان نیشابور و

 درجه و 11مشهد، استان خراسان رضوی با طول جغرافیایی 

دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  98درجه و 11دقیقه تا  00

دقیقه شمالی واقع  00 درجه و 91 دقیقه تا 91 درجه و 91

های رسوبی لحاظ زمین شناسی سنگ (. از8 شده است )شکل

های رسوبی جنس آهک، مارن، دولومیت و سنگ کربناته از

های آذرین از جنس ماسه سنگ و کنگلومرا و سنگ آواری از

 شوند.آندزیت در منطقه دیده می جنس بازالت و
 

 هامواد و روش
بررسی تأثیر فلزات سنگین بر آب و خاک منطقه  جهت

ضروری بود تا منابع خاک و آب از لحاظ آلودگی مورد 

 بررسی قرار گیرند.

 های منطقهبرداری ازآبنمونه

های واقع در نمونه آب از چشمه، چاه و قنات 81تعداد 

 11ها در بطری (. این نمونه0منطقه برداشت گردید )شکل

آوری اسیدشویی شده بودند، جمع میلی متری که قبلا  

قطره اسید نیتریک به آن  9تا  0گردید و پس از برداشت 

نشست عناصر جلوگیری شود. با اضافه گردید تا از ته

پارامترهای فیزیکی آب  Extechمتر مدل دستگاه مولتی

های آب جهت آنالیز فلزات سنگین گیری شد. نمونهاندازه

تحقیقات فراوری مواد به مرکز  ICP-OESبا دستگاه 

ها میزان غلظت معدنی ایران ارسال گردید، با آنالیز نمونه

های منطقه تعیین و با حد مجاز فلزات سنگین در آب

 استاندارد مقایسه گردید.
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 های منطقهخاک نمونه برداری از

تا  81های سطحی منطقه از عمق نمونه از خاک 01تعداد 

پس از خشک  (.0ل متری برداشت گردید )شکسانتی 01

ها جهت ها، نمونهسازی آنهای خاک و آمادهشدن نمونه

به شرکت  ICP-OESآنالیز فلزات سنگین با دستگاه 

 زرآزما منتقل شد. با تعیین غلظت فلزات سنگین در

های منطقه و مقایسه آن با حد مجاز استاندارد خاک

 میزان آلودگی خاک ناشی مشخص گردید.

 
 

 مورد مطالعاتی منطقه موقعیت  -1شکل
 

 
 (1731)امینی  زمین شناسی مشکان 1:111111نقشه  های منطقه مورد مطالعه درها و خاکمناطق نمونه برداری از آب - 2شکل
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 نتایج
 های منطقهآب غلظت فلزات سنگین در

منابع آبی منطقه  نمونه از 81 فلزات سنگین در میزان حضور

 ت.نشان داده شده اس 8 جدول در

 

 (ppmهای منطقه عبدالله گیو) برحسب نتایج غلظت فلزات سنگین درآب -1جدول
Sampel Al B Ba Zn Mn Fe Cd Sr 

S1 10/1  27/1  13/1  10/1  10/1  10/1  12/1  23/1  

S2 10/1  13/1  10/1  10/1  10/1  13/1  12/1  12/1  

S3 10/1  12/1  10/1  71/1  10/1  11/1  12/1  31/1  

S4 11/1  10/1  7/1  10/1  01/1  17/1  12/1  17/11  

S5 11/1  72/1  10/1  10/1  10/1  11/1  12/1  00/1  

S6   10/1  21/1  10/1  10/1  10/1  12/1  12/1  1/1      

S7 13/1  10/1  12/1  10/1  10/1  13/1  12/1  70/1  

S8 17/1  00/1  12/1  10/1  10/1  10/1  12/1  0610 

S9 10/1  13/1  12/1  10/1  10/1  1/1  12/1  17/1  

S10 10/1  10/1  12/1  10/1  10/1  11/1  12/1  02/1  

WHO   1/2 1/7 1/7 1/7 1/0 1/7 1/117 NS      

 

