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◊◊◊◊◊◊◊  
:چكيده   

 يطيمح يستت زشده و سبب مشكال يطوارد مح يبشر يتهايسازندها، معدن و فعال يشاز طرق مختلف همانند فرسا ينعناصر سنگ
خاك به  يعيطب يآلودگ يلپتانس يمطالعه به پهنه بند يندر ا. باشند يم يداربوده و در خاك پا يهتجز يرقابلعناصر غ ينا. گردد يم

عناصر مورد  ينبه ا يآلودگ يدتول يلبا پتانس يسنگ شناس يمنظور واحدها ينا يبرا. پرداخته شده است يومو كادم يدو عنصر رو
كننده، با توجه به  يدو عوامل تشد يسنگ شناس يواحدها. شدند ييشناسا يزن يكننده آلودگ يدگرفتند و عوامل تشد قرار يبررس

عوامل با  ينا يتدر نها. شدند يوزن ده يسلسله مراتب يلد تحلينو با كمك فرا يخاك دارند طبقه بند يكه در آلودگ يريشدت تاث
قائن،  ياطراف شهرها يها پهنهنتايج بدست آمده نشان داد كه . يدگرد يهخاك ته يعيبط يآلودگ يلپتانس ييو نقشه نها يقهم تلف

به  يومو كادم يعناصر رو يعيطب ياز لحاظ آلودگ رجزء مناطق پر خط يشهاطراف شهرستان سرب يها و عشق آباد طبس و پهنه يرجندب
  .يندآ يحساب م

  خاك يآلودگ ي،خراسان جنوب ي،، منطق فازكادميوم ي،رو :كليد واژه ها
Zoning of natural contaminant potential of South Khorasan province soil to heavy metal (Zn, Cd)  
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Abstract: 
 
Heavy metals enter into the environment through erosion of formations, mines and also human activities and 
they cause various environmental problems. Heavy metals are non-biodegradable and sustainable in soil. In this 
study, we have examined the zoning of natural contaminant potential of South Khorasan province soil for two 
elements of Zn and Cd. for this purpose, the various lithological units with contamination to these elements 
were examined and also the intensifying factors of natural soil contamination were identified. These parameters 
were categorized on the basis of their effects on contamination and were weighted using analytic hierarchy 
process. Finally, all parameters were integrated and map of natural contaminant potential of soil was prepared.   
The results show that zones around Qaen, Birjand, Eshghabad of Tabas and Sarbisheh are the areas with higher 
risk of contamination potential to Zn and Cd elements. 
 
Keywords: Zink, Cadmium, Fuzzy logic, South Khorasan province, soil contamination 
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  :مقدمه 
 يلعوامل موثر در تشك). 1388چوپاني، (شود  تلقي مياز ديدگاه جهاني خاك پس از آب و هوا سومين جزء مهم زيست محيطي 

موجود در سنگ   هاي يشبكه تبلور كان يري،، جنس، بافت، نفوذپذها يرستن يرخاك عبارتند از رطوبت، درجه حرارت، باد و تاث
ه پيشين از آنها ناممكن هاي اجزاء متشكل محيط به طوري كه استفاد آلودگي عبارت است از هرگونه تغيير در ويژگي. باشد يم.... و 

در خاك  ها يآلودگ يناز مهمتر يكي). 1382دبيري، (گردد و بطور مستقيم يا غير مستقيم منافع و حيات موجودات را به خطر اندازد 
 در كم تحرك دليل به عناصر يننبوده و ا يهقابل تجز يعتدر طب يستيو ز يمياييش يندهايتوسط فرا يراز باشند يم ينفلزات سنگ

منشأ عمده اوليه فلزات سنگين در محيط از مواد موجود ). Adriano et al., 2001( شوند يخاك م يندگيباعث آال , انباشته اكخ
قرار گرفته و از پوسته زمين فرسايش يافته يا از طريق فعاليتهاي آتشفشاني وارد جو  دگيدر پوسته زمين بوده كه تحت تاثير هواز

فلزات سنگين به درصد وزني غلظت آنها و نيز يكسري خواص فيزيكي و شيميايي خاص خاك از اثرات منفي . زمين شده است
پژوهش ارائه نقشه  ينهدف از ا). Lacatusu, 1998(بستگي دارد  يره، پتانسيل اكسيداسيون و احيا و غpHجمله بافت، ماده آلي، 

