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 خاک منطقه هشتگرد )استان البرز( یآلودگ زانیو م نیفلزات سنگ یپراکندگ لیتحل

 چكيده :
مده در جوامع بشر است. پراکندگی عناصر خصوصاً عناصر سنگین بالقوه سمناک در خاک و آب در ارتباط نزدیک با های مناطق شهری یک از مشکالت عآلودگی خاک

سازی، فاکتور های آلودگی شامل )فاکتور غنیمیزان این عناصر در سنگ بستر به عنوان زمینه ژئوشیمیایی، آنها است. آستانه و شاخص ناهنجاری یک عنصر و شاخص
توانند وجود آلودگی در یک خاک را نسبت به هائی هستند که بر اساس مطالعات آماری میتجمع ژئوشیمیایی و شاخص بار آلودگی( شاخص آلودگی، شاخص

نسیل های صنعتی پتاهای کشاورزی، مناطق شهری و شهرکای در خاک و آب بسنجند. منطقه هشتگرد در غرب استان البرز به دلیل تجمع زمینهای زمینهناهنجاری

ها و منابع آن از این منطقه تعدادی نمونه جمع آوری شده است. باالئی جهت آلودگی با فلزات سنگین و همچنین عناصر کمیاب را دارد. جهت مطالعه میزان آالینده

 Ag ,As ,Co ,Cr ,Cu ,Mn ,Mo ,Ni ,Pb ,Sb ,Sr, ) سنگین مانند فلزات ژئوشیمیایی ناهنجاری در زمینه واقعی مقادیر بین که تفاوت است این اصلی هدف

,Zn ,Mg ,Ba ,Be ,Sn ,Ti ,Rb ,Fe,La ,Nb ,Ce,Sc , Y..ینبدست آمده ناهنجاری فلزات سنگ روشنی برقرار گردد. نتایج آلودگی، ارتباط هایشاخص و (و 

یایی در منطقه مورد مطالعه است. بجز برخی از فلزات در مناطق ژئوشیم زمینه آلودگی شناخته شده، اغلب سازگار با عامل موجود در منطقه که برخی مواقع به عنوان

 کننده در نظر گرفت. خاص که عوامل دیگری را میتوان در منطقه به عنوان آلوده

 یآلودگ های شاخص ،یآستانه، ناهنجار ،ییایمیژئوش نهیزم، هشتگرد: كليد واژه ها

Abstract: 
Contamination of soils in urban areas is one of the major problems in human societies.  , dispersion of heavy metals with potentially 
toxic particularly in soil and water is closed into geochemical bedrock context. Threshold and anomaly indicators and indicators of 
pollution include an element (enrichment factor, CF, geochemical accumulation index and pollution load index) indices that are based on 
statistical studies can be contamination of the soil anomaly over Inserts underlying measure in soil and water. The Hashtgerd area in 
West Alborz state due to accumulation of agricultural soils, urban and industrial area have high potential for contamination with heavy 

metals. To study the pollutants and its resources collected the some samples in this area. The main objective is, established a clear link 
between the real values of geochemical anomalies of heavy metals such as (, Ag, As, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sr, Zn, Mg, Ba, 
Be, Sn , Ti, Rb, Fe, Al, La, Nb, Ce, Sc, C and Y) and difference indicators pollutions. The results show, the anomalies of heavy metals in 
the area sometimes known as pollution, are compatible with geochemical fields in the study area. Except for some metals, in certain 
areas, what other factors can be considered as contaminants 

 

Keywords: Hashtgard, Geochemical Background, Threshold, Anomaly, pollutions index 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 مقدمه :
 شدید بر فیزیولوژیکی اثرات دلیل به " سنگین فلزات" میان این در و روندشمار می به هااکوسیستم کننده مختل عوامل جمله ها ازآالینده

 مواد معدنی، مواد نظیر متنوعی مواد از . خاک(3131 حسینی،) اندشده و سمناک شناخته اهمیت حایز کم هایغلظت در زنده موجودات

