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 های اطراف پذیری عناصر درخاکدسترسبرای تعیین ای مرحلهاستفاده از روش استخراج تک

 معدن سرب و روی ایرانکوه

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 

 چکیده :

های کشاورزی اطراف سد باطله معدن ایرانکوه برداشت گردید و ضمن زمینسطحی های نمونه از خاک 31در این پژوهش، تعداد 

محلول ای توسط مرحلهیز با استفاده از روش استخراج تکها نپذیر آندسترسجزء زیست ها،گیری غلظت کل فلزات در آناندازه

DTPA های منطقه انباشت نشان داد که خاکزمین نتایج بدست آمده از غلظت کل عناصر با استفاده از شاخص استخراج شد. تحلیل

 دسترستحرک و زیستکه  کردارزیابی نتایج حاصل از استخراج شیمیایی مشخص  .استآلوده  Pb ،Zn ،Cd نسبت به فلزات

هر سه فلز مورد نظر با . همچنین ندکتغییر می  Cd > Zn > Pbهای مورد مطالعه به صورت نمونهدر ها پذیری و ریسک ناشی از آن

این فلزات است.  در خاک هاآن و منشا یکسان شیمیایی مشابهرفتار زمیندهند که این ارتباط نشان دهنده یکدیگر همبستگی نشان می

به طور کلی نشان پژوهش اصل از این نتایج ح .اندسدهای باطله های مجاور وارد خاک شده در اثر فروشست باطله های معدنی در

 پذیر و ریسک تحرکدسترسآلوده کردن خاک به فلزات سنگین، محتوای زیستهای معدنکاری در منطقه ضمن فعالیته کداد 

این بنابراین  شودهای مورد نظر انواع محصوالت کشاورزی کشت میدر خاک از آجا که ها را نیز افزایش داده است.آنپذیری 

 محصوالت زارعی در منطقه مد نظر قرار گیرد.های کشاورزی و کشت باید در مدیریت زمین لهمسأ

 پذیری، آلودگی، خاک، ایرانکوهدسترسفلزات سنگین، زیست: كليد واژه ها

 

 
Using single extraction method to determine the Elements availability in soils around 

Irankuh  lead and zinc mine 

 

  

Abstract: 
Determining the bioavailability and speciation of metals in soils is of important in environmental assessment 

and management. In this study, 31 soil samples are collected from an immediate area around tailing dam of 

Iran-Kuh  Pb-Zn mine. In addition to total Pb, Zn and Cd content in soils, the bioavailability content of each 

metal was determined by DTAP extraction scheme. According to the calculated Igeo, soils in the area are 

heavily contaminated Pb, Zn and Cd as result of leaching of metals from nearby tailing dam. The DTPA 

extraction results also indicated that mobility and availability of metals in the studied soil varied as follows Cd > 

Zn > Pb. These metals also have significant mutual correlation, indicating the similar geochemical source. This 

study generally conclude that mining and related activites in the study area has caused the considerable 

contamination in adjacent agricultural soils and has increased the mobility and bioavailability of the metals. 
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This is a matter of concern and should be considered in landuse management and cultivation atleast in 

agricultural lands near the mine tailing dam. 

 

Keywords : Heavy metals, Bioavailability, Pollution, soil, Irankuh 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقدمه :

و کانسارها  یمعدن یرذخا (Mico et al., 2006).مهم بر هم خوردن تعادل و توازن طبیعت است  هایآلودگی خاک یکی از نشانه

ها را سودآور کرده است. بازتاب حضور است که استخراج آن یها به حدچند عنصر در آن یا یکاز  هاییهستند که غلظت یمنابع

است.  یمجاور توده معدن یاهانخاک، آب و رسوبات و گ شیمی در سازعناصر کانسنگ ی، غلظت باالیعیطب یرخدادها گونه ینا

 ینا (Alloway, 1995). خاک هستند یمنابع آلودگ ترینیاز جد یکیو ذوب،  یماده معدن یسازیارپرع یا یورآفر ی،معدنکار

 (Nilsson et al شوندیخاک وارد م ویژهبه جامد هایباطله یاو  یعلق، پساب مابه شکل گاز، ذرات مع یندهاآفر ینا یقفلزات از طر

خاصشان و حالت  یمیاییبه اشکال ش یشترفلزات ب ینتحرک ا یتو قابل یمشخص شده که سمناک ایامروزه به طور گسترده .2008,.)