 يبرا يموثر در الودگ يمرحله از مطالعات پارامترها يندر اول. باشد يم يوهو ج يكعناصر آرسن يخاك برا يعيطب يآلودگ يبند پهنه
از  ها يهبه ال يوزن ده يبرا. است يدهگرد يهته GIS يطدر مح يازمورد ن ياطالعات هاي يهال. است يدهاز عناصر مشخص گرد يكهر 

گسسته استفاده شده  هاي يهدر ال يو از روش منطق فاز يوستهپ هاي يهدر ال) AHP( يزوج يسهو مقا يارهچند مع يريگ يمروش تصم
  .يدگرد يهته يآلودگ يبند نقشه پهنه يهو ته ياطالعات هاي يهال يبسپس ترك. است

◊◊◊◊◊◊◊  
  :روش تحقيقبحث و 

  مورد مطالعه موقعيت و ساختگاه زمين شناسي-
 با شمال اين استان از .است راناي استان واقع شده است و از نظر وسعت، سومين ايران شرق در پهناوري گستره در جنوبي خراسان
 كشور با شرق از سمنان و و اصفهان يزد، هاي استان با غرب از كرمان و بلوچستان و سيستان با جنوب از رضوي، خراسان استان

 اين استان از لحاظ اقليم در يك منطقه خشك و بياباني قرار دارد، بطوريكه  متوسط بارندگي .)1شكل ( است مرز هم افغانستان
با توجه به اقليم حاكم بر . ميليمتر در سال مي باشد 4500ميليمتر بوده و ميزان تبخير بطور متوسط حدود  150ساليانه اين استان حدود 

  . اين منطقه، رودخانه هاي موجود از نوع فصلي بوده و رودخانه دائمي وجود ندارد
پريدوتيت هارزبوژيت، لرزوليت ( هاي اوالترابازيك  وق شامل سنگاز لحاظ زمن شناسي، واحد هاي سنگي در استان ف در اين استان
هاي آندزيتي  دولوميتي و دولوميت، ماسه سنگ و كنگلومرا، توف-هاي آهكي، آهكي ، رسوبات نوع فيليش، سنگ)و سرپانتينيت

شيشه، توف برشي، خاكستر،  اي تيره رنگ، آگلومرا، بسيار دانه ريز تا دانه درشت خاكستري تا سبز رنگ، توفيت و توفيت ماسه
هاي آبرفتي قديمي و جديد،  هايي از جنس آندزيت، بازالت، تركيت، داسيت، التيت و ريوليت و پادگانه الپيلي، برش و ايگنيمبريت

هاي تخريبي،  هاي كربناته، سنگ شناسي منطقه شامل مجموعه افيوليتي، سنگ مهمترين واحدهاي زمين. ها مي باشد مخروط افكنه
  .گ هاي آذر آواري، نهشته هاي نرم و پهنه هاي نمكي و رسوبات بادي ميباشدسن
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  هاي استان خراسان جنوبي بر اساس آخرين تقسيمات  نقشه شهرستان  - 1شكل

  آلودگي طبيعي خاكدر پارامترهاي موثر  -
هاي  پارامتر. ه تقسيم شده استعوامل موثر در آلودگي طبيعي به دو بخش عوامل اصلي يا مستعد كننده و عوامل تشديد كنند

شناسي و معدن بعنوان عوامل اصلي و ساير خصوصيات نظير حساسيت سنگ بستر نسبت به فرسايش، عمق خاك، بافت خاك،  زمين
  . محيط رسوبي منطقه، پوشش گياهي، شيب، مقدار بارش، و گسل بعنوان عوامل تشديد كننده در نظر گرفته شده است

 تحت متالوژني كمربندهاي و رخداد بستر سنگ ژئوشيميايي ماهيت و شناسي سنگ توسط خاك، اصر درعن غلظت توزيع الگوي

باشد  مي طبيعي خاك آلودگي برآورد براي خاك مبنا ژئوشيميايي خط اصلي كننده تعيين شناسي منطقه زمين .ميگيرد قرار تاثير
)Acosta et al., 2009.( ه فرعي و كم مقدار در كانسارهاي سولفيدي نظير سولفيدهاي كادميوم به عنوان يك جزء تشكيل دهند

هاي مافيك بوده در رسوبات  روي نيز بيشتر در سنگ. سرب و روي وجود دارد و به ندرت به صورت خالص در طبيعت وجود دارد
 Katabata-Pendias and(باشد  هاي كربناته كم مي ها و سنگ باشد ولي در ماسه سنگ آرژيليتي و شيلها هم تمركز ان زياد مي

