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 زیست نگرش با زنگیان ی محدوده در فلوریت کانسار خاک خاستگاه و شیمی زمین مطالعه

 مازندران استان ؛ سوادکوه شهرستان ؛ محیطی
 

 
 

 اللهی  مریم فرج
 ایران ، تهران ، شمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ، علوم پایه دانشکده ، شناسی زمین گروه ، اقتصادی شناسی زمین ارشد کارشناسی

Farajollahi@hotmail.com_Maryam 

 ایرج رساء

 ایران ، تهران ، بهشتی شهید دانشگاه ، علوم پایه دانشکده ، شناسی زمین گروه ، اقتصادی شناسی زمین دانشیار

 محمدرضا جعفری

 ایران ، تهران ، شمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ، علوم پایه دانشکده ، شناسی زمین گروه ، اقتصادی شناسی زمین استادیار

 

 

 
 چکیده

 مرکزی  البرز شرق در شناسیزمین تقسیمات لحاظ به و اجرا سوادکوه شهرستان غرب جنوب در زنگیان فلوریت کانسار در تحقیق این

 های سنگ ماسه و شیل و الیکا ، نسن سازندهای از ترتیب به و کربناتی و تخریبی پیکره از عموما مطالعه مورد منطقه کالبد ؛ است شده واقع

 همراه مارن ، سیلت ، شیل ، سنگ ماسه ، ای ماسه آهک ، آهکی و دولومیتی بیشتر منطقه های سنگ جنس ؛ است یافته سازمان شمشک

 گفت باید ماگماتیسم با سازی کانی ارتباط مورد در ؛ باشد می کائولینیتی و سیلیسی ، کربناتی ، هماتیتی گاها و لیمونیتی های دگرسانی با

 منطقه ؛ شود نمی دیده منطقه های نزدیکی و سطح در ، داد نسبت آن به را مربوط کانسار بتوان که مناسبی مشاهده قابل توده هیچ که

 بخش دلیل این به ، است شده سال گرم فصل در خصوص به هوایی و آب اعتدال به منجر که است ییالقی و مرتفع ای منطقه مطالعه مورد

 رستنی از مختلفی انواع همچنین ؛ رویند می ها جنگل در نیز خودرو های درختچه آن بر عالوه و بوده متراکم جنگل دارای منطقه از وسیعی

 پست مناطق در ؛ باشد می گون و کوچک های درختچه صورت به گیاهی پوشش دارای معدنی منطقه ؛ رویند می ای جلگه نواحی در عمدتا

 تاالر رودخانه و ها چشمه آب کیفی خصوصیات ضمن در ؛ گردد می استفاده کشاورزی مصارف برای ها زمین آبرفتی رسوبات وجود سبب به

 که بوده 77/7 با برابر خاکPH ؛ گرفت قرار ارزیابی مورد آیند می شمار به منطقه این شرب و کشاورزی مصارف برای آب منبع مهمترین که

 ؛ است کلسیم امالح از غنی خاک گفت توانمی و بوده خشک تقریباً مناطق خاک به مربوط و باشدمی قلیایی کمی تا خنثی محیط تقریباً

 ،Li ،  Rb عناصر غلظت ICP-OES روش به عنصری 26 آنالیز نتایج بررسی به توجه با ؛ باشدمی درصد 26/41 با برابر خاک رطوبت میزان

Cs ، Be ، Sr ،  V ، Cr ، Mn ، Co ، Ni ، Cu ، Zn ، Zr  ، Nb ، Mo ، Ag ، Se ،  Sb،  As،Ge  ، B ،  Tl،  Sn،  U، Ga ، Hg  ، Hf ، Cd خاک نمونه در 

 . باشد می ppm 66.49 برابر 1F-یون غلظت همچنین ؛ باشد می مجاز حد از بیش Bi ، Pb ، Ti ، Ba عناصر غلظت و است مجاز حد در برداشتی
 

 زنگیان ، محیطی زیست ، شیمی زمین ، خاک ، فلوریت کانسار : کلیدی واژگان
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 مقدمه -1

 لیتوسفر قشر ترینبیرونی طبیعی مادة این . است انسان تمدن و جوامع تشکیل بنای سنگ و طبیعی منابع ترین ارزش با جمله از خاک

 اطالعات داشتن . است شناسان زمین مطالعة مورد موضوعات جمله از رسوبات و ها سنگ ، ها کانی همچون و داده تشکیل را هاقاره در

 ها کانی و ها سنگ هوازدگی فرآیند به بهتر طریق این از ها آن ؛ است متعددی مفید بدالیل شناسان زمین برای ها خاک مورد در کافی

 عالوه ؛ شوندمی آگاه نیز زیرزمینی های آب کیفیت و کمیت بر خاک تأثیر از و کرده درک را معدنی مواد از بعضی تشکیل نحوة ، برده پی

 خاک . گرددمی فراهم شناسانزمین برای نیز شده دفن و دیرینه های خاک مطالعه و شناسایی امکان شناسی خاک اطالعات با ، این بر

 بین شیمیایی های واکنش . باشدمی جانوری( و گیاهی از )اعم هامیکروارگانیسم و آلی و غیرآلی جامد مواد ، آب ، هوا از ناهمگنی آمیزه

 های واکنش روی دیرباز از خاک شیمی علم . دهندمی قرار تأثیر تحت را آب کیفیت هم و گیاه رشد هم ، خاک محلول و خاک جامد مواد

 در غیرآلی و آلی هایآالینده مورد در هانگرانی افزایش با ؛ است بوده متمرکز هستند موثر گیاه تغذیه و رشد در که خاک از شیمیایی

 . باشدمی محیطی زیست مسائل روی بیشتر خاک شیمی علم تأکید امروزه ها انسان ، جانوران ، گیاهان سالمتی بر ها آن تأثیر و خاک و آب

 از یا رگولیت . شودمی نامیده (Regolith) رگولیت که اندشده پوشیده ناپیوسته ذرات از قشری بوسیلة ها سنگ مناطق از بسیاری در

 ترینفوقانی به . شودمی نهشته سخت های سنگ روی یخچال ، باد ، آب نظیر عواملی بوسیلة یا و آیدمی بوجود خود زیرین سنگ هوازدگی

 هم (Pedosphere) پدوسفر که زمین خاکی قشر بنابراین ؛ گوییممی خاک است متر 6 از کمتر آن ضخامت اغلب که رگولیت قسمت

 در ؛ کرد تفکیک مرحله دو به توانمی را خاک تشکیل . آیدمی بوجود لیتوسفر و بیوسفر ، اتمسفر ، هیدروسفر تالقی از شودمی نامیده

 تغییراتی اثر در ، دوّم مرحلة در و آیندمی بوجود کند رشد آن در تواندمی گیاه که سستی مواد سخت های سنگ هوازدگی از اول مرحلة

 به سنگ فیزیکی هوازدگی در ؛ شودمی تقسیم شیمیایی و فیزیکی نوع دو به هوازدگی . شودمی تشکیل خاک ، حاصله سست مواد در

 سنگ دهندة تشکیل های کانی تمام یا بعضی شیمیایی هوازدگی در که حالی در ؛ دهدنمی ماهیت تغییر ولی گرددمی تبدیل قطعاتی

 شدن اضافه اثر در . شودمی شروع ها آن سطح در گیاهی پوشش تشکیل و رسوبات و هاسنگ هوازدگی با ها خاک تشکیل . یابندمی تغییر

 بتدریج نیز خاک های افق ، سازافق فرآیندهای عملکرد اثر در ، حین همین در . گرددمی تشکیل خاک ، هوازدگی محصوالت به آلی مواد

 این در ؛ رسدمی دینامیک تعادل مرحلة به خود محیط با خاک نهایت در . شودمی ترواضح زمان گذشت با نیز ها آن بین مرز و شده ظاهر

 بررسی . آوردمی بدست را جدیدی مواد دهدمی دست از را موادی که مقداری به و ماندمی باقی ثابت تقریباً خاک مشخصات مرحله

 احتمالی وجود بر داللت اکتشافی دیگر های روش و است نادر بستر سنگ های رخنمون که شودمی انجام مواردی در بیشتر ، ها خاک

 که مسطح و خشک نواحی در خصوص به ، است مفید بسیار اکتشافی نظر از ، برجا های خاک بویژه ، ها خاک بررسی . دارند سازیکانی

 فاصلة با متناسب اندیافته انتقال که انواعی برای ، ها خاک بررسی در آلایده طور به . ندارد چندانی کاربرد اکتشافی دیگر های روش

 هوازدگی فرآیندهای خالل در که است استوار حقیقت این بر ها خاک بررسی اهمیت . شودمی گرفته نظر در ارزش کمترین ، شده پیموده

 هایی آنومالی تشکیل و شده خاک و آب وارد ، بستر سنگ شدة سازیکانی بخش از توانندمی عناصر ، اسیدی شیمیایی شوی و شست و

 آنومالی سطح افزایش به منجر که ثانویه پراکندگی این . باشند بستر سنگ هایآنومالی از تر وسیع مراتب به مساحت نظر از که دهند

 از بردارینمونه جهت بدین و است A افق از بیشتر B افق در فلزات از بسیاری مقدار . بردمی باال را سازیکانی یافتن احتمال گرددمی

 که مواردی در . نامید تجمع افق توانمی را افق این ؛ شودمی داده ترجیح گیردمی انجام ها خاک روی که هاییبررسی بیشتر در B افق

 A افق بررسی از حاصل نتایج ایویژه شرایط در است ممکن البته . کرد بردارینمونه دیگری ثابت افق از توانمی نیست موجود افق این

 معلوم تا گیرد صورت بردارینمونه خاک هایافق تمام از که است الزم موارد بعضی در . کند پیدا B افق از بیشتری اهمیتC  افق یا و

 و آلی( و معدنی )مواد جامدات از متشکل طبیعی مخلوط یک خاک . گذارندمی اختیار در را مفیدتری اطالعات هاافق از یک کدام شود

 2 ، معدنی مواد درصد 12 از ، آلایده حالت در و است متفاوت مختلف های خاک در اجزاء این حجمی نسبت . است آب( و )هوا سیاالت

 از دیگر نیم و جامدات از آلایده خاک حجم از نیمی حدود بنابراین ؛ است شده تشکیل هوا درصد 62 ، آب درصد 62 ، آلی مواد درصد

 .  است شده تشکیل منافذ
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             خاک های افق : 1 تصویر

                                               

                           

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 روشن خاکستری ها خاک از بسیاری طبیعی رنگ . است اقلیم و زهکشی ، هاکانی نوع ، آلی مواد مقدار نظیر عواملی تابع خاک رنگ

 آلی مواد و آهن ترکیبات ها خاک رنگ بر مؤثر مواد مهمترین . شوندمی دیده فراوان نیز ایقهوه و تیره قرمز های رنگ اگرچه ، است

 تواندمی خاک در آلی مواد درصد 2 وجود . دهدمی سوق تیره سمت به دومی و قرمز تا زرد سمت به را خاک رنگ اولی که باشندمی