 .(Alloway, 1995)دارد  ی( بستگیرهو غ یسطحجذب ی،لآ یگاندهایبا ل یافته یبترک یه،ثانو یا یهاول هایی)به شکل کان یوندشانپ

 ین. هدف از اکندمی یاریو سرنوشتشان کمک بس یمیاییش و تحرک فلزات به فهم رفتار پذیریدسترسیستز یزانم یینتع یجهدر نت

و  یآلودگ یزانم نییبه منظور تع یرانکوهاطراف سد باطله معدن ا یکشاورز هایدر خاک ینغلظت کل فلزات سنگ یپژوهش بررس

 (Singleایمرحلهتک استخراجمنطقه با استفاده از روش  هایفلزات در خاک پذیردسترسیستبخش )جزء( ز گیریاندازه

extraction) .است 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 منطقه مورد مطالعه: 

و در   11˚ 35 'تفا    11˚  31' هفای جغرافیفایی  غرب اصففهان در محفدوده طفول   کیلومتری جنوب 02معدن سرب و  روی ایرانکوه در 

سفیرجان و در  -شناسی در زون ساختاری سفنندج منطقه مورد مطالعه از نظر زمین قرار دارد. 30˚ 02 ' تا 30˚ 33 'های جغرافیایی عرض

هفای در  (. سفنگ 1باشد )شفکل  مالیر می-حاشیه غربی زون ایران مرکزی قرار گرفته و از کانسارهای سرب و روی در محور اصفهان

آپسین( که با یک خفالء رسفوبگذاری   -های آهکی کرتاسه زیرین )بارمینو سنگ هاومیترگیرنده کانسنگ ایرانکوه عبارتند از دولب

 باشفند کیلفومتر مفی   1گیرنفد و دارای حفداک ر ضفخامت    سفنگ ووراسفیک قفرار مفی    به صورت دگر شیب بر روی توالی شیل و ماسه

از سفه  سال پیش آغاز شفده اسفت و در حفال حاضفر کانسفار       51ری از کانسار ایرانکوه از بردابهره (.1333)غضبان و حاجی کاظمی، 

. ایفن معفدن دارای   شفود دروازه در جنفوب کانسفار(  اسفتخراج مفی    و تپه سرخ در شمال کانسار و کفاله گودال روباز اصلی )گوشفیل 

هفای حاصفل   لفه ایی فلوتاسیون تغلیظ شده و باطهای سرب و روی توسط روش شیمیوری فعالی است که در آن کانسنگکارخانه فرآ

 شوند.سرب و روی در محوطه اطراف معدن دورریزی میوری برداری و فرآاز بهره
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 اصفهان 1:012222زمین شناسی و موقعیت محدوده مورد مطالعه برگرفته از نقشه  نقشه -1شکل 

 تا( با کمی تغییر1313ات معدنی کشور)سازمان زمین شناسی و اکتشاف

 :روش تحقیقبحث و 

هفای خفاک، معفرف چهفار     برداری از خاک به صورت تصادفی انتخاب شدند. هفر کفداا از نمونفه   ایستگاه برای نمونه 31در مجموع 

آوری، با یکدیگر مخلوط شده و یک نمونه مرکب از خاک متری است، که پس از جمعسانتی 02-11نمونه نزدیک به هم و از عمق 

روز در معرض هوای آزاد قرار داده شفد تفا خشفک     3های خاک ابتدا به مدت ها به آزمایشگاه، نمونهنتقال نمونهپس از ا .بدست آمد