 محصوالت برای جدی تهدید یک سنگینفلزات توسط خاک آلودگی (.Lao j, 1988)است  شده تشکیل هامیکروارگانسیم و ، آب، هواآلی

در اثر عوامل متعدد  خاک در سنگینفلزات عادی  غیر غلظت (.Deng Hong-gui et at, 2012)شودمی محسوب انسان سالمت و کشاورزی

 مواد: آالیندگی از فلزات سنگین شامل طبیعی منشاء ترینمهم. (Barakat et al, 2012) است انسانی هایعالیتف و های طبیعیازجمله آنومالی

: شامل انسانی و منابع (آلی مواد) حیوانات و گیاهان بقایای و( و برف باران) مرطوب بارش آتشفشانی، فوران جو، در غبار و گرد خاک، اولیه

ارزیابی  (. (Pendias et al, 1999ها استکمپوست و لجن، پسماند، معدنی، کودهای از استفاده صنعتی، سیساتتا از ایگلخانه گازهای تولید

کان تجمع فلزات سنگین در خاک و بیوسفر به دلیل پایداری امفلزات سنگین در خاک برای سالمت جوامع انسانی بسیار مهم است زیرا 

کیانفر و )استاندارد  حد از کمتر هایغلظت در حتی سنگین فلزات آور زیان اتاثر .3ها وجود دارد که خود باعث: باالی آن

 مطالعه حاضر در منطقه (3131خنافری و همکاران، )انفعاالت شیمیایی  و فعل اثر در سمی مواد به هاآن تبدیل امکان .1  (3131همکاران،

 شهرستان محدوده در کشوری تقسیمات دیدگاه از هشتگرد تدش. است گرفته در غرب استان البرز انجام هشتگرد شهر در طاووسیه

 و نظرآباد دشت به باختر از در، حلقه هایبلندی به جنوب از طالقان، هایبلندی به شمال از دشت این. دارد قرار البرز استان در ساوجبالغ

طول  و شمالی 11°51′54″ تا 14°53′54″جغرافیایی عرض در منطقه این. شودمی محدود کردان رودخانه به خاور از

 .است گرفته قرار شرقی 45°45′13″تا 45°12′4″جغرافیایی

پژوهشگران  میرسد اغلب، خود استاندارد حد از بیش خاک در عنصر یک میزان که شودمی مطرح خاک آلودگی بحث زمانی کلی به طور

 فاکتور ،(EF)شدگی غنی فاکتور پارامترها اند: اینطرح کردهآلودگی م تعیین از منظور به پارامترهایی زیست، محیط حفاظت به مندعالقه

 باشد.میشاخص تجمع ژئوشیمیایی  و (PLI) بارآلودگی شاخص ،(CF) آلودگی

 تا داریم قصد فلزات این یمطالعه با. است اهمیت حائز بسیار منطقه این خاک سالمت و دارد زیادی رونق کشاورزی منطقه هشتگرد در

 .کنیم روشن را، شودمی استفاده هاآلودگی ارزیابی در که شاخص آلودگی و ژئوشیمیایی هایناهنجاری بین فاوتت

 

 برداری و تجزیه شیمیایینمونه

 عناصر فراوانی میزان از است ممکن مقادیرآنومالی. شودمی مقایسه منطقه ژئوشیمیایی هایآنومالی با مقادیرآلودگی اغلب ژئوشیمی علم در

-می آماری مختلف هایروش از استفاده با ها راآنومالی میزان. باشد کمتر یا بیشتر باشد، داشته وجود منطقه یک در ایزمینه صورت به که

 (.Reimann et al, 2005)کرد متمایز زیست محیطی هایآلودگی از و زمینه از توان

  ml 455به اندازه  پالستیکی ظروف در هانمونه. شده است آوری متری سطح زمین جمعسانتی 35 عمق از خاک نمونه 12مجموعاً 

 )اشکال و جداول در پیوست(. نمایش داده شده است (،3-)جدول 3-نگهداری شده است. مختصات و محل نمونه برداری در شکل