 به مایل ایقهوه رنگ به خاک این باشد کم آن مقدار اگر ؛ هستند خاک رنگ عامل آلی مواد ، سرد اقلیم در . شود آن تیرگی موجب

 ؛ است کم هوموس مقدار معموالً گرم اقلیم در . بود خواهد تیره خاکستری رنگ به (%2 از )بیش باشد زیاد که صورتی در و ، خاکستری

 معموالً آلی مواد خاک سطحی قشر در معتدله مناطق در . شودمی زرد به مایل ایقهوه تا قرمز های رنگ ایجاد باعث آهن شرایط این در

 و حرارت درجة بودن باال ، مرطوب و گرم مناطق در . باشدمی سیاه یا روشن ایقهوه معموالً و است ترتیره نیز خاک رنگ و بوده حداکثر

 رغم علی ، ها خاک نوع این آلی مواد مقدار ؛ شودمی خاک در آلومینیوم و آهن اکسید مقدار افزایش و هوازدگی سرعت افزایش باعث رطوبت

 خاک عمق تا رنگ این و قرمزند اغلب حاره مناطق های خاک پس ؛ است اندک  تجزیه سرعت بودن زیاد علت به ، گیاهی پوشش بودن انبوه

 خاکستری رنگ از ایزمینه در آهن ظرفیتی سه اکسیدهای تجمع از ناشی قرمز هایلکه مرطوب های خاک در گاهی . است ثابت نسبتاً

 تغییر علت به که شودمی ایجاد خاک در وقتی وضعیت این ؛ خالدار( های )خاک خوردمی چشم به ظرفیتی( دو آهن وجود از )حاکی

 جا هر پس ، است فرو از کمتر فریک ترکیبات حاللیت ؛ باشند داشته وجود Fe ظرفیتی سه و ظرفیتی دو اکسیدهای ، شدن اکسید میزان

 اکسیژن فقدان شرایط که نقاطی در ؛ شودمی قرمز رنگ ایجاد باعث و کرده رسوب ، کند برخورد محلول اکسیژن به خاک در محلول آهن که

 رنگ به اغلب خشک مناطق های خاک . شودمی تیره تا خاکستری رنگ ایجاد باعث آلی مواد با همراه که دارد وجود فرو آهن ، است حاکم

 نتیجه در و تبخیر علت به گاهی خشک نیمه و خشک مناطق در ؛ باشندمی قرمز به مایل ایقهوه ، خاکستری به مایل ایقهوه ، خاکستری

 هایلکه صورت )به سفید رنگ ایجاد در تواندمی نیز کلسیم کربنات تجمع ؛ شودمی تشکیل خاک سطح در رنگی سفید قشر ، امالح تجمع

 به تواند می که است متغیر سیاه تا خاکستری به مایل تیره ای قهوه از و بوده تیره رنگ به مطالعه مورد محدوده خاک . باشد مؤثر سفید(

 . باشد مطقه معتدل اقلیم و خاک در آلی مواد وجود دلیل
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

مطالعه مورد محدوده شناسی زمین  -2  

 و باشد می ساری 4 :621111توپوگرافی برگه و قائمشهر 4 :411111شناسی زمین ورقه چهارگوش از بخشی مطالعه مورد منطقه

 : است ABCD نام به چهارضلعی یک شکل به مربع کیلومتر 2 مساحت به اکتشافی منطقه جغرافیایی مختصات

 
 

 
 

Munsell Color Chart : 2تصویر   
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 نمونه عملیات انجام برای اقلیم و گیاهی پوشش و ارتفاعی لحاظ به متاسفانه که است ییالقی و مرتفع ای منطقه مطالعه مورد منطقه

 منابع وجود امکان لحاظ به بایستی حال این با که باشد می خطرناک گاها ، دقیق های بررسی و شناسی زمین های برداشت و برداری

 به نسبت توان نمی ، جهان بزرگ کمربند سه از یکی در زنگیان کانسار قرارگیری به توجه با ؛ گیرد قرار بررسی مورد فلوریت اقتصادی

 تشکیل و هم کنار در کانسارها این قرارگیری و بود تفاوت بی (موجود تفاوتهای گرفتن نظر در با) کانسارها این بین تشابهات و ارتباط

 درون در زایی فلوریت کمربند با که بخشد می قوت را فرضیه این وجود مورد این و دانست تصادفی را کانسارها دیگر با تشابه و کمربند

 ، ولکانسیم از بعد یا همزمان یا قبل های اگزاسیون مثل گسترده های فرآیند توان می بلکه ، هستیم رو به رو منطقه این در الیکا سازند

 را سیال بعدی های مهاجرت و تکتونیکی خاص شرایط مثل ای منطقه فرآیندهای و تشکیل مسئول را الیکا شدن نهشت با همزمان

 شده واقع مرکزی البرز شرق در شناسیزمین تقسیمات لحاظ به زنگیان معدنی منطقه؛  دانست بعدی تغییرات آمدن بوجود مسئول

 محدوده شمال به جنوب از چه هر که باشد می پرشیب و عمیق های دره با کوهستانی ، مطالعه مورد محدوده توپوگرافی نوع . است

رئوس محدوده 

 اکتشافی 

 مختصات جغرافیایی (93)زون  UTMمختصات به 

X Y طول شرقی عرض شمالی 

A 666500 3998000 36 °  6ّ 52 ° 50ّ 

B 681500 3998000 36 °  6ّ 53 ° 00ّ 

C 681500 3991000 36 ° 2ّ 53 ° 00ّ 

D 666500 3991000 36 ° 2 52 ° 50ّ 

مطالعه مورد منطقه چهارگوش جغرافیایی مختصات : 1 جدول  

          کشور هزارم یکصد های نقشه راهنمای روی بر اکتشافی منطقه موقیعت جانمایی : 1 نقشه

                                             

              زنگیان روستای از دورنمایی : 9 تصویر
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 بر( رنگ صورتی کادر) بررسی مورد محدوده موقعیت و شهر قائم 1:111111 شناسی زمین نقشه:  2 نقشه

(کشور معدنی اکتشافات و شناسی زمین سازمان از برگرفته پایه نقشه) آن روی  

 و ، متر 512 ارتفاع با تاالر رودخانه کنار به مربوط ناحیه در ارتفاع کمینه و شود می مشاهده جوانتر سنگی واحدهای ، شود پیمایش

 بیشتر منطقه غرب در موجود هایسنگ ؛ باشد می محیط جنگل با مربوط معدنی منطقه در ادری سطح از متر 4124 آن ارتفاع بیشینه

 و آغازین پرمین به وابسته هایسنگ نوع از بیشتر لیند ناحیه در و شرق سوی به و پالند سازند از تخریبی کمتر و الیکا سازند از دولومیتی

 رودود رسوبات تاقدیس هسته در و لیند جنوب در . گرددمی پوشیده الیکا های دولومیت همان توسط آن روی که باشدمی تریاس از ترکهن

 . پذیردمی خاتمه نسن سازند به وابسته آهک هایالیه نازک با سپس و دنبال روته آهکی  -دولومیتی رسوبات توسط آن روی و شودمی دیده

  – تریاس هایانباشت به باالتر افراز سوی به که باشیممی مواجه ایتوده و ایالیه ساختار با دولومیتی هایسنگ با عموماً تریاس مسیست در

 ناشی مورفوتکتونیک تأثیر تحت بیشتر آن اطراف و اکتشافی منطقه ژئومورفولوژی . پذیردمی خاتمه حاضر عهد رسوبات نهایتا و کژوراسی

 سنگ و شمشک سنگی ماسه و شیل سازند ، هاآبراهه و هادره ؛ است جنوب سمت به شیب با البرز شمال راندگی بزرگ گسل عملکرد از

 الگوی ، نقاط برخی در و شودمی دیده زیادی ارتفاع اختالف و است جنوب به شمال از ، بلندا افزایش روند ؛ است بریده را الیکا هایآهک

 پایداری میزان با آهنگ هم ، بلوکی و قطعه قطعه ساخت زیر همراه به ، مهم هایگسل و هاراندگی ؛ است شده تکرار نوبت چند در دره  - کوه

 شناسیریخت ، سان بدین ؛ اندریخته پی را منطقه کنونی شناسیریخت ، مربوطه ساختاری هایویژگی نیز و فرسایش برابر در سازندها

 گسله نام به راندگی سازوکار با بزرگ گسله دو . نمایدمی پیروی غربی  -شرقی تقریبی راستای با هاگسل و هاچین هایساخت روند از آشکارا

 های بخش به و رسوبی اگرچه فلوریت خاستگاه ؛ است گردیده مناطق برخی نمودن باردار موجب و کنترل را سازی کانی زنگیان و لیند

 ای گونه به و بوده تکتونیکی های تنش از ناشی آن جایگیری منطقه در ولی شده مشاهده پالند سازند با همبری حوالی در و الیکا باالیی

 از بررسی مورد سازی کانی ؛ است گرفته قرار مطالعه مورد الیکا سازند از گسلیده و پرتنش مناطق در کانساری سازی کانی و شدگی غنی

 که باشد می مطرح مربع کیلومتر 61 مساحت به وسعتی در زنگیان گسله باالدست و لیند گسله دست پایین در عموما آمده بدست نتایج

 در شده انجام سازی کانی ؛ است آزمایشگاهی نتایج و صحرایی شواهد از آمده بدست ... و مس ناچیز خیلی بعضا و فلوریت شامل عمدتا

 ماده تشکیل و ها درزه و ها شکستگی درون شارپ مرزی با معدنی ماده جایگیری است مسلم آنچه ؛ است شده حاصل برشی پهنه یک

 (سازی کانی از بعد دیگری و قبل یکی) تکتونیکی نسل دو حداقل وقوع از حکایت تکتونیکی های بافت وجود همچنین و ای رگه معدنی

 ماده ریخت ؛ باشد می ژنتیک اپی  - ژنتیک سین صورت به احتماال ، زنگیان محدوده در الیکا سازند های فلوریت منشا ؛ دارد کانسار این در

 مطالعات این از آمده دست به شناسی زمین ذخیره میزان ؛ است شکل عدسی آنها حاصل های تنش و تکتونیکی تحرکات به بسته معدنی

 باالتر های پله راستای در افزونتر حفریات چنانچه و گردد می برآورد درصد 22/31 میانگین عیار با معدنی ماده تن 42111 حدود چیزی

  بود. خواهد همراه افزایش با ذخیره این ، پذیرد صورت
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          1:2011111 مقیاس با ایران خاکهای استعداد نقشه : 9 نقشه

                                                                                     

 

 تراکم نیز و ها دامنه شیب و توپوگرافی بر تاثیر آن مستقیم غیر تاثیر ؛ گذارد می تاثیر ایران خاکهای بر مستقیم طور به نیز شناسی زمین

 اثر اصلی شناختی زمین عامل ؛ است خاک تکامل سرعت و ضخامت ، بافت بر آن مستقیم تاثیر جنبه مهمترین ؛ است گیاهی پوشش