های پودر شفده، بفه وسفیله الفک     گردیدند. در مرحله بعد جزء ریزدانه نمونهدره از هاون دستی از جنس عقیق پوشوند. سپس با استفاد

نمونفه   2نین همچ .(Farkas et al., 2007) ترین فاز خاک استترین و متحرکی، فعالمش جدا گردید. این کسر از نظر شیمیای 032

 221/2 (DTPA)اسفتیک اسفید   آمفین پنتفا  اتیلن تفری در این روش ابتدا محلول دیای انتخاب شدند. مرحلهخاک برای استخراج تک

ایفن محلفول بفا اسفتفاده از      pHموالر تهیفه شفد.    1/2 (ATE)موالر و تری اتانول آمین  O)22H2, (CaCl 21/2موالر و کلرور کلسیم  
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از محلفول   لیترمیلی 02لیتر ریخته و میلی101گرا خاک را در ارلن مایر  12( ثابت گردید. 3/3 ±1/2نرمال روی ) 1اسید کلریدریک 

دقیقفه در دسفتگاه    02بفه مفدت   ها، سپس محلولساعت روی شیکر دورانی قرار داده شد.  0آماده شده به آن اضافه گردید و به مدت 

صفاف   50در نهایفت محلفول اسفتخراج شفده بفا کاغفذ صفافی واتمفن          .دور در دقیقفه قفرار داده شفدند    3122سانتریفیوو بفا سفرعت   

بفه   ،بفرای تجزیفه بفه روش جفذب اتمفی      هفای خفاک  های صاف شده و همچنین نمونهمحلول (Lindsay and Norvell, 1978). شد

 محفیط عصفاره  ، ن روشدر ایف  ارسال گردیدند. به دلیل اسفتفاده از کلفرور کلسفیم،    ندسی خاک دانشگاه زنجانعلوا و مهآزمایشگاه 

ایفن روش بهتفرین روش اسفتخراج فلفزات      نمایفد. گیری با کلسیم در تعادل بوده و در نتیجه از انحالل کربنات کلسیم جلفوگیری مفی  

 ینمونفه هفا   یشفدت آلفودگ   یینتع یمطالعه برا یندر ا (Page et al., 1982). باشدهای قلیایی و نزدیک به خن ی میسنگین از خاک

 آیفد یبه دست مف  زیراز رابطه  یبضر یناستفاده شد. ا (Index of Geoaccumulation) انباشتینزم یببه ناا ضر یبیخاک از ضر

:(Muller, 1969)          )                                     (Cn / 1.5 Bn 2Igeo = log    ) 
 یب( اسفت. ضفر  یفانگین م یل)شف  ینهغلظت فلز در ماده زم Bnخاک مورد مطالعه و  هایشده در نمونه یهغلظت فلز تجز Cnدر آن  که

 6انباشفت را بفه    ینزمف  یبضفر  (Muller)است. مفولر   یزناچ یاربس یانسان هاییتفعال یا یتوسفراز ل یناش ییراتتغ یحتصح یب، ضر1/1

 (.1)جدول   کرد یمرده تقس
 ((Muller, 1969 انباشتهای خاک بر اساس شاخص زمینشدت آلودگی در نمونه -1جدول 

 درجه آلودگی رده Igeo مقدار

 ناآلوده 2 ≤2

 ناآلوده تا آلودگی متوسط 1  2-1

 آلودگی متوسط 0 0-1

 آلودگی متوسط تا شدید 3 3-0

 آلودگی شدید 5 5-3

 یت آلودهآلودگی شدید تا بی نها 1 1-5

 آلودگی بی نهایت 6 >1

 

دهد. این امر اثفر  میزان آلودگی منطقه برای عناصر سرب، روی و کادمیوا آلودگی متوسط تا شدید را نشان می Igeoبا توجه به نتایج 