های منطقه مربوط به عنصر آب شدگی دربیشترین فاکتور غنی

باشد. کمترین غلظت مربوط به عنصر کادمیوم می استرنسیم و

دهد میهای منطقه نشانآب در بندی غلظت عناصرنقشه پهنه

 ساختار یابد.باریوم افزایش می غلظت تمام عناصر به غیر از

قش داشته است. تعیین غلظت عناصر ن شناسی منطقه درزمین

های اولیوین، آمفیبول، بیوتیت و پلاژیوکلاز حاوی وجود کانی

 نیز هوازدگی  های آذرین منطقه وسنگ عنصر روی در

 9 نمونه شماره سبب افزایش عنصر روی در های کربناتهسنگ

 شده است. روی در طی فرایند هوازدگی تحرک زیادی داشته و

 3 نزدیک به pHسیدی تا های امحیط این فلز در محلول است.

 نژاد،و عباس زاده)حسن باشدمحلول می Ehهای در تمام بازه

سنگ دار از قبیل ماسههای اسیدی سیلیس(. سنگ8930

های بازیک و باشند درحالی که سنگاغلب فقیر از روی می

 باشندمی Znها غنی از های کربناته در مقایسه با آنسنگ

(Srivastava & Gupta, 1996) ،افزایش غلظت استرنسیم، بور .

وجود توان بهرا می 1 و 0های شماره نمونه آلومینیوم در آهن و

  pHمنطقه نسبت داد. های آذرین بازالتی و آندزیتی درسنگ

را افزایش  ( شرایط اکسیداسیون و هیدرولیز19/0) بالای آب

منطقه تشکیل  دار هماتیت و گوتیت درهای آهنکانی داده و

افزایش میزان آهن در منطقه نیز  ها دره است و این کانیشد

هایی با ترکیب آهن مانند آن سیمان اند. علاوه برنقش داشته

ها و کنگلومراهای منطقه در هماتیت و مگنتیت در ماسه سنگ

 (. Uysal et al., 2000) اندثر بودهؤتمرکز عنصر آهن م

های کانی وجودمین عنصر آلومینیوم، أبارزترین منشا جهت ت

منطقه است. بخشی از این عنصر در اثر هوازدگی و  رسی در

دار مانند فلدسپات در های ناپایدار آلومینیومدگرسانی کانی

های آندزیتی و بازالتی ها و پلاژیوکلاز در سنگماسه سنگ

 ,.Ketzer et al., 2005, Reed et al) اندوجود آمدههمنطقه ب

 تواند ازها نیز میدرماسه سنگ (. وجود سیمان رسی2005

 ,Liu) منطقه باشد کننده عنصر آلومینیوم درمینأمنابع ت

2003; Mansourbeg et al., 2008.) 

های منطقه انعکاسی از غلظت آب غلظت عنصر استرنسیم در

پور، )عطا منطقه است های آندزیتی درسنگ این عنصر در

ی انسان و (. استرنسیم عنصری با سمیت اندک برا8911

 های مرتبط با جذب وبه علت کمیاب بودن داده .حیوان است

سمیت استرنسیم، سازمان بهداشت جهانی هیچ مقدار 

پیشنهادی برای جذب روزانه و حد استاندارد استرنسیم ارائه 

 نکرده است. این عنصر دارای تحرک بسیار بالایی است و کمتر

یدروکسیدهای های رسی و هثیر جذب از طریق کانیأتحت ت

 گیرد.آهن و منگنز قرار می

 بخش غربی  خصوص درهتمرکز کم باریوم در منطقه را ب

های گچی منشا توان به تمرکز بالای سولفات که از سنگمی
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خصوص در هتمرکز بالای عنصر بور ب گیرد نسبت داد ومی

دار توان به همبستگی مثبت و معنیبخش غربی منطقه را می

 سولفات دانست.این عنصر با 

توان قابلیت ورود عناصر به منابع آب زیرزمینی را تا بنابراین می

و  هاحد زیادی به انحلال بخشی از عناصر موجود در سنگ

طبری و )پور های منطقه در اثر هوازدگی نسبت دادکانی

 (.8933صالحی دوپلانی، 

 001، میانگین سختی 19/0های منطقه آب pHمیانگین 

 لحاظ شرب مناسب است. باشد که ازمی در لیتر گرممیلی

برخی نقاط سبب افزایش سختی  های آهکی دروجود سنگ

 ب درآ( TDS) میانگین مواد جامد محلول آب شده است.