 به مربوط رسوبی سنگهای از عمده طور به مرتفع مرکزی البرز محدوده ؛ است رسوب( و سنگ )نوع مادری مواد نوع خاکها بر گذارنده

 شده تشکیل نفوذی های توده و آتشفشانی سنگهای کمتر مقدار به و آهک سنگ و سنگ ماسه ، شیل بویژه شناسی زمین مختلف ادوار

 دارند تعلق سولها مالی رده به که ها رندول زیررده زمره در جدید بندی رده در مطالعه مورد منطقه خاک ، خاکها بندی رده نظر از ؛ است

 نام به رنگ تیره عمیق سطحی افق یک آنها شناسایی اساس ؛ شود می اطالق علفزار پوشش زیر رنگ تیره خاکهای به که گیرد می جای

 و بوده پرپشت علفزار اغلب آنها گیاهی پوشش ؛ آنهاست تنوع خاطر به این و است زیاد سولها مالی های رده زیر تعداد ؛ است مالیک افق

 معموال و بوده ایران خاکهای حاصلخیزترین جمله از سولها مالی ؛ شوند می یافت ایران مرطوب نیمه و مرطوب مناطق در دلیل همین به

 ، است خاکها قدیمی بندی رده به مربوط که محیط با سازش وضعیت نظر از همچنین ؛ دنگیر می قرار استفاده مورد دیم زراعت برای

 مواد کل در و توپوگرافی یا رطوبتی شرایط تحت که است رندزینا زیررده و اینترازونال پدوکال خاک نوع از مطالعه مورد منطقه خاک

 مورفیک کلسی اینترازونال خاک یک آنرا دلیل همین به و بوده آهکی نوع از خاک نوع این مادری مواد ؛ شوند می تشکیل خاص مادری

 بافت دارای معموال و شوند می تشکیل کربناته مادرهای سنگ روی خشک نیمه تا مرطوب اقلیمهای در خاک این ؛ گیرند می نظر در

 افق دارای تنها و نیست یافته تکامل رندزینا پروفیل ؛ است خوب نیز خاک این تهویه ؛ است فراوان کلسیم و زیاد نسبتا آلی مواد ، خوب

    . است مناسب نیز زراعت برای آب وجود صورت در و آورد می بوجود متوسطی تا خوب مراتع طبیعی شرایط در ؛ باشد می کلسیک

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعه مورد محدودة در خاک توده از بردارینمونه  -9  

 با متنوعی  تجهیزات با و مختلف های روش به توانمی را خاک هاینمونه . است منطقه خاک نمایندة هاینمونه آوریجمع ما هدف

 با توانمی را سطح به نزدیک های خاک . نمود برداشت خاک نوع و نخورده( دست ، خورده )دست نمونه نوع ، دلخواه عمق به توجه

 نیمه ترکیبات آنالیز برای البته . داد انجام استیل یا پالستیکی قاشقک ، کمچه ، ماله ، کاردک ، بیل کج ، بیلچه مانند ابزارهایی از استفاده

 مجاور های خاک به تنها ولی ، برد کار به ها خاک از زیادی انواع برای توانمی را روش این . نیست مجاز پالستیکی ابزارهای کاربرد فرار

 بیل نیاز صورت در یا و تقسیم قاشق ، فالیت اوگر ، دستی اوگر یک از استفاده با بیشتر اعماق در بردارینمونه . شودمی محدود سطح

 باید مربوطه ظرف حال هر به ؛ نمود استفاده خاک نمونه ظرف عنوان به توانمی دارزیپ نایلونی هایبگ از . است انجام قابل مکانیکی

 دمای در مقاوم و رطوبت )غیرجاذب پالستیکی ، زنگ ضد مانند کاسه داردرب ظرف از ترجیحاً ؛ باشد آلودگی فاقد و بسته کامالً

0C441-412 )بلوک یک تخت مالة یک با ، مطالعه مورد محدودة در سطح به نزدیک خاک از بردارینمونه جهت . شود استفاده درجه 

 مواد سایر و گیاهان ، سنگ ، ها چوب تکه زنگ ضد قاشقک یک از استفاده با سپس . کردیم جدا نخورده دست خاک عنوان به را خاک از

 یک از استفاده با را شود انجام است قرار که هایی آزمایش براساس نمونه از کافی مقدار . ریختیم دور و کرده پاک سطح از را اضافی
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 شده گذاریبرچسب زنگ ضد مانند کاسه ظرف در را دیگر مقداری و دارزیپ نایلونی بگ درا ر مقداری و کرده جمع زنگ ضد قاشک

 و دست مستقیم تماس از شد سعی و آید دست به بردارینمونه کل از نماینده نمونه یک تا نماییممی مخلوط کامالً را خاک . ریختیم

 ثبت GPS دستگاه در بردارینمونه محل جغرافیایی موقعیت همچنین . بندیممی محکم را ظرف درب نهایت در ؛ شود پرهیز نمونه

 هانمونه از یک هر و گردید . شد گذاریشماره

 خاک توده از بردارینمونه به مطالعه مورد محدودة

 گرفت انجام نمونه 6 تعداد  .

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 جغرافیایی موقعیت در و است شده واقع زنگیان روستای شمال در خاک توده این : اول نمونۀ

( 674615:X 3992775و   :Y) کد با و گردید برداشت دریا سطح از متری 4126 ارتفاع و 

Z1S که است گرفته قرار الیکا سازند دوّم عضو روی بر خاک توده این . شد گذاریشماره 

 (Moisture) رطوبت میزان ، 77/7 برابر خاک این PH . گیردبرمی در را ما اکتشافی محدودة

 .  باشدمی درصد 26/41 آن

 
 

 جغرافیایی موقعیت در و شده واقع زنگیان روستای شرق شمال در خاک توده این : دوم نمونۀ

 ( 676443:X 3994073و   :Y) کد با و گردید برداشت دریا سطح از متری 4414 ارتفاع و 

Z2S است گرفته قرار الیکا سازند سوم عضو روی بر خاک توده این . شد گذاریشماره  . 

 
 
 
 
 
 

 کد نمونه ردیف
 (UTM) مختصات

 (M) ارتفاع
X Y 

1 Z1S 674615 3992775 1462 M 

2 Z2S 676443 3994073 1101 M 

           الیکا سازند سوم عضو از برداشتی خاک ینمونه : 0 تصویر

                                                                            

مطالعه مورد محدودة از برداشتی هاینمونه مختصات : 2 جدول  

قائمشهر 1:111111 نقشه روی بر منطقه خاک از برداری نمونه نقاط جانمایی نقشه : 4 نقشه  

             الیکا سازند دوم عضو از برداشتی خاک ینمونه : 4 تصویر
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مطالعه مورد منطقه از شده برداشت خاک نمونه نگهداری  -4  

 دمای و خنک محیط به سریعاً را نمونه . شودنمی توصیه شیمیایی روش به خاک نگهداری
0C 1 انتقال خورشید مستقیم نور از دور و 

 قابلیت خصوصاً پارامترها برخی تغییر موجب طوالنی های زمان برای نمونه نگهداری . برسد حداقل به احتمالی های واکنش تا دادیم

 یا تبخیر از تا گردد تعیین سریعتر چه هر است الزم خاک رطوبت میزان گیریاندازه برای همچنین ؛ گرددمی آلی و معدنی مواد انحالل

 آنالیز و گیریاندازه برای . گردیدند منتقل آزمایشگاه به هانمونه ، صحرایی برداشت عملیات اتمام از پس . شود جلوگیری رطوبت جذب

PH ، Moisture ،-1 پارامترهای
 F روش به عنصری 26 آنالیز برای ؛ زرآزما مواد معدنی مطالعات شرکت به شده برداشت خاک نمونه 

ICP-OES شد فرستاده کشور معدنی اکتشافات و شناسیزمین سازمان آزمایشگاه به برداشتی خاک نمونه  . 
 

نمونه سازیآماده  -0  

 . شودمی تقسیم شده خشک نمونه ، کافی وزن و اندازه به خاک رطوبت گیریاندازه جز به آزمایشات انجام جهت نمونه سازیآماده برای

 متالشی هاون یا چوبی چکش با را درشت هایکلوخه . کنند می پهن آلودگی از عاری سطح روی مترمیلی 42 از نازکتر هایالیه در را نمونه

 معموالً  . باشد دور خورشید مستقیم نور از باید نمونه همچنین . شوند خرد راحتر شدن خشک از پس و شده خشک سریعتر تا کنندمی

 دمای با آون در را شده پهن نمونة توانمی شدن خشک عملیات در تسریع برای ؛ است مناسبی زمان ساعت 12
0C 11 نمونة وزن . داد قرار 

 mm6  الک روی بر را حاصل خاک . شودمی بیان درصد صورت به و کرده محاسبه را mm6  از درشت ذرات کلیه وزن یا و شده خشک

 . کنند می جدا المقدورحتی را ها سنگ به چسبیده ریز ذرات . شود می الک و خرد ًًمجددا الک روی مانده هایکلوخه ؛ کنند می الک ریخته

 6 روی بر کار این . شوند داده عبور میکرومتر 621الک از و شده آسیاب و خرد خاک ذرات باید باشد گرم 6 از کمتر نمونه وزن که زمانی

  . شودمی انجام آسیاب یک بوسیلة mm6  از ریزتر و شده خشک خاک گرم
 

PH خاک 6-  

 حجم . شودمی استفاده شده داده عبور mm6 الک از و شده خشک سانتیگراد درجة 11دمای در حداکثر که خاکی آزمایش این جهت

 از آن حجم برابر 2 و ریخته ظرف در را نمونه ؛ لیتر(میلی 2 )حداقل برداشته حجمی قاشقک از استفاده با را شده آماده خاک از مناسبی

مدت به ، بندیممی محکم را ظرف درب و کرده اضافه موالر 14/1 کلسیم کلرید محلول یا موالر 4 پتاسیم کلرید محلول یا مقطر آب

60  پس کرده روشن را متر PH ؛ کنیممی رها خود حال به آنرا ساعت 3 حداکثر و 4 حداقل سپس ، دهیممی تکان را ظرف دقیقه10

20دمای در را نمونه ظرف ؛ کنیممی خشک و شسته مقطر آب با را الکترود مرحله هر از پس ، کنیم می کالیبره دقیقه 41از  درجة2

 یادداشت اعشار رقم دو تا را عدد تعادل به رسیدن از پس ، کنیممی وارد شده همگن سوسپانسیون در را الکترود و همزده خوب سانتیگراد

 یک از کمتر در تعادل معموالً ؛ باشد 16/1 از کمتر PH عدد تغییر ثانیه 2 گذشت از پس که گرفت نظر در موقعی توانمی را تعادل ؛ کنیممی

 تعادل به رسیدن اکسید(دی کربن جذب امکان )بدلیل آهکی های خاک و پیت مانند زیاد آلی مواد با های خاک در . شودمی برقرار دقیقه