Pendias 2001.( در سطح استان زيادي  يفلز يرو غ يمعادن مختلف فلز و باشد يدر بخش معادن م ييباال يلپتانس ياستان دارا ينا
  . اري مي باشندنه معدن روي در نيمه شرقي استان فعال و در حال بهره برداز اين ميان . وجود دارد
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اگر . را محاسبه مي كند، ارزيابي گرديدرسوب  يدخاك و تول يششدت فرساكه  ياكمدل پس استان بر اساس يشبه فرسا يتحساس
بارش شديد سبب رواناب و انتقال  همچنين. شود آن حاوي آالينده مواد پخش و انتقال سبب تواندآلوده باشد، فرسايش مي يخاك

   . گرددمي آنها گسترش و خاك سطحي هايآالينده
خاك  يقاتمنتشره توسط موسسه تحق ياستفاده از اراض يتمنابع و قابل يابيبزرگ نقشه مطالعات ارز آلبومنقشه عمق خاك بر اساس 

شده است، كه بر  يهته 1:250000 ياس، با مق1385 ي،وزارت جهاد كشاورز يكشاورز يجآموزش و ترو يقات،و آب سازمان تحق
ذراتي كه قادر به حفظ و . شده است يمتقس يادو عمق ز توسطعمق كم، عمق م ي،ن سنگاساس آن عمق خاك به چهار رده، رخنمو

رو ذرات در حد واريزه، گراول و ماسه بدليل   از اين. گردد ها باشند بعنوان ماده با ريسك باالتر تلقي مي نگهداشت بيشتر آالينده
 يادز يخواص جذب يلكس ذرات در حد رس و با ماده آلي زياد بدلتراوايي بيشتر قابليت كمتري براي نگهداشت آالينده داشته و بالع

  . دارند يمواد آالينده را در سطح خاك جذب و نگه م
درجه  64صفر تا  يندر منطقه مورد مطالعه ب يبمقدار ش. استفاده شد منطقهاز مدل رقومي ارتفاعي  يب،به منظور استخراج نقشه ش

شده  يشترخاك ب يو حركت خزش يشكمتر، مقدار فرسا يسطح يآبها يافزوده شود دب ينزم يبش يزانهر قدر بر م. باشد يم يرمتغ
 يبش يشدر مجموع افزا. گردد يم كاسته يولوژيكيو ب يميائياعمال ش يشده برا يرهو مقدار آب ذخ ياز مقدار آب نفوذ ينو همچن

تقيمي با پخش آلودگي چه در سطح و چه به صورت ميزان بارش ارتباط مس. اندازد يم يقخاك را به تعو يليتكامل پروف ينزم
  . عمودي و در عمق در خاك دارد

 يمتفاوت برا يليپتانس يكه هر كدام دارا باشند يبا اندازه، بافت و جنس متفاوت م يرسوبات يدارا يعتاًمتفاوت طب يرسوب هاي محيط
محيط نقشه . ها دارند هوموس تمايل به تجمع آالينده ازهاي لومي و رسوبات غني  بطور كلي، خاك. هستند ينتمركز عناصر سنگ

بر اساس نقشه  يزن ياهيپوشش گنقشه . شده است يهته ياستفاده از اراض يتمنابع و قابل يابيبر اساس نقشه مطالعات ارزرسوبي نيز 
  .شد يرده بند يادمتوسط و ز ،كم ياهي، پوشش گياهيفاقد پوشش گمذكور تهيه و به واحدهاي 

  اه دهي اليهامتياز -
بندي آلودگي خاك، تمامي معيارها هم وزن نيستند، برخي از معيارها به عنوان عامل كليدي  ارزيابي پتانسيل يك منطقه براي پهنه در

هاي اطالعاتي، تعيين اهميت نسبي  ترين مراحل در تلفيق اليه هاي اطالعاتي يكي از مهم به همين دليل وزن دهي اليه. نمايندعمل مي
نظير مدل نسبتي،  هاي مختلفي روش). 1392داووديان،( باشد ها مي امترهاي مورد استفاده و اختصاص وزن مناسب به هريك از آنپار

بندي وجود  هاي اطالعاتي در مطالعات مربوط به پهنه براي وزن دهي اليه مدل رتبه اي، منطق فازي، تحليل سلسله مراتبي و غيره 
  . دارد

هاي پيوسته و  در اليه) AHP(و مقايسه زوجي ) MCDM(ها از روش تصميم گيري چند معياره  وزن دهي به اليهدر اين مطالعه براي 
هاي آن بطور مجزا  هاي اصلي و سپس براي هر اليه زير اليه ابتدا اليه. هاي گسسته استفاده شده است از روش منطق فازي در اليه