ها توان آن را به وجود آبرفت( که می111ppmمنطقه بالاست )

ها در منطقه نسبت داد. میانگین و دگرسانی ماسه سنگ

 319( نیز در منطقه بالا است )EC) یالکتریکهدایت

 که در ارتباط مستقیم با مواد جامد محلول میکروزیمنس(

(TDSمی ).باشد 

 تحلیل آماری

مباحث آماری، ضریب همبستگی پیرسون میزان  در

سنجد. مقدار این همبستگی بین دو متغیرتصادفی را می

+( به معنای 8) کند که+ تغییر می8تا  -8ضریب بین 

( -8) ( به معنای نبود همبستگی و1) گی مثبت کامل،همبست

به معنای همبستگی منفی کامل است. این ضریب که کاربرد 

 )باقری، آمار دارد توسط کارل پیرسون تدوین شد فراوانی در

( است. 8) خودش ضریب همبستگی هر متغیر با (.8938

استرنسیم با یکدیگر همبستگی  آهن و بور، آلومینیوم، عناصر

که حاکی از منشا مشترک این  دهندقوی نشان می بت ومث

 این عناصر با روی و (.0های منطقه است )جدولآب در عناصر

دهند که نشان دهنده رفتار باریوم همبستگی منفی نشان می

 باشد.ها میژئوشیمیایی آن

همبستگی مثبت بین  ارتباط و ( نیز9)شکل ایآنالیز خوشه

 دهد.آلومینیم را نشان می ن واسترنسیم، بور، آه عناصر

 ضریب همبستگی پیرسون عناصر مورد مطالعه -2جدول 
Correlations 

  Al               

Al 8 B             

B .111 ** 8 Ba           

Ba -17800 -17030 8 Zn         

Zn -17891 -17080 17001 8 Mn       

Mn .b .b .b .b .b Fe     

Fe .301 ** .083 * -17890 -17101 .b 8 Cd   

Cd .b .b .b .b .b .b .b Sr 

Sr .111 ** .333 ** -17019 -17801 .b .000 * .b 8 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

b. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 

 

 
 ای عناصر مورد مطالعهنمودار خوشه -7شکل  
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 های منطقهغلظت فلزات سنگین درخاک

سنگ به خاک و سپس به بدن  طبیعت حرکت فلزات از در

 موجود زنده است. به همین دلیل ضروری است که مقادیر

های منطقه نیز مورد بررسی خاک غلظت عناصر مورد نظر در

های فلزات سنگین در خاکگیری غلظت گیرد. نتایج اندازه قرار

و پارامترهای فیزیکوشیمیایی خاک منطقه  9 منطقه در جدول

که فلزات نشان داده شده است با توجه به این 0 در جدول

ای غیرقابل تجزیه و سمی محسوب سنگین به عنوان آلاینده

 ,.Mico et al) زایی بالایی دارندشوند و قدرت سرطانمی

نظمی در ساختار خاک منجر به بیها در (، آلودگی آن2006

ثیر در رشد گیاه و آسیب به سلامت انسان از طریق خاک، تأ

گردد. بنابراین ارزیابی خاک از لحاظ ورود به زنجیره غذایی می

محتوی فلزات سنگین همواره ضرورت داشته و بدین منظور 

 (.Govit et al., 2001) های متعددی بیان شده استروش
 

 

 (ppm)برحسب های منطقهخاک یج غلظت فلزات سنگین درنتا -7 جدول
Sample Ag Al As Ca Cd Co Cr Cu Fe Li Mg Mn Ni P Pb S Sb Th V Zn 