 .  شودمی مشکل

 

 

 

 ؛ دارد وجود آب تجزیة از حاصل هیدروکسید و هیدروژن های یون تعادلی محلول یک در

محیط  ، باشند برابر ها یون این که هنگامی  

از  تربیش هیدروژن که حالتی در برعکس و اسیدی محیط هیدروژن از بیشتر هیدروکسید مقدار محلول در وقتی ؛ است خنثی  

PH 7از  کمتر ، خنثی محیط هفت  . بود خواهد قلیایی محیط باشد هیدروکسید PH  . گیرند می نظر در 41 تا صفر محدوده در را  

.  است قلیایی 7از  بیشتر و اسیدی  

  

Test PH 

Unit _ 

Z1S 7.77 

مطالعه مورد یمحدوده در برداشتی ینمونه  PH پارامتر آنالیز نتایج:  9 جدول   
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 بیش و قلیایی 1/7-1/2 بین و قوی اسیدی 6/6-2/1 و اسیدی 2/1-2/2 بین ، خنثی است 2/2-1/7 محدودة در ها آن PH که هایی خاک

 ، است 7 تا 1 بین PH تغییرات مرطوب نواحی در ؛ است متفاوت مختلف مناطق های خاک PH . شوندمی بندیدسته قوی قلیایی 1/2 از

 مقدار شودمی ترخشک اقلیم که بتدریج . بیاید ترپایین هم 1 از است ممکن PH ، باشد باال خیلی آلی مواد درصد که مواردی در البته

PH و رفته باالتر هم PH خشک نیمه و خشک نواحی در است ممکن باالخره و شودمی قلیایی خاک PH شود بیشتر هم مقدار این از . 

PH 7-2 و مرطوب مناطق خاک به مربوط PH 5-7 باشدمی خشک مناطق خاک به مربوط  . 
 

خاک رطوبت  -7  

 موجود فیزیکی آب ؛ باشدمی شده خشک وزن به ماده یک از معینی مقدار در موجود فیزیکی آب وزنی نسبت صورت به ماده یک رطوبت

 ، هیدراته آب یا ماده بلورین ساختار شیمیایی آب بنابراین . باشد می هاتخلخل پرکنندة آب و سطح در شده جذب آب شامل که ماده در

 آزمایشگاهی و تر دقیق وزنی روش ؛ کرد تعیین توانمی دستگاهی و وزنی روش دو به را خاک رطوبت . شد نخواهد محسوب ماده رطوبت

 مطالعه مورد محدودة در خاک رطوبت میزان گیریاندازه برای وزنی روش از ما ؛ است انجام قابل صحرا در دستگاهی روش ولی ، است

 با ظرف وزن و بسته محکم را ظرف دهانة سپس . دهیممی قرار معلوم وزن با تمیز و خشک ظرف یک در را خاک نمونه . کردیم استفاده

 آون درون را مرطوب خاک حاوی ظرف و کرده باز را ظرف دهانة . کنیممی یادداشت و آوریممی دست به ترازو توسط را مرطوب نمونة

.  دارد کن خشک ظرفیت و نوع ، ماده نوع به بستگی ثابت وزن به رسیدن برای الزم زمان . دهیممی قرار سیلسیوس درجة 412 دمای در

 ظرف که شویممی منتظر و بندیممی محکم آنرا دهانة و کرده خارج آون از را ظرف ، ثابت وزن یک به مواد رسیدن و کردن خشک از پس

 برای . شود رعایت حتماً باید و باشدمی اهمیت حائز شود انجام توزین اینکه از قبل محیط دمای به رسیدن . شود سرد محیط دمای تا

 هوا رطوبت جذب از جلوگیری جهت روش ترینمطمئن کار این زیرا ، شودمی توصیه دسیکاتور از استفاده همواره نمونه کردن سرد

 دست به زیر رابطة از رطوبت مقدار . کنیممی گیریاندازه را شده خشک مادة با همراه ظرف وزن . باشدمی شده خشک نمونة توسط

  : آیدمی

 

 

 

 متغیر درصد 4611 تا 1 از خاک در رطوبت محدودة ؛ باشدمی درصد 26/41 با برابر خاک رطوبت میزان زنگیان اکتشافی محدودة در

 . است

 

 

 

 

حدود : 6 تصویر PH مطالعه مورد محدودة در برداشتی نمونۀ    

   همطالع مورد یمحدوده در برداشتی ینمونه رطوبت پارامتر آنالیز نتایج:  4 جدول
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مطالعه مورد منطقه برداشتی ینمونه در رطوبت پارامتر دیاگرام : 1 دیاگرام   

 
 

 

محیطی زیست نظر از یک هر نقش و استاندارد مقادیر با برداشتی نمونۀ شدة آنالیز عناصر میزان مقایسۀ  -8  

تمرکز ، یتاریخ نظر از . دارد زمین شیمی و زیست محیط شیمی ، سطح شیمی مختلف هایجنبه با تنگاتنگی رابطة خاک شیمی  

زیست هایجنبه به توجه فزاینده طور به امروزه ولی ؛ است بوده گیاه تغذیه و رشد بر شیمیایی های واکنش تأثیر روی خاک شیمی  

  هاییندهآال مورد در ها نگرانی افزایش خاطر به زیادی حد تا مشی تغییر این ؛ است شده معطوف خاک شیمیایی های واکنش محیطی

 ، دروژنهی رعناص این میان در . دارند وجود خاک در بالطبع و زمین جامد پوستة در گیاهان نیاز مورد عناصر کلیة . است بوده آب و خاک

شوند . می تامین آلی بقایای و معدنی مواد تخریب و تجزیه از بقیه و گیرند می قرار گیاه اختیار در آب و هوا از کافی قدر به کربن ، اکسیژن   

: باشد می ذیل شرح به  ICP-OES روش به مطالعه مورد محدودة در برداشتی نمونة آنالیز نتایج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

و  شد فرستاده زرآزما معدنی مواد مطالعات شرکت به نمونه ، مطالعه مورد منطقة خاک در فلوراید یون غلظت تعیین برای همچنین

 : شد آنالیز (IC) یونی کروماتوگرافی روش به ذیل شرح به (4F-) پارامتر
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سزیم 

 Csعنصر . آبهاست سایر از بیشتر قلیایی کربناته های آب در عنصر این غلظت . باشد می pmm6/3  زمین جامد پوستة در Cs عنصر فراوانی

 محسوب غیرسمی عنصری و باشدمی ppb21  حیوانات بدن در Cs عنصر متوسط مقدار . خاک دارد آلی های افق در تجمع به تمایل 

 ؛ باشدمی گرممیلی 111/1-13/1 انسان بدن در Cs عنصر مجاز مقدار . دارند ضعیفی سمناکی خاصیت Cs عنصر هاینمک . شودمی

 غذایی چرخة در تحرک نظر از . شود شدید هایاسپاسم و بدن پذیریتحریک سبب تواندمی Cs ترکیبات زیاد مقدار با انسان مواجهة

 در Cs عنصر غلظت . است شده شناخته زیست محیط در فعال عنصری عنوان به و دارد زیادی نسبتاً انباشتی زیست شاخص Cs عنصر

 .  است مجاز حد در برداشتی خاک نمونه
 

 

 باریم 

mgزمین جامد پوستة در Ba عنصر فراوانی
kg

 ؛ است زمین کرة فراوان عنصر چهاردهمین فراوانی نظر از عنصر این و باشدمی 162

 حدود که است غیرفعال فیزیولوژیکی نظر از گیاهان در معمول شرایط در باریم . دارد وجود زیادی نسبتاً مقدار به زمین پوستة در باریم

ICP   روش به مطالعه مورد یمحدوده در برداشتی ینمونه آنالیز نتایج : 0 جدول 

مطالعه    جدول 6 : نتایج آنالیز پارامتر-F1رطوبت نمونهی برداشتی در محدودهی مورد 
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mgآن
kg

 روزانة دریافت کنندة مسموم غلظت . هستند سمی شدت به حیوانات و انسان برای باریم محلول های نمک . باشدمی 42

 ، Ba غبار و گرد تنفس اثر در باریم از ناشی عوارض ؛ گرددمی کشنده برسد گرم 7/3 به دریافت این اگر و است گرممیلی 611 باریم

 بستگی Ba از ناشی عوارض ؛ است پذیرامکان نیز پوستی تماس ؛ شوندمی ایجاد Ba به آلوده آشامیدنی آب نوشیدن یا و گیاهان خوردن

 باریم کربنات یا باریم سولفات حاوی که شودمی ایجاد هوایی تنفس اثر در صدمات بیشترین ؛ دارد آن ترکیبات پذیریانحالل میزان به

 ، هاماهیچه ضعف ، معده سوزش ، قلب ضربان تغییرات ، خون فشار افزایش ، تنفسی مشکالت باعث آب در محلول Ba اندک مقادیر ؛ است

 ناقص و سکته ، فلج باعث آب در محلول Ba از زیادی مقدار جذب ؛ شودمی قلب و کلیه و کبد آسیب ، مغز تورم ، عصبی واکنشهای تغییر

 خیلی عنصر ، کندمی رسوب باریم سولفات صورت به Ba اینکه به توجه با غذایی چرخة در تحرک نظر از . شودمی مرگ موارد بعضی در

 .  است مجاز حد از بیش برداشتی خاک نمونه در Ba عنصر غلظت . است پایین بسیار آن انباشتی زیست شاخص و نبوده متحرکی
 

 تیتانیوم 

1111 میباشد و نهمین عنصر فراوان در پوستة زمین است . این عنصر بسیار کمیاب  mg
kg

 فراوانی عنصر Ti در پوستة جامد زمین 

 در جهت این به ، هستند آب در نامحلول بسیار آن های شکل بیشتر . دهدمی تشکیل را زمین قشر درصد 2/1 فقط که طوری به ، است

 کم Ti غلظت گیاهان در . شودمی شناخته فیزیولوژیکی لحاظ به غیرفعال فلزی عنوان به تیتانیوم . کنندمی تجمع سطحی های خاک

 از کمتر کالً ، است

mg
kg

 4 . Ti هیچ عنصر این همچنین ؛ شودنمی محسوب سمی زیاد مقادیر در حتی و است غیرسمی عنصری 

 بدون تقریباً اگرچه ، شودمی انسان بدن وارد تیتانیوم گرممیلی 2 روزانه تخمینی طور به ؛ کندنمی ایفا بدن طبیعی سیستم در نقشی

 خاک نمونه در Tiعنصر  غلظت . دارد متوسط تحرک Tiعنصر  غذایی چرخة در تحرک نظر از . شودمی دفع بدن از شدن جذب

 . است مجاز حد از بیش برداشتی
 

 کروم 

 611 می باشد . کروم دارای ظرفیت های 6 تا 2 بوده و حاللیت و واکنش این فلز 

mg
kg

 فراوانی عنصر کروم در پوستة جامد زمین

اهانگی در عنصر این مجاز مقدار . کامالً پیچیده است خاک در آن شیمی دلیل همین به و است مختلف هایظرفیت تأثیر تحت  