 Ag ,As ,Co ,Cr ,Cu ,Mn ,Mo ,Ni ,Pb ,Sb ,Sr ,Zn ,Mg ,Ba ,Be ,Sn ,Ti ,Rb ,Fe ,Al ,La ,Nb ,Ce ,K ,Na ,Scنمونه ه تمام

,CوY از استفاده با ICP-MS آزمایش و بررسی و تجزیه شناسی و اکتشافات معدنی کشور در بخش محیط زیست موردسازمان زمین در 

                                      گرفته است. در معادله روبرو قرار
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 . نسبت فلزات و غلظت آهن در زمینه است:  .  تدر نمونه اس غلظت آهن و فلزات نسبت:  

EF بستر بر اساس  سنگ با مقایسه در خاک در شیمیایی عنصر یک نسبی فراوانی(Hernandez et al, 2003) است. 

زمینه ای مشابه با سنگهسنگین در سنگفلزات تمام با قوی همبستگی شده است زیرا عنصر پایه انتخاب یک عنوان به این مقاله، آهن در

 ( محاسبه شده است.3بر اساس رابطه ) CF . (Barakat et al, 2012) ( در منطقه مورد مطالعه دارد3132 ،رضوی وهمکاران.)م

 

 گرفته ارآلوده در رسوبات با مقایسه غلظت رایج همراه با سطوح زمینه بکبا تعیین کردن و تعریف فلزات  شاخص تجمع ژئوشیمیایی

 .Muller, 1981)) شودمی

 در معادله باال شود:( روبرو بیان می1) با رابطه 

 .فلزات است تعداد:  .آلودگی است عامل:  بار است. شاخص آلودگی:  

 شود:معادله بیان میبا استفاده از این Webb (1962 ) و Hawkes مقدار آستانه بر اساس

 ها است.داده پایین اشاره دارد که در آن متوسط زمینه و باال آستانه مقادیر ترتیب، به باال به معادله از منفی و مثبت خروجی

 :روش تحقيقبحث و 

 ناهنجاری و آستانه، ژئوشیمیایی یزمینه پس .1

 ,Reimann et al) نصر از مقادیر زمینه منطقه و جهانی توصیف شده استهای ژئوشیمیایی بر اساس میزان اختالف فراوانی یک عآنومالی

شود بیشتر در نمونه هستند. مشاهده می عناصر ژئوشیمیایی ایمقادیر زمینه ،حاضر مطالعات )ارجاع به پیوست( نتیجه (1-جدول) (.2005

 .آلودگی است آستانه ها دارای ناهنجاری در حد زمینه بوده و تعدادی از آنها باالتر از حدنمونه

  . پارامترهای آلودگی2

در  ) et al, 2011) Mmolawaتوسط شده پیشنهاد بندی قابل مقایسه هستند بادسته EF شرایط در نتیجه مطالعات انجام شده،

در  Ag ,As ,Cu ,Sbو S05 ,S07 S03, در نمونه های As ,Cu ,Sb ,Ca جز به ،1.5 از کمتر نمونه هر برای EF (. شاخص1جدول)

 S10 ,S102 ,S103 ,S105 ,S106در نمونه های  Ag ,As ,Cu ,Sb ,Caو S110 ,S112 ,S115 ,S118 ,S122 ,S135 نمونه های

S108 ,S117 ,S120 ,S121 ,S125 ,S128 ,S12 ,S13 وAg ,As ,Cu ,Mn ,Sb ,Ca  های در نمونه S123 ,S126 ,S119 ,S130 

,S133 و ,Ag ,As ,Cu ,Mn Sc ,Sb ,Ca  نمونه یدر S124 ها  نمونه اتفاق به قریب اکثریت که کند می تایید این (.1 جدول) است
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 Ag( را از خود نشان میدهدکه این گویای غنی شدگی بسیار باالی15/155) عدد باالیی  S10 در نمونه  Agدارای مقادیر حداقل است. 