H1 1/01 10009 3/1 30831 1/00 80 19 08 03811 00 81101 199 01 181 80 980 1/31 80/0 01 10 

H2 1/01 00001 1/1 >81% 1/01 80 11 91 90881 08 89903 191 19 100 81 189 8/18 88/0 01 13 

H7 1/9 10101 3/3 11001 1/9 81 810 91 90131 01 81189 080 01 100 81 018 1/31 80/0 18 00 

H0 1/01 10189 81 10100 1/00 80 811 91 91011 01 81001 111 01 001 81 810 1/13 80 03 10 

H0 1/91 18113 80/0 >81% 1/01 89 13 99 01119 00 18011  118 11 118 81 011 1/38 88/1 00 18 

H1 1/98 11100 81/0 19901 1/01 80 31 90 03180 01 81109 101 00 100 81 000 8/13 89 11 10 

H3 1/98 11911 81/9 19019 1/01 80 30 90 91011 01 81111 103 01 131 80 011 8/10 80 11 01 

H0 1/9 01830 1/0 >81% 1/01 88 11 03 00131 00 89110 133 18 008 80 030 1/11 88/1 11 10 

H1 1/90 03088 81/0 >81% 1/03 88 00 01 01101 09 89081 118 13 100 81 011 1/38 88/0 08 11 

H11 1/01 19883 81/1 >81% 1/01 89 18 90 01190 01 80109 111 13 011 81 018 1/3 88/3 01 19 

H11 1/01 10819 80 >81% 1/01 89 11 91 31100  01 80101 111 10 010 80 010 1/30 80/9 01 13 

H12 1/90 18113 88/1 >81% 1/03 80 03 98 00130 00 80110 101 11 003 81 081 8/11 88/3 01 10 

H17 1/98 10031 81/9 39131 1/01 89 11 91 01030 00 80119 100 08 019 81 018 1/30 80 00 11 

H10 1/01 01191 1/9 >81% 1/03 3 11 09 08109 81 88303 003 18 003 89 010 1/31 3/3 11 03 

H10 1/01 03033 1/0 >81% 1/01 88 10 01 00901 83 88100 101 18 110 80 013 1/3 81/3 11 11 

H11 1/00 01100 1/9 >81% 1/01 81 18 00 00089 81 88119 111 03 180 89 003 1/10 81/9 13 11 

H13 1/91 11908 1/1 >81% 1/01 80 00 03 01101 09 80831 111 11 100 81 001 1/31 88/9 08 18 

H10 1/90 11901 3 >81% 1/03 80 01 01 01918 09 80101 118 10 131 80 033 1/38 88/1 01 13 

H11 1/99 03003 1/9 >81% 1/00 80 11 01 01010 09 80930 100 18 110 80 918 8/10 88/1 01 11 

H21 1/01 90380 1/0 >81% 1/09 1 01 00 81109 80 80010 900 00 001 3 011 1/10 3/0 11 93 

Average 1.0311 11803.0 3.00 >81% 1.0111 80.01 03.9 91.91 
01131.01 

 
00.1 80191.0 131.8 10 100.31 80.3 000.91 1.3031 88.10 08.91 11.1 

Standard 

Deviation 
1.10 1801.09 0.10 3910.00 1.10 8.03 80.01 0.11 9091.18 0.09 8001.01 08.01 3.18 10.30 8.18 01.13 1.10 1.18 0.39 0.91 
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 های منطقهنتایج پارامترهای فیزیکی درخاک -0جدول

CEC 

(Meq/111gr) 
Texture Clay 

(%) 

Silt 

(%) 
Sand 

(%) 