4 تا  mg
kg

mg 41 رخ می دهد . مقدار این عنصر در بدن جانداران آبزی
kg

mg 1/6-1/16 بوده و مسمومیت گیاه در مقادیر  
kg

 

کشنده  آن از گرم 3 از بیش جذب و است سمی عنصر این از گرم میلی 611 روزانه . دریافت است 72   μg/Kg حیوانات  بدن ، 6/1  

است نیاز مورد بدن در ها چربی و معمولی های کربوهیدرات ساز و سوخت برای کروم ؛ گرددمی دفع ادرار طریق از بیشتر کروم ؛ است   

کروم  ؛ شود می دیابت و بدن متابولیسم در اختالل ، قلبی عارضه ایجاد باعث و کندمی اثر حیاتی هایفعالیت از بسیاری در آن کمبود و

کروم  زنیا مورد مقدار ؛ گرددمی اگزما مانند پوستی هایبیماری ایجاد باعث همچنین و بردمی بدن از را خون هایچربی و قند اضافی

کیبات تر و کروم با پوستی تماس طریق از و نوشیدن یا خوردن ، تنفس طریق از افراد ؛ است روز در میکروگرم 21-611بالغ افراد برای

شکالت ، م معدی هایزخم شامل آوردمی بوجود انسان سالمت برای کروم که مشکالتی دیگر ؛ گیرندمی قرار عنصر این با مواجهه در آن

 یکم سمیت کروم لزیف حالت ؛ باشد می مرگ و ریه سرطان ، ژنتیکی تغییرات ، کبد و هاکلیه به آسیب ، ایمنی سیستم تضعیف ، تنفسی

در نمونه  ومکر عنصر غلظت . شودمی مربوط آن اکسیدی حالت به ، آوردمی پیش انسان سالمت برای کروم با تماس که خطراتی و دارد

. است مجاز حد در برداشتی خاک  

 منگنز 

 فراوانترین از یکی و دارد وجود سیلیکات و کربنات اکسید صورت به بیشتر و شودنمی تشکیل خالص صورت به طبیعت در منگنز عنصر

 منگنز کمبود هاینشانه بروز باعث تواندمی و است معمولتر پایین PH با هایی خاک در منگنز کمبود . باشدمی طبیعت در موجود فلزات

 ضروری انسان ماندن زنده برای چند هر که معنی این به است حیاتی و سمی کمیاب عنصر سه از یکی منگنز . آورد فراهم را گیاهان در

 شامل منگنز با مسمومیت هاینشانه ؛ است مغز و تنفسی مجاری بر منگنز عمدة تأثیر ؛ است سمی بدن برای نیز آن زیاد مقدار اما است

 برونشیت و ریه در خون جریان انسداد ، پارکینسون بیماری باعث تواندمی منگنز همچنین . است عصبی هایآسیب و فراموشی ، توهم

 ، شیزوفرنی منگنز از ناشی سندرم هاینشانه جمله از ؛ داشت خواهد دنبال به را جنسی ناتوانی مردان بر منگنز مدت طوالنی تأثیر ؛ گردد
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 در ناتوانی ، چاقی هایبیماری ایجاد سبب نیز منگنز کمبود . است خوابی کم و سردرد ، فلجی( و پاها مکرر شدن )قفل هاماهیچه ضعف

 عصبی هاینشانه ، مو رنگ تغییر ، مادرزادی هاینقص ، کلسترول سطح آمدن پایین ، پوستی مشکالت ، خون شدن لخته ، گلوکز تحمل

 .  است مجاز حد در برداشتی خاک نمونه در Mn عنصر غلظت . گرددمی انسان در

 کبالت 

61 می باشد . پراکنش و رفتار آن در ارتباط با میزان مواد آلی و رس خاک می باشد ؛ mg
kg

  فراوانی عنصر کبالت در پوستة جامد زمین

  رخ  کبالت کمبود زیاد آلی مواد دارای های خاک ، آهکی و قلیایی های خاک در ؛ آنهاست مادری مواد از ها خاک کبالت منشأ کلی طور به

1/6 ، در بدن   mg
kg

های مختلف بین ppm 1/4 تا 71 تغییر میکند . میزان عنصر کبالت در گیاهان   میدهد ؛ میزان کبالت در خاک 

4 می باشد . تنها نقش شناخته شده کبالت وجود آن در ویتامین   B12 است ؛ اگر جذب آن به 211  mg
kg

حیوانات به طور متوسط    

موثر  عوامل از انسان بدن در کبالت ؛ است گرممیلی 2/4 برابر نفر یک بدن در عنصر این کل مقدار ؛ است کننده مسموم برسد گرممیلی   

کبالت  مقدار راگ ؛ شود آسم و الریهذات مانند هاییبیماری سبب است ممکن کبالت بخار تنفس ؛ است خون قرمز های گلبول تولید در

نارسایی  ، ناییبی مشکالت ، معلولیت ، نفس تنگی ، سرفه ، مو ریزش ، اسهال ، تهوع ، سرگیجه مانند عوارضی تواندمی شود زیاد بدن در

 و شاخص ودهب غذایی چرخة در فعال نسبتاً عنصری کبالت غذایی چرخة در تحرک نظر از . شود باعث را مرگ حتی و تیروئید آسیب و قلب

. است مجاز حد در برداشتی خاک نمونه در کبالت عنصر غلظت . دارد زیادی نسبتاً انباشتی زیست  

 نیکل 

mgزمین جامد پوستة در Ni عنصر فراوانی
kg

 مواد . دارد وجود کم بسیار مقدار به زیست محیط در که است عنصری Ni . باشدمی 72 

  زیاد بسیار رسی های خاک در یا (ppm6/1) کم بسیار تواندمی ، خاک در موجود Ni میزان . هستند فلز این جذب به قادر خوبی به آلی

( ppm12/1) آن متوسط میزان ؛ باشد ppm 61 حال هر به ؛ است Ni گردد خاک در سازمشکل و شود سمی تواندمی زیاد هایغلظت در . 

mgگیاهان در Ni مقدار
kg

mgحیوانات بدن در ، 2/4 
kg

 برآورد روز در mg 2/1-3/1 ها انسان توسط Ni جذب میانگین . باشدمی 2/1

 mg 4 برابر شخص یک در عنصر مقدار کل ؛ است mg21آن  سمی جذب ؛ است روز در g47 ادرار طریق از آن دفع و شودمی

 کم مقادیر در Ni ؛ گیرد قرار نیکل با تماس در است ممکن کشیدن سیگار یا و غذا خوردن ، آب نوشیدن ، هوا تنفس با انسان ؛ باشدمی

 احتمال افزایش عوارض Ni باالی مقدار جذب ؛ گردد واقع مضر سالمتی برای تواندمی باال جذب صورت در اما است ضروری بدن برای

 نقص ، تهوع حالت ، سرگیجه ، تنفسی اختالل و ریه انسداد ، پروستات سرطان ، حنجره سرطان ، بینی سرطان ، ریه سرطان به ابتال

 جواهرات مصرف با عمدتاً که پوستی جوش قبیل از حساسیتی هایواکنش ، قلبی اختالالت ، مزمن برونشیت و نفس تنگی ، مادرزادی

 نمونه در Ni عنصر غلظت . است متوسط انباشتی زیست شاخص دارای Ni غذایی چرخة در تحرک نظر از . بردارد در را آیدمی بوجود

 .  است مجاز حد در برداشتی خاک

 مس 

های حاوی مس لجن آلوده به مس در کنار رودخانه ها  71mg میباشد . در اثر ورود فاضالب 
kg

 فراوانی عنصر مس در پوستة جامد زمین

ا آنج در طوالنی مدت برای هوا در موجود مس ؛ شودمی آزاد هوا در فسیلی هایسوخت احتراق حین در عمدتاً مس . شودمی نشینته

 ؛ است غیرمتحرک خاک در مس ؛ شودمی خاک مس میزان افزایش باعث نتیجه در و نشیندمی خاک به باران ریزش با و ماندمی باقی

   هایخاک در هاممیکروارگانیس توسط عنصر این از ایمالحظه قابل مقدار اگرچه ، است یکنواخت نسبتاً خاک پروفیل در آن پراکندگی

 بههای حاللیت اب ترکیباتی با و خوردمی پیوند غیرآلی و آلی مواد با راحت ، کندمی رسوب سادگی به مس . یابد تجمع تواندمی سطحی

 41-4 است ؛ هرگاه غلظت مس

mg
kg

 مختلف بسته بهPH  وجود میآورد . مس یک عنصر کم مصرف است و حد کفایت آن در گیاهان

31-61 تجاوز کند گیاه مسموم میشود ؛ کمبود مس در گیاهان معمول نیست زیرا نیاز بیشتر گیاهان به مس  mg
kg

 در گیاه از گسترة

PH زیاد آلی مواد دارای معدنی های خاک در یا زیاد  دارای معدنی های خاک و آلی های خاک در بیشتر مس کمبود . است اندک بسیار  
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تحمل  را مس باالی مقادیر تواندمی انسان بدن چند هر ؛ باشدمی ضروری انسان سالمت برای و بوده کمیاب عنصری مس . دهد می رخ

 از بیش آن جذب که دهدمی رخ صورتی در انسان در مس سمیت ؛ اندازدمی خطر به را انسان سالمتی مس زیاد بسیار مقدار اما کند

  ؛ است روز در گرم میلی 6-2 مس طبیعی جذب مقدار ؛ است گرم میلی 73 برابر شخص یک در مس متوسط مقدار ؛ گردد گرم میلی 621

 مس بلندمدت تماس تأثیرات ؛ است کم بسیار شودمی بدن وارد تنفس طریق از که مسی مقدار بنابراین است اندک هوا در مس غلظت 

مشخصة  که ویلسون بیماری باعث مزمن مسمومیت ؛ اسهال و تهوع ، آلودگی خواب ، درد دل ، سردرد ، چشم و دهان و بینی سوزش باعث

مس  غذایی چرخة در تحرک نظر از . است قرنیه در مس رسوب و ادراری هایبیماری ، عصبی هایبیماری ، مغزی آسیب ، کبد بیماری آن

محیطی  زیست مشکالت ایجاد باعث طریق این از و گردد انباشته زیاد مقدار به گیاهان در تواندمی و دارد باالیی انباشتی زیست خاصیت

 . است مجاز حد در برداشتی خاک نمونه در مس عنصر غلظت . شود
 

 روی 

mg . باشد می زمین پوستة در فراوان عنصر سومین و بیست فراوانی نظر از و باشدمی 21
kg

  زمین جامد پوستة در روی عنصر فراوانی

    تجمع  ها خاک سطحی هایالیه در اساساً  ، گرددمی جذب سریعاً معدنی و آلی مواد توسط ، بوده یکنواخت ها خاک در روی پراکنش