 (.1جدول(است 

 EF (After Mmolawa et.ar ,2011) عامل غنی سازی -3-جدول

 EF بندی دسته

 2> مقدارد حداقل

 to<5≥2 متوسط شدگی غنی

 to<20≥5 توجه قابل شدگی غنی مقدار

 to<40≥20 باال خیلی شدگی غنی

 ≥40 باال بسیار شدگی غنی

محاسبه شده برای فلزات سنگین با توجه به اختالف شدید در زمینه سنگی که نمونه از آن برداشت شده زیاد است، به همین  CFشاخص

شود. به عنوان مثال مقدار متوسط جهانی به عنوان توصیف مقادیر آلودگی استفاده می CFدلیل جهت توصیف مقادیر آلودگی از شاخص 

شود. این فاکتور اصوال میزان آلودگی را استفاده می CFبراین در ارزیابی آلودگی بیشتر عناصر فلزی از است. بنا  4/3ppmآرسنیک حدوداً 

به عنوان یک روش نقیض در تعیین مقادیر آلودگی در خاک استفاده  CFکند. از محاسبه با زمینه ژئوشیمیایی محلی واقعی هماهنگ می

 (.5-شود )جدولمی

 .(Hakanson,1980) های منطقه هشت گردخاک (CF)آلودگی دسته بندی فاکتور  -4-جدول

 آلودگی فاکتور بندی دسته

 CF<1 پایین آلودگی

 CF<3≥1 متوسط آلودگی

 CF<6≥3 توجه قابل آلودگی

 CF≥6 زیاد خیلی آلودگی

قرار گرفته  مورد استفاده طراحی شد و توسط بسیاری از محققان Muller (1969) شاخص تجمع ژئوشیمیایی است که توسط

(. 4-دهد )جدولهای اساساً آلوده نشده تا آلودگی زیاد را نشان میاست و شامل خاک (4تا  5) طبقه شش شامل شاخص این است. مقادیر

ه دست . نتایج ب Awadh, 2013))ای است زمینه غلظت بازتاب( 5) و برابر زمینه 355 سازی یک غنی دهنده نشان( 1) کالس باالترین

مقادیر  S1 ها همه ازصفر تا دو هستند یعنی آلوده نشده تا آلودگی متوسط، و تنها یک نمونه کند که دادهآمده از این شاخص مشخص می

رسد این شاخص نسبت به بقیه شاخص های دیگر بیشتر با کنیم که گویای آلودگی شدید است. به نظر میمشاهده می 4را   Agباالی

 (.4-یی عناصر در مناطق دارای غلطت باالی عناصر سنگین سازگار باشد )جدولزمینه ژئوشیمیا

  Muller, 1969)(درجه خاک منطقه مورد مطالعه   geoIطبقه بندی  -5-جدول 

 ژئوشیمیایی تجمع شاخص رده  بندی دسته 
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  0≥  0 نشده آلوده

 >1-0 1 متوسط آلودگی تا نشده آلوده

 >2-1 2 متوسط آلودگی

 >3-2 3 شدید آلودگی تا متوسط آلودگی

 >4-3 4 شدید آلودگی

 >5-4 5 باال بسیار آلودگی تا شدید آلودگی

PLI  توسطTomlinson et al.(1980) هایبا سه دسته بندی که گویای تنوع خاک هستند ارائه شده است. نمونهS10, S103, S110, 

S118, S130 و S135 (.1-وجود بار آلودگی است )جدول نشان دهنده ی روند تخریب خاک احتمال 

 PLI  (Tomlinson et al, 1980) بر اساس فاکتور خاک  دسته بندی کیفیت-6-جدول

 آلودگی بار شاخص بندی  دسته

 PLI<1 عالی

 PLI=1 شده ارائه های-آالیند از پایه سطوح تنها

 PLI>1 خاک تخریب شده

صر بامقادیر زمینه ترسیم شده است که میزان فراوانی یا فقیر بودن عناصر را با زمینه ( عناMAXوMIN( نموداری بر اساس مقیاس)3در جدول )

 (.Taylor et at, 1995کند)مقایسه می

 نتيجه گيري :
دهد فراوانی مطلق عناصر سنگین بالقوه سمناک در منطقه هشتگرد در ارتباط با زمینه مطالعات انجام گرفته دراین پژوهش نشان می