T.O.C 

(%) pH Sample 

81/01 SiL 00 11 01 1/108 0/11 H1 

08/30 L 00 01 91 1/191 0/11 H2 

08/90 SiL 09 19 00 1/911 0/00 H7 

09/01 SiL 09 18 01 1/190 0/11 H0 

83/11 SiL 00 10 00 1/000 0/01 H0 

09/11 L 09 03 01 1/013 0/11 H1 

09/01 SiL 01 18 00 1/191 0/01 H3 

00/00 SiL 01 18 09 1/111 0/00 H0 

00/91 CL 98 01 00 1/010 0/03 H1 

01/10 L 01 00 00 1/911 0/01 H11 

01/11 CL 01 00 01 1/013 0/01 H11 

00/01 CL 98 09 01 1/033 0/00 H12 

00/00 L 00 00 03 1/009 0/01 H17 

01/11 L 09 01 90 1/113 0/11 H10 

81/10 L 09 08 91 1/001 0/18 H10 

00/90 L 09 01 90 1/191 0/08 H11 

01/01 L 00 00 90 1/009 0/11 H13 

00/91 L 01 01 01 1/111 0/01 H10 

01/11 L 01 03 01 1/110 0/09 H11 

01/00 L 01 01 01 1/113 0/11 H21 

00/80  00/31 00/91 00/01 1/03 0/01 Average 

TOCکربن آلی مجموع ،CEC ظرفیت تبادل کاتیونی 

 
 

خاک منطقه مورد مطالعه شرایط قلیایی دارد و محیط مناسبی 

گذاری فلزات سنگین را فراهم ساخته است که برای رسوب

ک خا تواند عامل مهمی در تمرکز فلزات سنگین درمی

فرایند هوازدگی، انحلال، شستشو و دگرسانی از  محسوب گردد.

منطقه  تمرکز فلزات سنگین در تواند درهای منطقه میسنگ

های رسوبی از جنس دولومیت نقش داشته باشد. انحلال سنگ

های آذرین از جنس بازالت از منابع مهم و دگرسانی سنگ

(. Mcbride et al., 1987) عنصر منیزیم در خاک منطقه است

دار مانند هماتیت و مگنتیت و وجود های آهنکانی

های منطقه در اثر ها در ماسه سنگهایی از این کانیسیمان

اند و در تمرکز عنصر آهن نقش فرایند شستشو وارد خاک شده

 (.Uysal et al., 2000اند )داشته

هک و آهای کربناته از جنس دولومیت، سنگ انحلال سنگ

ها و های کربناته در ماسه سنگو سیمانمارن، شستش

 های کنگلومراهای منطقه و دگرسانی و هوازدگی کانی

تمرکز عنصر کلسیم  های بازالتی منطقه درسنگ در دارکلسیم

 (.8931همکاران،  )پورسلطانی و اهمیت دارند

نقشه توزیع عناصر و مقایسه میزان غلظت فلزات سنگین با 

های زیست ایران برای خاکمحیطاستاندارد سازمان حفاظت 

که در بین فلزات سنگین فقط  نشان داد (1 )جدول قلیایی

های سطحی منطقه غلظت عناصر کروم و نیکل در خاک

 باشد.حد استاندارد می بیشتر از
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 ( ppmبرای عناصر کمیاب )واحد بر حسب ( pH > 3)مقادیر محاسبه شده استاندارد آلایندگی خاک  -0جدول 

 (1712مان حفاظت محیط زیست ایران، )ساز

 حفاظت محیط زیست
 (mg/kg)انسان 

 آلاینده
 مسکونی تجاری پارک تفریحی کشاورزی جنگل مرتع

0/1 81 0 81 81 1 +Cr9 
 کروم

10 191 881 191 111 811 +Cr1 

 (Ni)نیکل  811 111 191 881 191 11

 (Co)کبالت  11 811 11 11 11 01

 (Cd)ادمیم ک 0 1 1 1 1 3/9

 (V)وانادیم  011 111 011 011 011 891

 (Zn)روی  111 1111 111 111 111 011

 (As)آرسنیک  01 11 01 01 01 80

 (Ag)نقره  81 91 81 81 81 01

 (Mn)منگنز  - - - - - -

 (Pb)سرب  11 011 031 01 031 911

 