مشفخص   همچنفین  دهفد. ها نشفان مفی  های کشاورزی مجاور آنهای معدنی را بر روی خاکهای معدنکاری و دورریزی باطلهفعالیت

ضفرایب   0در جفدول  دهنفد.  مناطق نزدیکتر به سد باطله دارای آلودگی شدید و مناطق دورتفر آلفودگی متوسفط را نشفان مفی      شد که

مطالعه محاسبه شده است. به طور کلی ضرایب همبستگی باال بفین فلفزات    غلظت کل سه فلز مورد (Kendall Tau)همبستگی کندال 

 (.(Li and Feng, 2012 ها باشدیا رفتاروئوشیمیایی مشابه آن لقوه آلودگی یکسانتواند نشانگر منبع باسنگین می
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 مورد مطالعهخاک منطقه های در نمونهبین غلظت کل فلزات  کندالضرایب همبستگی  -0جدول 
  Cd Pb Zn 

Cd 1     

Pb .525** 1 

 Zn .596** .992** 1 

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

 

آنچه که اهمیت دارد (Li, 1993). تواند معیار دقیقی برای ارزیابی آلودگی فلزی به شمار آید غلظت کل فلز در خاک به تنهایی نمی

چون  گیرد و به عواملیپذیر بوده و به راحتی در دسترس گیاهان قرار میکل فلز است که ناپایدار یا تبادلبخش یا درصدی از غلظت 

شفیمی فلفز،   ات و پتانسفیل اکسفایش کفاهش(، زمفین    ، درصد ماده آلی، درصد کربنات، انفدازه ذر pHخواص فیزیکوشیمیایی خاک )

هفا از غلظفت کفل ایفن     پذیر به همراه غلظت و سفهم آن ، نشان دهنده غلظت دسترس0گونه گیاه و میزان بلوغ آن بستگی دارد. شکل 

سفهم غلظفت    شفود یهمانطور کفه مشفاهده مف   کند( است. اطله فرآوری )که گیاه در آن رشد مینمونه خاک مجاور سد ب 2فلزات در 

 است. ینسرب کمتر یو برا یشترینب یواکادم یاز غلظت کل فلز برا پذیردسترس
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 های خاکها در نمونهپذیر فلزات از غلظت کل آن)الف، ب، ج( سهم غلظت دسترس -0شکل

 

 دسفترس ایی، سرب فلزی است که تقریباً در تمفاا شفرایط فیزیکوشفیمیایی خفاک دارای کمتفرین زیسفت      شیمیاز نظر خواص زیست

های هیدروکسیدهای ناپایفدار یفا انحفالل    تواند تشکیل کمپلکسخن ی تا قلیایی می pHپذیری است. عنصر روی در پذیری و تحرک

 (Fernandez-Turiel et al., 2001). در خاک منطقه افزایش دهفد  ها راپذیری آندسترستواند میزان زیستپذیر دهد و این امر می

باال و میزان ماده آلی بر دسترس pHپذیری باالی کادمیوا نیز به دلیل تحرک باالی این فلز قابل توجیه است، گرچه همچنین دسترس
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زان غلظت کل فلزات در خفاک و میفزان   می همبستگی بینهمچنین  .(Kabata-Pendias, 2004) پذیری این عنصر تأثیر بسزایی دارند

پفذیری آن  دسفترس (، نشان می دهد که به طور کلی برای هر سه فلز یاد شده افزایش غلظت کل، زیست3ها )جدول آن پذیردسترس

 را در خاک افزایش داده است ولیکن این وضعیت برای فلز کادمیم حادتر است.
 