 .اعمال و نقشه رستري براي هر اليه تهيه شده است GISدر نقشه تهيه شده در دهي شدند، امتياز مشخص شده براي هر اليه  وزن
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و نقشه  مذكور محاسبه شده است زيرمعيارضرب وزن معيار اصلي آن پارامتر در وزن نسبي  وزن نهايي هر پارامتر از حاصلسپس 
ه مورد استفاده شده در اين مطالعه نشان داده نقشه هاي امتيازدهي شد 2در شكل . امتيازدهي شده براي هر اليه به دست آمده است

  . شده است

  
  منطقه مطالعاتيشده  دهيوزن  هاي نقشه - 2شكل 

  
  تركيب اليه هاي اطالعاتي و تهيه نقشه پهنه بندي آلودگي -

كالسيك مي  اين عملگر مشابه اجتماع در مجموعه هاي. استفاده شده است) Or(يا عملگر فصلي  ازها  تلفيق تمامي پارامتر جهت
بندي مناطق  نقشه پهنه 3در شكل . باشد و زماني استفاده مي شود كه معيارهاي مثبت كافي در منطقه مطالعاتي وجود داشته باشد

اين نقشه نشان دهنده تمركز بيشترين پتانسيل آلودگي در نزديكي . ارائه شده استداراي پتانسيل آلودگي به عناصر روي و كادميوم 
 هاي رسي و آذرين مافيك بوده و پس از آن پتانسيل آلودگي در روي و زغالسنگ و بر روي سنگ مادر شيل، پهنهمعادن سرب و 

از . باشد هاي اسيدي در درجه دوم مي اطراف معادن آهن و كروميت و مس و بر روي سنگ مادرهاي آذرين حدواسط و ولكانيك
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طراف شهرهاي قائن، بيرجند و عشق آباد طبس به علت انطباقشان با مراكز شهري هاي ا هاي داراي پتانسيل آلودگي باال پهنه ميان پهنه
هاي اطراف شهرستان  و وجود كشتزار جزء مناطق پر خطر از لحاظ آلودگي طبيعي عناصر روي و كادميوم به حساب مي آيند و پهنه

هاي با  ن در خطوط باالي همتراز بارش استان جز پهنهقرارگرفتو سربيشه به خاطر منطبق بودن به مناطق با حساسيت به فرسايش زياد و 
  . باالترين خطر زيست محيطي نسبت به عناصر روي و كادميوم شناخته شدند

 

  بندي پتانسيل آلودگي طبيعي خاك استان خراسان جنوبي به عناصر سنگين روي و كادميوم نقشه پهنه - 3ل شك
◊◊◊◊◊◊◊  

  :نتيجه گيري 
  

ستان خراسان جنوبي در زون افيوليت مالنژ شرق ايران و در نتيجه تنوع سنگ شناسي و وفور معادن فلزي و با توجه به قرار گيري ا
مي منطقه مطالعاتي  مهمترين عوامل تاثير گذار در آلودگي طبيعي خاكغيرفلزي در سطح استان، دو عامل سنگ شناسي و معدن 

بارش و  يب،منطقه، ش ياهيپوشش گ ي،رسوب هاي يطبافت خاك، محعمق و  يش،ر به فرساتسنگ بس يتحساسپارامترهاي . ندباش
از استان با سنگ مادر  ييها در قسمت يومو كادم يرو يندگيآال يلپتانس يشترينباز اينرو . در رتبه بعدي اهميت قرار دارند گسل

پس از آن مناطق با سنگ مادر  و يشودمشاهده م باشد يم يمعادن سرب و رو يكه دارا يو مناطق يكماف ينو آذر ياهس هاي يلش
اين مناطق منطبق بر پهنه هاي اطراف شهرهاي  . باشند يمتوسط م يآلودگ يلپتانس يدارا سنگمعادن زغال يحدواسط و دارا ينآذر

 .  قائن، بيرجند، عشق آباد طبس، و سربيشه مي باشد
◊◊◊◊◊◊◊  
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  :منابع فارسي 

  
 .شركت ملي گاز ايران ،صفحه 169،  "زيست يطي و حفاظت از محيطمح هاي زيست آالينده" ،)1388( ،.ح.چوپاني، م

، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم، دانشگاه فردوسي "تهيه اطلس مقدماتي آلودگي خاك استان خراسان شمالي"، )1392(، .داووديان كاخكي، ن
 .مشهد

  .نتشارات آيالرا ،صفحه399، چاپ سوم، "زيست آلودگي محيط "،)1382(، .دبيري، م
◊◊◊◊◊◊◊  
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