حیوانات  ها وبدن انسان کروم به عنوان یک عنصر مهم در

های بالاتر، این فلز از خود غلظت ش دارد. با این وجود درنق

رسانی به کلیه، معده و کاهش قدرت اثرات سمی مانند آسیب

 حداقل مقدار (.Sharma, 2014) دهدمیعمومی بدن را نشان 

است.  ml/kg 810 و حداکثر 01خاک منطقه  غلظت کروم در

  01mg/kg و حداکثر 00خاک منطقه  حداقل علظت نیکل در

 نیکل و کروم نشان داد در باشد. بررسی غلظت عناصرمی

های آذرین سنگ بستر شیل، مارن، ماسه سنگ و سنگ

رسد عامل باشد. بنابراین به نظر میغلظت این غناصر بالا می

خاک منطقه مواد مادری  در ثر در افزایش غلظت کرومؤم

 Inacio et al., 2008; Lado et al., 2008; Facchine et) باشند

al., 2001; Mico et al., 2006.) 

رسد که با توجه به نبود صنایع درمنطقه مطالعاتی به نظر می

منطقه عبداله گیو  ثر بر افزایش غلظت این عناصر درؤعامل م

 لیتولوژی و ساختار زمین شناسی باشد.
 

 بحث
 pHهای منطقه عبداله گیو دارای تحقیق حاضر نشان داد آب

بوده و  mg/lit 001و میانگین سختی  19/0انگین قلیایی با می

 ها و ماسه باشند. وجود آبرفتاز لحاظ شرب مناسب می

های منطقه را بالا برده است. آب ECو TDSها مقدار سنگ

منطقه از لحاظ استرنسیم بیشترین و از لحاظ کادمیوم 

دهند. غلظت تمام فلزات شدگی را نشان میکمترین غنی

یابد. خاک ثنا باریوم به سمت غرب افزایش میسنگین به است

منطقه نیز شرایط قلیایی را داشته و محیط مناسبی برای 

باشد. نقشه توزیع عناصر گذاری فلزات سنگین را دارا میرسوب

ها با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست مقایسه آن و

  نیکل در که فقط غلظت عناصرکروم و ایران نشان داد

 سطحی منطقه بیشتر از حد استاندارد است. هایخاک

خاک منطقه  منابع آب و با توجه به وجود فلزات سنگین در

تمرکز  توزیع و شناسی منطقه را درتوان لیتولوژی یا سنگمی

های این منابع مهم دانست. انحلال سنگ فلزات سنگین در

کربناته مانند دولومیت، مارن و سنگ آهک، فرایند شستشو 

ها و ماسه سنگ دار و رسی درهای کربناته، آهنسیمان

چنین ها و همکنگلومراهای منطقه و دگرسانی این سنگ

 ،های بازالتیدار سنگهای کلسیمدگرسانی کانی هوازدگی و

منابع آب وخاک  ترین عوامل درتمرکز فلزات سنگین درمهم

 باشند.منطقه عبداله گیو می

 

 منابع
بررسی غلظت فلزات  .1317اتابکی، م.، لطفی، ع.  .8

سنگین )سرب، کادمیم، روی و مس( در خاک 

، مجله پژوهش در 8931مناطق اصفهان در سال 

 بهداشت محیط، دوره چهارم، شماره اول. 
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 8:811111شناسی نقشه زمین .1731امینی، ب.  .0

شناسی و اکتشافات معدنی مشکان  سازمان زمین

 کشور.

آلودگی  بررسی .1713خدامی، ن.  و .بابایی، ح .9

های اطراف معدن سرب و روی زیست محیطی خاک

مهدی آباد یزد، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط 

 زیست، انتشار آنلاین.