سنگ است. و منابع آلودگی صنعتی و ذرات معلق به صورت محلی در چند نقطه موثر بوده است. پراکندگی سطحی عناصر در ژئوشیمیائی 

برخی مناطق به مقادیر بیش از متوسط استاندارهای موجود نزدیک است. با توجه به وسعت ساخت و ساز شهری در این مناطق نیاز به 

 ن وجود دارد.مطالعه بیشتر خاک و منابع آب زیر زمی

 منابع فارسي :

  کارشناسی نامه پایان ،"اصفهان های خاک از تعدادی در ها آن تجمع میزان به آگاهی و کمیاب عناصر از برخی بررسی"، 3131 طاهر، محمد حسینی،

 اصفهان صنعتی دانشگاه ،.ارشد
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 تاالب از نیکل و وانادیوم کادمیوم، فلز سه کاهش توانایی با هایی ترباک شناسایی و جداسازی ، 3131 ،.الف طباطبایی، و.  ر شیردم، ،.الف خنافری،

 14-11، 55 شماره محیطزیست، نامه فصل زیستی، پاکسازی منظور به انزلی

و تاثیر  شناسی، بافتی و ژئوشیمیایی در تشخیص متاسوماتیسم پتاسیک بر سیل بنیان سد کرج"شواهد کانی،  3132رضوی، م، مسعودی، ف، فرح خواه، ن، 

 گیر" ، دانشگاه تربیت معلمهای دروندر سنگ آن

 ارشد کارشناسی نامه پایان ،.ح غفوریان، و.  ا محب،. GML3131باکتری از شده تولید بیوپلیمر کاربرد با سنگین فلزات بیولوژیکی جذب ،.کیانفر،ش

 اصفهان صنعتی دانشگاه شیمی، دانشکده
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 از فلزات سنگین در منطقه مورد مطالعه BGوmin , maxزمینه ژئوشیمیایی، برحسب  -3-نمودار                 
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 های جغرافیایی محل نمونه برداری موقعیت -1-جدول

Sample 
number 

Y X E N 

S03 35.88 50.78 479954.02 3971005.46 

S04 35.88 50.78 480191.74 3970748.72 

S05 35.88 50.79 481409.90 3970558.63 

S07 35.90 50.66 469559.48 3972312.90 

S10 35.91 50.67 470329.77 3973792.06 

S102 35.94 50.65 468290.18 3977467.04 

S103 35.93 50.64 467817.86 3976564.81 

S105 35.91 50.66 469677.51 3974354.38 

S106 35.91 50.65 468859.79 3974026.72 

S108 35.90 50.66 469014.14 3972758.45 

S110 35.88 50.84 485435.53 3970431.28 

S112 35.89 50.82 484096.37 3971152.29 

S115 35.89 50.81 482702.46 3971917.98 

S117 35.90 50.80 481716.21 3972449.01 

S118 35.90 50.79 480783.24 3972944.55 

S119 35.91 50.77 479475.50 3973658.43 

S12 35.90 50.63 466292.30 3972979.17 

S120 35.88 50.81 482642.06 3970116.91 

S122 35.88 50.81 482906.02 3970776.31 

S123 35.88 50.81 482905.09 3970764.12 

S124 35.89 50.82 483388.44 3971473.02 

S125 35.88 50.81 483056.03 3969924.24 

S126 35.88 50.81 483198.93 3970068.15 

S128 35.89 50.82 483661.14 3971058.81 

S129 35.88 50.83 484265.80 3969997.41 

S13 35.92 50.67 470161.12 3974618.92 

S130 35.88 50.82 483698.40 3970707.16 

S133 35.88 50.82 483794.46 3970909.95 
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 محل نمونه برداری -1-شکل

 
 -2-و فاکتورآلودگی -1-نمودارهای فاکتور ژئوشیمیایی
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 اوانی یک عنصر از مقادیر زمینه منطقه و جهانیهای ژئوشیمیایی بر اساس میزان اختالف فرآنومالی -2-جدول       

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