 افزایش با . یابدمی PH ، است گیاهان برای ضروری مصرف کم عنصر یک روی ؛ شودمی کم گیاهان برای روی استفاده قابلیت خاک

mg ، گرم میلی 421-211 سمیت حد ، گرم میلی 2-11 غذایی مواد طریق از روزانه دریافت . باشدمی 411-41 
kg

 آن کفایت حد

 ، بویایی و چشایی قدرت کاهش ، اشتها کاهش دچار کند مصرف را روی از جزئی بسیار مقادیر انسان اگر ؛ است گرم 2 کشنده حد

 التهاب ، معده درد چون جدی مشکالت تواندمی روی زیاد مقادیر ؛ شودمی مادرزادی نقص ، پوستی صدمات و زخم التیام روند کاهش

 را پروتئین متابولیسم و زده آسیب لوزالمعده به عنصر این از باالتر مقادیر ؛ نماید ایجاد را خونی کم ، استفراغ ، تهوع حالت پوستی،

Arterio بیماری به منجر همچنین و نموده مختل  Sclerosis انباشتی زیست شاخص دارای روی غذایی چرخة در تحرک نظر از . شودمی 

 .  است مجاز حد در برداشتی خاک نمونه در روی عنصر غلظت . است باالیی کامالً
 
 

 مولیبدن 

  در و باشدمی کمتری انحالل قابلیت دارای اسیدی های خاک در زیرا است خاک هایمغذی ریز سایر از متفاوت مولیبدن عنصر

PH دسترسی فلز این به خاک    به بسته گیاهان تا شودمی باعث خاصیت این نتیجه در ، دارد بیشتری پذیریانحالل قلیایی های خاک

 بیماری اصلی هاینشانه ؛ شودمی انسان در نقرس بیماری ایجاد باعث و هستند سمی بشدت ترکیباتش و مولیبدن . باشند داشته

 عنصر غلظت . است گیجی و ها دست لرزش ، وزن کاهش ، پوستی التهابات ، مفاصل در شکل تغییر ، پاها ، ها دست ، زانو درد بروز نقرس

 .  است مجاز حد در برداشتی خاک نمونه در مولیبدن
 

 نقره 

mg 6-41×7/2 میباشد . میزان نقره در خاک خیلی باال نیست ؛ نقره در PH بزرگتر از 
kg

 فراوانی عنصر نقره در پوستة جامد زمین

گیاهان . دهدمی کمپلکس تشکیل در نقره ؛ نیست باال خیلی خاک در نقره میزان هوموسی مواد با و شودمی غیرمتحرک خاک در 1  

ppm سنگین فلزات ترین سمی از یکی نقره . باشدمی 2/1تا  13/1    ینب آنها در شده گیریاندازه نقرة سطح و هستند نقره جذب به قادر

 هایرنگدانه آن نتیجة در که شوندمی جذب بدن هایبافت توسط آرامی نقره به ترکیبات . آیدمی حساب به هامیکروارگانیسم برای

 مدت طوالنی و مداوم تماس ؛ برسد قرنیه به شدیدی صدمات است ممکن چشم با نقره تماس نتیجة در ؛ شودمی سیاه یا و آبی پوست

 سوزش یا سردرد ، نفس تنگی ، سرگیجه موجب نقره غلیظ بخار با تماس ؛ شود پوستی هایحساسیت ایجاد باعث است ممکن نقره با

 ؛ شود مرگ یا کما ، هوشیاری عدم ، گیجی ، آشفتگی ، آلودگیبخوا موجب است ممکن نقره العادهفوق تجمع ؛ شود می تنفسی مجاری

 با حد از بیش تماس ؛ گردد حسیبی حالت و اسهال ، تهوع ، معده ناراحتی موجب است ممکن ، شود بدن وارد بلع با نقره که صورتی در

 چرخة در تحرک نظر از . بردارد در را عصبی و مغزی هایآسیب ، قلبی ناهنجاری مانند عوارضی انسان برای نقره ترکیبات یا و نقره

 .  است مجاز حد در برداشتی خاک نمونه نقره عنصر غلظت . است متوسط انباشتی زیست شاخص دارای نقره غذایی
 

 

 کادمیوم 
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mgزمین جامد پوستة در کادمیوم عنصر فراوانی
kg

 آن ترکیبات و زباله در وجودش علت به که است عنصری کادمیوم . باشدمی 421/1

 تعیین U.S.EPA توسط که کادمیوم به ها خاک آلودگی شدت . شودمی داده اراضی به که فاضالب لجن در بخصوص یابدمی اهمیت

 مقدار است گردیده
kg

ha
kg مقدار و دارند PH 2/2 و زیاد آنها (CEC) کاتیونی تبادل ظرفیت که کهایخا برای 61

ha
 هایخاک برای 2

 گیاه در کادمیوم عنصر مقدار . است انسان هایفعالیت تأثیر تحت شدت به سطحی های خاک در کادمیوم مقدار ؛ باشدمی اسیدی

mg
kg

mgحیوانات بدن در ، 4-4/1
kg

 331 به اگر و بوده گرممیلی 117/1-3 غذا طریق از انسان روزانة دریافت . باشدمی 2/1-4/1

 سبب ، زیاد کادمیوم حاوی غذای و آب خوردن ؛ بود خواهد کشنده آن گرم 2/4-5 مقدار و گرددمی کننده مسموم برسد گرممیلی 31تا

 افزایش با زیاد کادمیوم به آلوده آب و غذا خوردن استمرار ؛ باشد همراه اسهال و تهوع حالت با است ممکن و شودمی معده شدید سوزش

 دارکادمیوم هوای در تنفس ؛ شوندمی شکننده نیز بدن هایاستخوان و است همراه انسان در هاکلیه به احتمالی صدمات و بدن در آن مقدار

 روده التهاب بیماری ، انسان گوارشی دستگاه در کادمیوم سمناکی عوارض از دیگر یکی ؛ دارد سوء اثر هاکلیه و هااستخوان ، هاریه بر

 نظر از . است زیاد بسیار کنندمی تنفس کادمیوم به آلوده هوای در طوالنی مدتی که افرادی در ریه سرطان به ابتال خطر ؛ است باریک

بنابراین در برخی از بخش های محیط زیست  ، است 41 تا 4 حدودانباشتی کادمیوم  زیست غذایی شاخص تحرک در چرخة

 در کادمیوم عنصر غلظت ؛ کندمی تهدید بدن در آن انباشت با غذایی مواد بعضی از تغذیه طریق از را انسان سالمتی و شودمی انباشته

 .  است مجاز حد در برداشتی خاک نمونه
 

 

 جیوه 

mgزمین جامد پوستة در Hg عنصر فراوانی
kg

 به اما است بوده ثابت دراز سالیان طی طبیعی منابع جیوه از انتشار . باشدمی 12/1

 کشاورزی کودهای از استفاده ، جامد هایزباله سوختن و ذوب ، کاری معدن ، فسیلی هایسوخت احتراق همانند انسان هایفعالیت دلیل

 افزایش حال در مرتباً زیست محیط به وارده Hg مقدار بنابراین و گرددمی هوا و آب ، خاک وارد مستقیماً جبوه صنعتی هایفاضالب و

 مقدار که زمانی . است آن متیل و فرار شکل جیوه شکل ترینسمی . هستند جیوه زیادی مقادیر دارای اسیدی سطحی های آب . است

PH یابد .می افزایش خاک در جیوه پذیریتحرک افزایش دلیل به آب جیوه مقدار است 7 تا 2 بین خاک Hg حیوانات تغذیه طریق از 

mgگیاه در آن مقدار و است سمی گیاهان برای شدت به جیوه . شودمی انسان غذایی زنجیرة وارد ماهی مانند دریایی
L

 . است 4/1

 mg1 /1  جذب ، بوده 116/1تاmg111 /1 غذایی  مواد طریق از جذب . است μg/Kg21-11 حیوانات بدن در آن مقدار همچنین

 آسیب ، عصبی سیستم در اختالل شامل دارد انسان بدن بر که تأثیراتی جیوه ؛ است کشنده mg311-421 جذب و باشدمی سمی

 ، جنین سقط و مادرزادی نقص ، سردرد ، خستگی ، پوست خارش مانند آلرژیک هایواکنش ، مونگولیسم به منجر DNA و کروموزوم

 حافظه کاهش و عضالت بودن ناموزون ، دید تغییرات ، رعشه ، شخصیتی تغییرات ، یادگیری توانایی کاهش باعث مغزی های آسیب

 .   است مجاز حد در برداشتی خاک نمونه در Hg عنصر غلظت . است
 

 

 اورانیوم 

mg ، سنگها در کم مقدار به و محیط در طبیعی طور به عنصر این . باشد می 1/6
kg

 ن زمی جامد پوستة در اورانیوم رعنص فراوانی 

    وجود رسوبی های سنگ و بازی های سنگ به نسبت بیشتری مقدار به اسیدی های سنگ در اورانیوم . دارد وجود آب و هوا ، خاکها

mgحیوانات بدن در ، 14/1
kg

 گیاهان در آن مقدار  . است پیچیده حدی تا آن خاک شیمی و بیوشیمیایی خصوصیات و دارد 

  μg/Kg   114/1 تا 116/1 گستره در اورانیوم روزانه جذب . باشد کننده مسموم تواندمی گیاهان در اورانیوم زیادی ؛ باشدمی 43

 با انسان بدن در طبیعی اورانیوم مجاز مقدار . است گرممیلی 15/1 برابر انسان بدن در آن مجاز حداکثر کل مقدار و باشدمی گرم میلی

  هوا در و میکروکوری 115/1 آن نامحلول ترکیبات برای و میکروکوری 6/1 فلز محلول ترکیبات برای آن سمناکی و پرتوزایی به توجه

 هایآسیب ، کلیه هایبیماری ایجاد باعث است ممکن اورانیوم ترکیبات شیمیایی اثرهای . است لیتر در میکروکوری 7/4×4441 -

 نمونه در اورانیوم عنصر غلظت . شودمی سرطان باعث پرتوزا اورانیوم با انسان مدت طوالنی تماس ؛ شود ژنتیکی هایاختالل و پوستی

 .  است مجاز حد در تقریباً برداشتی خاک

 گالیم 
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mgزمین جامد پوستة در گالیم عنصر فراوانی
kg

mgگیاه در آن مقدار . باشدمی 45
kg

 باعث مناسب غلظت در گالیم وجود ؛ است 2/1

 مقدار . است سمی آبی – سبز هایجلبک برای μg/L41از بیش مقدار به گالیم نیترات . گرددمی هامیکروارگانیسم از بعضی رشد افزایش

 و گالیم مقدار اگر ؛ گرددمی لنفاوی لوسمی های سلول رشد مانع گالیم که است شده مشخص . است ]μg/Kg >]2 حیوانات بدن در آن

 ، هستند سمی گوارش دستگاه در شدن وارد صورت در فلز این ترکیبات برخی ولی ندارد انسان سالمت در سوء اثر باشد کم آن ترکیبات