نمونه برداری و تجزیه دستگاهی  .1711باقری، ه.  .0

نمونه های معدنی و زیست محیطی، انتشارات جهاد 

 ص. 900دانشگاهی واحد اصفهان، 

 .پور، مولیفاضل پورسلطانی، م.، کاظمی، ن.، .1

ثیر واحدهای رسوبی در ترکیب و کیفیت أت .1710

آب: مثالی از حوضه آبریزکارده، شمال شرق مشهد، 

های رسوبی، ایران، نشریه علمی پژوهشی رخساره

 .10تا  91صفحات  (:8)80

اسحاق  ،.م ممدوحی، م.، اطاری، ح.، ترشیزیان، .1

بررسی زیست محیطی  .1710 .س ایل بیگی،

خاک محدوده  منابع آب و ن درآلودگی فلزات سنگی

 009صفحات  (:9) 1سنگ بست، نشریه ژئوشیمی،

 .010تا 

فرایندهای  .1713 حسن زاده، ب.، عباس نژاد، ا. .0

هیدروژئوشیمیایی موثر بر کیفیت منابع آب 

زیرزمینی بخش میانی دشت نوق )غرب استان 

 :0 ، شماره9دوره کرمان(، مجله هیدروژئولوژی،

 .11تا  01صفحات 

ا.، عاصمی  ده رنجبر،آزا ،ش. نژادیان،خرم .1

تعیین تجمع  .1711 .ر.، پنداشته، ع .زواره، س

 گیاهان اطراف معادن و خاک و فلزات سنگین در

)مطالعه موردی معدن  هازیست دسترس پذیری آن

زیست، فصلنامه مطالعات علوم محیط سرب نخلک(،

 .9111تا  9110صفحات  :0 ، شماره1 دوره

 .م علامه، س.، سعادت، ص.، صلواتی نیک، .3

بررسی زیست محیطی پراکنش آلودگی  .1171

)شمال  های منطقه ششتمدخاک فلزات سنگین در

 :9 شماره ،90 خاک، جلد شرق ایران(، نشریه آب و

 .001تا  098صفحات 

ارزیابی آلودگی فلزات  .1011 .ا.پور، مفاضل ولی .81

)استان  خاک کشاورزی جنوب بردسکن سنگین در

شناسی محیط فصلنامه زمین خراسان رضوی(،

 .11تا  19فحات ص ،10 ، شماره81یست، دوره ز

طبری، م.، صالحی دوپلانی، پ.،  پوررضامحمد .88

 تحلیل آلودگی آب زیرزمینی با استفاده از .1711

 ال فازیرویکرد رتبه بندی شبیه به حل ایده

)مطالعه موردی: دشت زنجان(، فصلنامه علوم 

 :1 ، شماره00تکنولوژی محیط زیست، دوره 

 .881تا  818صفحات 

بررسی تغییرات  .1710میرزایی، ر.  مرادی، ق.، .80

مکانی فلزات سنگین گرد و غبارخیابانی شهر کاشان، 

: 0، شماره3فصلنامه سلامت و محیط زیست، جلد

 .011تا  009صفحات 

 بررسی زمین شیمی  .1711ع،  .مظهری، س .89

میزان  شناسی درنقش کانی های سطحی وخاک

منطقه سبزوار،  دسترسی زیستی فلزات سنگین در

، 01شناسی ایران، سال کانی ناسی ومجله بلورش

 .030تا  003صفحات  :0شماره
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Abstract 
Considering the importance of soil and water pollution and their impact on human health and 

food chain, the present study deals with the role of heavy metals in soil and water in Abdullah 

Giv area located on Quchan-Neishabour road, Khorasan Razavi province. In this study, 10 

samples from water source and 20 samples from surface soils of the region were taken from a 

depth of 10 to 20 cm and after preparation and analysis were studied in terms of heavy metal 

concentrations. The results of the study showed that in the waters of the region, the highest 

concentration is related to Sr and the lowest concentration is related to Cd, but the 

concentration of all elements is less than the global health standard. The results of the 

concentration of heavy metals in the soil of the region and its comparison with the standard of 

the Environmental Protection Organization in alkaline soils showed that the amount of heavy 

metals Cr and Ni in the soil of the region is more than the standard. The presence of basaltic 

igneous rocks in the area can play a role in this. Studies show that to the west, the 

concentration of heavy metals in the region's water and soil resources is increasing. 
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