 هاپذیر آندسترسدر خاک و میزان زیستضریب همبستگی پیرسون غلظت کل عناصر  -3جدول

  Cd_Soil Pb_Soil Zn_Soil Cd_Available Pb_Available  Zn_Available 

Cd_Soil 1       

 

   

Pb_Soil 0.444 1 

   

 

 Zn_Soil 0.466 0.454 1 

  

 

 Cd_Available 0.765* 0.209    0.591 1 

 

 

 Pb_Available 0.144   0.332* -0.15 0.03 1  

 Zn_Available 0.168 0.052    0.71* 0.6 -0.605  1 

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

  

 

  

های معمول در ارزیابی خطر، زمانی که مقدار فلز سمی در فاز تبادل پذیر معین شده باشفد، اسفتفاده از ضفریب تحفرک     یکی از روش

پذیر فلز به روی غلظت کل آن در نمونه خاک بر حسفب درصفد. هرچفه ضفریب تحفرک      ت جز تبادلکه عبارت است از غلظ  است

سفمی  های زیستی دارد. ضریب تحرک یکی از معیارهای برآورد خطفر عناصفر   بیشتر باشد، عنصر قابلیت بیشتری برای ورود به چرخه

 (. 3)شکل  حاسبه گردیداین شاخص برای هر عنصر م(. Forghani et al., 2009., Owor, 2007) است
 

 
 ضریب تحرک عناصر -3شکل 

 

 5پذیر به غلظت کل، کفدهای ارزیفابی خطفر بفه صفورت جفدول       دسترسبر اساس مقدار بدست آمده از محاسبه درصد اجزاء زیست

 یبضفر  یفانگین م رینیشتب یدارا یواخاک مورد مطالعه، کادم هایدر نمونه 3با توجه به شکل  (Perin et al., 1985).ارائه شده است 

که روند کفاهش   دهدینشان م ایمرحلهاستخراج تک یج( است.  نتا0/6تحرک )%  یبضر ینکمتر ی( و سرب دارا1/12تحرک )% 
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فلفز   ،خطفر  یفابی ارز یبر اساس کدها ین. بنابراکندیم ییرتغ  Cd > Zn > Pbشده به صورت  یعناصر بررس پذیریتحرک و دسترس

 .گیردیخاک بوده و در گروه خطر متوسط قرار م یطانتقال و تحرک در مح یسکر نیشتریب یدارا یواکادم
 

 کدهای ارزیابی خطر بر اساس ضریب تحرک نسبی -5جدول

 فاکتور تحرک نسبی خطر کد ارزیابی

 1> بدون خطر

 1 - 12 خطر کم

 11 - 32 خطر متوسط

 31 - 12 خطر باال

 12 < خطر بسیار باال

◊◊◊◊◊◊◊ 

 ری :نتیجه گی

هفای مجفاور   در خفاک  Cdو  Pb ،Znبا توجه به نتایج حاصل از این مطالعه مشخص شد که، غلظت برخی از عناصر بالقوه سمی مانند 

سدهای باطله معدن ایرانکوه در گستره آلودگی متوسط تا شدید قرار دارد . همچنین هر سه فلز مورد نظر با یکدیگر همبسفتگی نشفان   

ای نشفان داد کفه   مرحلفه ها است. نتایج اسفتخراج تفک  شابه آنشیمیایی من دهنده منشأ یکسان و رفتار زمیننشا دهند که این ارتباطمی

دهند و در نتیجه تحرک و ریسک ناشفی از ایفن فلفزات در    به خود اختصاص می Znو  Cdپذیر را عناصر دسترسبیشترین جزء زیست

کند. بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه می توان نتیجه گرففت کفه   ر میتغیی  Cd > Zn > Pbهای بررسی شده به صورت نمونه

های کشاورزی باعث آلوده شدن خاک به فلزات سفنگین گردیفده   های معدنکاری و انباشت باطله های معدنی در مجاور زمینفعالیت

له بایفد در مفدیریت   ایفن مسفأ   داده اسفت کفه   نیز در خاک افزایش  پذیری برخی از فلزات مانند کادمیم رادسترسو تحرک و زیست

 های کشاورزی و کشت محصوالت زارعی در منطقه مد نظر قرار گیرد.زمین
◊◊◊◊◊◊◊ 
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 کاری ایران. (، سمپوزیم معدن34-54، )"یران مرکزیا
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