 گالیم بخار و شودمی سینه ناحیة در درد ، تنگی نفس ، گلو سوزش باعث و است سمی ترکیبی ظرفیتی( سه )گالیم کلرید گالیوم مثالً

 در تحرک نظر از . است μg/L 1/1 ادرار طریق از عنصر این دفع ؛ بشود شدن فلج و هاشش التهاب مانند جدی عوارض باعث تواندمی

 . است مجاز حد در برداشتی خاک نمونه در گالیم عنصر غلظت . است محدود گالیم انباشتی زیست خاصیت غذایی چرخة

 
  

 قلع 

mgزمین جامد پوستة در قلع عنصر فراوانی
kg

 آلی مواد با تواندمی قلع ؛ دارد بستگی خاک PH به خاک در قلع تحرک . باشد می 11

 نامحلول آب در قلع اکسید ؛ کند تجمع تواندمی دارند زیادی آلی مواد که هایی خاک در جهت این به و دهد کمپلکس تشکیل خاک

 در قلع تمرکز میزان ؛ است پایین خاک و آب در قلع میزان دلیل همین به و باشدمی مقاوم بشدت فرسایش برابر در آن کانسنگ و است

 ممکن تورب که حالی در باشندمی قلع ppm4/1  از کمتر میزان دارای ها خاک برخی اما باشدمی ppm1-4  حدود در معموالً خاک

mg) شودمی جذب غذایی از محلول گیاهان توسط سهولت به قلع . باشد قلع ppm311 از بیش دارای است
kg

 در جذب البته ، (6/1

 روزانه جذب . ندارد وجود زیاد هایغلظت در مگر ، گیاهان برای قلع سمیّت بر مبنی شواهدی ؛ است کمتر مراتب به اسیدی های خاک

 بدن در عنصر این مقدار کل و هستند( سمی شدیداً آن آلی ترکیبات )بیشتر گرم 6 آن سمی حد ، گرم میلی 2/2 غذایی مواد طریق از

 ؛ روندمی بشمار انسان سالمتی برای قلع شکل ترینخطرناک قلع( اتیل )تری قلع آلی پیوندهای ؛ است گرم میلی 41 برابر شخص یک

 پیوندهای پوست و تنفس ، غذا طریق از انسان ؛ باشدنمی سمی زنده موجودات از هیچکدام برای مولکول یا منفرد هایاتم صورت به قلع

 نیز مدت طوالنی اثرات برخی است ممکن اینکه ضمن نماید ایجاد حادی تأثیرات تواندمی قلع پیوندهای جذب ؛ کندمی جذب را قلع

 ، نفس تنگی ، شدید کردن عرق ، سرگیجه و تهوع ، درد دل ، سردرد ، پوست و چشم سوزش شامل قلع حاد تأثیرات ؛ باشد داشته همراه به

 ، کروموزومی مشکالت ، بدن ایمنی سیستم اختالل ، کبدی مشکالت ، افسردگی شامل نیز مزمن تأثیرات ؛ است ادراری مشکالت

 . است مجاز حد در برداشتی خاک نمونه در قلع عنصر غلظت . فراموشی است ، خواب اختالل ، عصبانیت ، خون قرمز های سلول کاهش

 سرب 

mgزمین جامد پوستة در سرب عنصر فراوانی
kg

 در ابتدا عنصر این ، است خاک در سنگین فلز ترین تحرک کم سرب . است 41

 خاک PH شدن زیاد با عنصر این استفاده قابلیت ؛ گذارد می منفی تأثیر خاک زنده موجودات بر و کند می تجمع سطحی های خاک

mgمقدار . دارد وجود آب در کمی نسبتاً مقدار به و نبوده محلول آب در سرب . شودمی کم
L

 گیاهان غذایی محلول در سرب 31

mgمقدار ، بوده سمی
L

mgمقدار ؛ گرددمی گیاه رشد کاهش باعث آن 41
L

 غذا طریق از عنصر این . است آورمرگ آن از 411

 و گرم میلی 4 آن کننده مسموم جذب ، گرم میلی 12/1-2/1 سرب روزانة جذب ؛ شودمی بدن وارد (%42) و هوا (%61) آب ، (22%)

 استخوان )در است گرم میلی 461برابر کیلوگرمی( 71) متوسط انسان یک بدن در عنصر این کل مقدار و گرم 41 آن آور مرگ جذب

 سیستم در اختالل ، جنین سقط ، خون فشار افزایش شامل که آوردمی وارد بدن بر نامطلوبی تأثیرات سرب ؛ شود(می ذخیره بندی

 و مفاصل درد ، سردرد ، خوابی بی ، ضعف ، کودکان در یادگیری قدرت کاهش ، مردان باروری قدرت کاهش ، مغزی آسیب ، عصبی

 شاخص دارای سرب غذایی چرخة در تحرک نظر از . شود می مرگ و سرطان ، شدید درد با قولنج و سرگیجه ، ریز هایلرزش ، هاماهیچه

 .  است مجاز حد از بیش برداشتی خاک نمونه در سرب عنصر غلظت . است متوسط انباشتی زیست
 

 بیسموت 

mgزمین جامد پوستة در بیسموت عنصر فراوانی
kg

 بعضی آنکه با است ناشناخته تقریباً بیسموت فیزیولوژیکی نقش . باشدمی 112/1

 وجود ؛ دارد وجود فراوانی به آلی رسوبات در بیسموت . شوندمی استعمال آرایشی و دارویی مواد عنوان  به بیسموت دارای ترکیبات از
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 از بیش مقدار ؛ گرددمی گیاهان توسط عنصر این جذب تشدید موجب خاک در هاباکتری و آلی مواد
mg

L
 گیاهان برای بیسموت 67

mgگیاهان در بیسموت مجاز مقدار ؛ است کننده مسموم
kg

 در انسان ادرار در و است غیرسمی نسبتاً عنصری بیسموت . است 14/1

 غذایی مواد طریق از جذب ؛ شودمی یافت μg/L 37 کم هایغلظت
mg

day
 ترکیبات مجاز حد از بیش مصرف ؛ باشدمی 116/1-112/1 

 چرخه در تحرک نظر از . است سمی بیسموت سوختن از حاصل دود همچنین ؛ شودمی کلیه و کبد دیدن آسیب سبب بیسموت دارای

 خاک نمونه در بیسموت عنصر غلظت . باشدمی اندک آن حیاتی شاخص و است محیط در غیرفعال نسبتاً عنصری بیسموت غذایی

 . است مجاز حد از بیش برداشتی

 

 ژرمانیوم 

mgزمین جامد پوستة در ژرمانیوم عنصر فراوانی
kg

mgگیاهان در آن مجاز مقدار . باشدمی 2/4
kg

 بدن در آن مقدار . باشدمی 14/1

mgحیوانات
kg

 . گرددمی دفع ادرار طریق از سادگی به و نبوده سمی ژرمانیوم ؛ است گرم میلی 1/1-2/4 روزانه جذب . است 4/1-14/1

 زیاد مقدار به آن ورود و دارد ضعیفی سمناکی اثر اکسید دی ژرمانیوم . شودمی ها کلیه آسیب باعث انسان بدن در ژرمانیوم مقدار افزایش

 قرمزی ، تنفس مجاری سوزش ، سرفه سبب ژرمانیوم بخار تنفس . شودمی کلیه های سلول تخریب یا نفروتوکسیک باعث انسان بدن به

 ژرمانیوم غلظت . است متوسط انباشتی زیست شاخص دارای ژرمانیوم غذایی چرخة در تحرک نظر از . شودمی چشم سوزش و پوست رنگ

 .  است مجاز حد در برداشتی خاک نمونه در
 

 آرسنیک 

4/2mg میباشد . آرسنیک به سختی بصورت محلول در آب یا بخار وجود دارد . 
kg

 فراوانی عنصر آرسنیک در پوستة جامد زمین 

2 تا41 باشد سمی است . علی رغم خواص سمی mg
kg

1/115 تا 4/7 میباشد و وقتی در گسترة mg
kg

 غلظت آرسنیک در گیاهان 

.  باشد گرم میلی 14/1 اندازه به آن روزانة جذب مقدار اگرچه ؛ است حیوانات از بعضی برای ضروری کمیاب عناصر از یکی آرسنیک آن  

؛  دارد وجود زمین روی کم مقدار به و طبیعی طور به آرسنیک غیرآلی ترکیبات ولی ، ندارد خطرناک آلی ترکیبات آرسنیک خوشبختانه

و  وستیپ تغییرات ، خون سفید و قرمز های گلبول تولید کاهش ، روده و معده درد بروز موجب آرسنیک غیرآلی ترکیبات با تماس

،  ریه ، پوست سرطان گسترش ویژه به ، سرطان پیشرفت امکان غیرآلی آرسنیک ایمالحظه قابل مقدار جذب ؛ گرددمی ریوی التهابات

آرسنیک  نینهمچ ؛ شودمی جنین سقط و ناباروری سبب ها خانم در غیرآلی آرسنیک با زیاد تماس ؛ کندمی تشدید را لنفاوی غدد و کبد

انباشتی  زیست شاخص . است گرم میلی 411 آن کشندة دوز ؛ دهدمی افزایش انسان در را مغزی هایآسیب و قلبی هایسکته

. است مجاز حد در ولی باشد(می )سمی بوده زیاد برداشتی خاک نمونه در آرسنیک عنصر غلظت . است متوسط آرسنیک  

 نتیموآنآ 

1/6 میباشد . آنتیموآن به مقادیر کم در خاک ، آب و هوا وجود دارد . این عنصر  mg
kg

 فراوانی عنصر آنتیموآن در پوستة جامد زمین

این انگیاه در که است شده مشخص و باشدمی گیاهان برای سمی نسبتاً عنصری آنتیموآن . شودمی خاک آلودگی موجب عمدتاً  

μg/Kg  با تماس . باشد می 4/1 تا 611  گیاهان  در آن مقدار ؛ یابدمی تجمع دارد وجود خاک در که مقداری از بیشتر حتی عنصر   

  ماست ؛ شود می ایجاد آب و خاک با پوستی تماس اثر در همچنین و آلوده اهایغذ خوردن و آشامیدنی آب ، تنفس طریق از آنتیموآن

5 هوا موجب خارش چشم ، التهاب پوستی و ریوی میشود ؛ اگر این تماس  mg

m3
 با مقادیر باالی آنتیموآن به مدت طوالنی یعنی 

 نظر از ؛ شد خواهد ایجاد معده زخم و شدید تهوع ، اسهال ، قلبی مشکالت ، ریوی هایبیماری چون تریجدی مشکالت یابد ادامه

 لظتغ . است متوسط آن انباشتی زیست شاخص و دارد زیست محیط در باالیی نسبتا تحرک آنتیموآن غذایی چرخه در تحرک

. است مجاز حد در برداشتی خاک نمونه در آنتیموآن  
 

 سلنیوم 
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mgزمین جامد پوستة در سلنیوم عنصر فراوانی
kg

 شیمی کنندة تعیین سلنیوم احیای  – اکسیداسیون مختلف های حالت . است 12/1

 افزایش هم سلنیوم ، خاک رس افزایش با کلی طور به ؛ گذاردمی اثر آن سمیت پتانسیل و عنصر این استفاده قابلیت بر و است خاک

 ؛ یابدمی افزایش خاک در سلنیوم مقدار خشک مناطق های خاک و آهکی های خاک در ولی است کم نسبتاً سلنیوم حاللیت ؛ یابدمی

 آنها رشد در و نیست گیاهان برای ضروری عنصر سلنیوم . است ppm 4/1 از کمتر ها خاک و ها سنگ غالب در سلنیوم فلز مقدار البته

mgگیاهان در عنصر این مقدار ، ندارد نقشی هیچ
kg

mgدریایی حیوانات بدن در آن مقدار . است 16/1
kg

حیوانات بدن در ، 2-1

mg
kg

 ؛ کندمی ایجاد مسمومیت بدن در آن زیاد مقدار ولیکن است نیاز مورد انسان سالمت برای کم مقدار به سلنیوم . باشدمی 12/1

 در g71-61سالمتی حفظ برای الزم مقدار و g31روزانه نیاز حداقل ؛ است mg 6/1-112/1غذایی  مواد طریق از روزانة جذب

 کشان بیماری ؛ است بک کشان و کشان بیماری ، انسان غذایی رژیم در سلنیوم زیادی یا کمبود اثر بر شاخص هایبیماری از ؛ است روز

 ها استخوان مفاصل وضعیت تغییر سبب که است مفاصل و ها استخوان نارسایی بیماری بک کشان بیماری و قلبی نارسایی بیماری

 ؛ کندمی مختل را تیروئید غدة در ید متابولیسم ؛ شودمی ایدز بیماری عوارض و ویروس رشد باعث همچنین مسلنیو کمبود ؛ شودمی

 و گاوی لوکومی ویروس ، سینه سرطان مقابل در را انسان بدن سلنیوم ؛ شوندمی اشخاص بیماری باعث و ترفعال آنفلونزا ویروس

 مجاز حد در برداشتی خاک نمونه در سلنیوم عنصر غلظت . باشدمی یک سلنیوم انباشتی زیست شاخص . کندمی مقاوم هپاتیت ویروس

  . است

 فلوئور 

mgزمین جامد پوستة در فلوئور عنصر فراوانی
kg

 به بستگی و بوده پیچیده کافی اندازة به ها خاک در فلوئور تحرک . باشدمی 521

 از یکی ؛ دارد خاک مادری مواد نوع به بستگی خاک در آن مقدار که صورتی در ؛ دارد خاک فسفر و کلسیم غلظت ، PH ، خاک ترکیب

 فعال طور به گیاهان ؛ گیردمی قرار گیاه استفادة مورد سادگی به فلوئور آلی هایکمپلکس . هواست آلودگی از خاک فلوئور اصلی منابع

 طبیعی مقدار ؛ گرددنمی گیاه مسمومیت باعث جذب نوع این و بوده سریع گیاه در عنصر انتقال ، کنندنمی جذب خاک از را عنصر این

mgاز کمتر گیاهان در فلوئور
kg

mgگیاهان در فلوئور زیاد مقدار و است 31
kg

 . است عنصر این به هوا بودن آلوده علت به 311-31

mgدریایی حیوانات بدن در فلوئور عنصر مقدار
kg

 آشامیدنی آب در معمول طور به فلوئور عنصر . است یابد(می تجمع تناننرم بدن )در 6

 انسان بدن در فلوئور ؛ است گرم 6 آن آور مرگ حد ، گرم میلی 61 آن سمی حد ، گرم میلی 3/1-2/1 انسان روزانه جذب . دارد وجود

 ؛ شودمی فلوئورولیز بیماری باعث نیز آن زیادی ؛ شودمی ها دندان پوسیدگی باعث انسان بدن در فلوئور کمبود ؛ دارد زیادی اهمیت

استخوانی  هایبافت شدن سخت به کمک انسان بدن در فلوئور مشهود اثر ؛ گرددمی نیز سرطان ایجاد سبب بدن در عنصر این زیاد مقدار

 انباشتی زیست خاصیت غذایی چرخة در تحرک نظر از . است مسن افراد در شایع بیماری که است استخوان پوکی بیماری از جلوگیری و

 .  است مجاز حد در برداشتی خاک نمونه در فلوئور عنصر غلظت . است اندک فلوئور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

215 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 گیرینتیجهبحث و  -3

 77/7 با برابر خاک این PH . است گرفته قرار الیکا سازند دوّم عضو روی بر و است شده واقع زنگیان روستای شمال در (Z1S) خاک توده

 امالح از غنی خاک گفت توانمی و بوده خشک تقریباً مناطق خاک به مربوط و باشدمی قلیایی کمی تا خنثی محیط تقریباً که بوده

 محدودة ؛ باشدمی درصد 26/41 با برابر خاک رطوبت میزان همچنین ؛ باشدمی محصوالت از بسیاری برای بهینه وضعیت و است کلسیم

 مطالعه مورد محدودة در برداشتی نمونة عنصری 26 آنالیز نتایج بررسی به توجه با ؛ است متغیر درصد 4611 تا 1 از خاک در رطوبت

 ، Li ،  Rb، Cs ، Be ، Sr ،V  ، Cr ، Mn ، Co ، Ni ، Cu ، Zn ،Zr  ، Nb عناصر غلظت ها دیاگرام و جداول به نگاهی با و ICP-OES روش به

Mo ، Ag ، Se،  Sb،  As، Ge  ،B،  Tl،  Sn،  U، Ga ، Hg  ،Hf ، Cd غلظت و است مجاز حد در زنگیان منطقه از برداشتی خاک نمونه در 

از  شده برداشت نمونه در فلوراید یون غلظت همچنین ؛ باشد می مجاز حد از بیش برداشتی خاک نمونه در  Bi  ،Pb ، Ti  ، Ba عناصر   

ppm 66.49 شناسی  کانی و میکروسکوپی مقاطع مطالعات و صحرایی مشاهدات کننده تایید مطالعات این ؛ باشد می    منطقه این 

 تعلق سولها مالی رده به که ها رندول زیررده زمره در جدید بندی رده در مطالعه مورد منطقه خاک ، خاکها بندی رده نظر از . باشند می

 از همچنین ؛ گیرند می قرار استفاده مورد دیم زراعت برای معموال و بوده ایران خاکهای حاصلخیزترین جمله از که گیرد می جای دارند

 و اینترازونال پدوکال خاک نوع از مطالعه مورد منطقه خاک ، است خاکها قدیمی بندی رده به مربوط که محیط با سازش وضعیت نظر

 از خاک نوع این مادری مواد ؛ شوند می تشکیل خاص مادری مواد کل در و توپوگرافی یا رطوبتی شرایط تحت که است رندزینا زیررده

 نیمه تا مرطوب اقلیمهای در خاک این ؛ گیرند می نظر در مورفیک کلسی اینترازونال خاک یک آنرا دلیل همین به و بوده آهکی نوع

 این تهویه ؛ است فراوان کلسیم و زیاد نسبتا آلی مواد ، خوب بافت دارای معموال و شوند می تشکیل کربناته مادرهای سنگ روی خشک

 متوسطی تا خوب مراتع طبیعی شرایط در ؛ باشد می کلسیک افق دارای تنها و نیست یافته تکامل رندزینا پروفیل ؛ است خوب نیز خاک

 تیره ای قهوه از و بوده تیره رنگ به مطالعه مورد محدوده خاک . است مناسب نیز زراعت برای آب وجود صورت در و آورد می بوجود

 . باشد مطقه معتدل اقلیم و خاک در آلی مواد وجود دلیل به تواند می که است متغیر سیاه تا خاکستری به مایل
 

  منابع

زیست )هوا ، آب ، خاک ، صوت( ؛ نشر آیالر محیطدبیری ، م ؛ آلودگی   

خاک ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور فاطمی عقدا ، م ؛ مکانیک  

شناسان ؛ انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان عباس نژاد ، ا ؛ خاکشناسی برای زمین  

شاهرودمحیطی ؛ انتشارات دانشگاه صنعتی  شناسی زیست غفوری ، م ؛ زمین  –حافظی مقدس ، ن   

حکیمیان ، م ؛ مبانی خاکشناسی ؛ انتشارات دانشگاه تهران  –فوت ؛ محمودی ، ش  -د  –هنری   

محیطی( ؛ انتشارات دانشگاه تبریز خاک )با نگرش زیست ؛ اوستان ، ش ؛ شیمی اسپارکس -ال  –دونالد    

پیام نور محیطی ؛ انتشارات دانشگاه شناسی زیست نجف زاده ، ع ؛ زمین  –عباس نژاد ، ا   

شناسی پزشکی( ؛ انتشارات دانش نگار ای بر زمین یعقوب پور ، ع ؛ زمین منبع سالمت و مخاطرات )مقدمه   

مطالعه مورد منطقه خاک ینمونه در عناصر غلظت های مدیاگرا : 2 دیاگرام   
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شده در نقشه جامع علمی کشور( ؛ انتشارات  های تعیین شناسی پزشکی )از اولویت ای بر زمین حیدری ، م ؛ دیباچه  –زراسوندی ، ع 

 دانشگاه شهید چمران

؛ میکروبیولوژی خاک ؛ انتشارات مانی  4322امتیازی ، گ ؛   

خسروی ، ه ؛ میکروبیولوژی خاک ؛ انتشارات آییژ   –بشارتی ، ح   –فالح ، ع   

محیطی ؛ انتشارات دانشگاه تهران شناسی زیست غضبان ، ف ؛ زمین  

زئی( ؛ انتشارات جهاد دانشگاهی مشهدهنرجو ، ن ؛ مرجع عناصر کمیاب )ج  –استوان پیس ، بنتون جونز ؛ عابدی ، م   

شناسی پزشکی ایران )بر پایه پراکندگی کانسارهای معدنی و مرگ و میر  استوار ، آ ؛ اطلس زمین  –مداح ، س   –پیروزفر ، پ   –ابری ، ا 

 شناسی و اکتشافات معدنی کشور سرطانها در کشور( ؛ سازمان زمین

محیطی ؛ مرکز نشر دانشگاهی شیمی زیست فرقانی تهرانی ، گ ؛ مبانی زمین  –س مدبری ،  –نلسون ایبای ؛ مر ، ف  –جی   

محیطی ؛ انتشارات نارمک شناسی زیست شناسی و اقلیم عابدینی ، ی ؛ زمین  –قدیمی ، ی   

 علیزاده ، ا ؛ رابطه آب و خاک و گیاه ؛ انتشارات دانشگاه امام رضا ) ع ( 

هی زیست انسان( ؛ مرکز نشر دانشگا شناسی و محیط محیطی)زمین شناسی زیست ا ؛ زمین نبت ، پیتر دویل؛ هرمزی ، -میتو آر  
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