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رانمنشایابی و پراکنش فلزات سنگین در خاک و رسوبات سطحی اطراف معدن سنگ آهن سنگان، شمال شرق ای  

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 چكیده :

این مطالعه به منظور تعیین منشا و بررسی پراکنش فلزات کادمیوم، نیکل، سرب، کروم ، روی و آهن در خاک و رسوبات سطحی 

دین منظور از روش استخراجی ترتیبی چهار مرحله بهره گرفته شد. آزمایشات و اطراف معدن سنگ آهن سنگان انجام شد. ب

درصد از عناصر کادمیوم و آهن در فاز تبادل  قرار  57مطالعات صورت گرفته بر روی خاکها و رسوبات سطحی نشان داد که بیش از 

این دو عنصر در منابع خاک و رسوبات سطحی  داشته و نشان از منشا آنتروپوژنیک آن دارند. فعالیتهای معدنکاری سبب گسترش

درصد( در بخش پایدار خاک، منشا این  04منطقه شده است. از سوی دیگر تمرکز بیشتر غلظت عناصر سرب، روی و کروم )بیش از 

و حداقل سنگهای مافیک و الترامافیک دربخش شمال شرقی منطقه منشا گرفته اند  از این عناصر  عناصر لیتوژنیک را نشان داد.

 دسترس پذیری زیستی را دارا هستند.

 آلودگی، فلزات سنگین، استخراج ترتیبی، آهن، سنگان. :كليد واژه ها

Source identification and distribution of heavy metals in soil and surface sediments of around 

the Sangan iron ore mine, NE Iran  

 

 

Abstract: 
 

This study aimed to determine the origin and distribution of Cd, Ni, Pb, Cr, Zn and Fe in soil and surface 

sediments of around the Sangan iron ore mine using four-step sequential extraction method. Research show that 

Cadmium and iron with more than 75% concentration are interchangeable phase, which indicating 

anthropogenic source. Mining activities have played a significant role in the distribution of these elements in the 

studied soils and surface sediments. In addition, high concentration of Pb, Zn and Cr (more than 40%) in the 

residual soil phase, related to lithogenic source. These elements have derived of mafic and ultramafic rocks in 

north east of the region which has a minimum bioavailability. 

Keywords : pollution, Heavy metals, Sequential extraction, Iron, Sangan. 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 مقدمه :

آلودگی فزات سنگین به عنوان یک مشکل زیست محیطی عمده شناخته شده است و استفاده گسترده این عناصر منجر به تجمع 

 ,.Song et al). آلودگی فلزات سنگین تاثیر منفی بر کیفیت خاک دارد (Hassan et al, 2010)سریع این مواد در محیط می شود 

ط فلزات سنگین مشکل قابل توجهی است که منجر به تغییرات ویژگی های خاک شده و بهره وری و . آلودگی خاک توس(2010

. خاکهای با غلظت باالی فلزات (Angelvlcova and Fazekasova., 2014)عملکردهای زیست محیطی خاک را محدود می کند. 
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ه شده باشند و یا در نتیجه فعالیت های معدنکاری، می توانند، به طور طبیعی بواسطه نزدیک بودن به ذخیره سنگی فلزی، آلود

. میزان غلظت کل فلز (Manivasageperumal et al.,2011)استخراج، ذوب و یا دیگر فعالیت های صنعتی آلودگی ایجاد شده باشد 

های مختلف آلی و در خاک اغلب برای ارزیابی اثرات زیست محیطی آالینده های فلزی، کافی نیست. ارزیابی توزیع فلز در فاز 

معدنی در خاک ممکن است، برای پیش بینی رفتار فلز که شامل حاللیت، تحرک پذیری، دسترس پذیری زیستی و در نتیجه سمیت 

می شود، مفید تر باشد. بنابراین یافتن متد استخراجی مناسب برای تعیین پیوندهای فلزی در فازهای خاص در خاک، مهم می باشد 

(Kim and McBride, 2006) روش استخراج ترتیبی برای جداسازی واکنش های خاص رسوبات )یا مواد دیگر( بوسیله معرف .

های شیمیایی و تجزیه و تحلیل نتایج در فازهای باقیمانده رویی، طراحی شده است. هدف از آن شناسایی فاز متحرک اولیه عناصر 

 Community). استخراج ترتیبی (Krcy et al, 2003 )سایی شونداست تا جذب های متفاوت و گونه های جذب شونده، بهتر شنا

Bureau of Reference) BCR  که توسط اتحادیه اروپا پیشنهاد شده است، برای تعیین فازهای ژئوشیمیایی فلزات در خاک استفاده

فلزات از فازهای مرحله است که هر کدام، از معرف های شیمیایی مخصوص جهت آزاد سازی  0می شود. این روش دارای 

. در این تحقیق از این (Tokaioglu, 2003)مختلف، فاز محلول در اسید، فاز کاهشی، فاز اکسایشی و فاز باقی مانده استفاده می شود 

 روش استفاده شده است.

 ◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیقبحث و 

این  .(1) شکلمشهد واقع شده استکیلومتری جنوب  084معدن سنگ آهن خواف در نزدیکی روستای سنگان درزمین شناسی: 

عرض شمال واقع شده است. کانسار سنگان قسمتی از روند شرق به غرب  00˚04́طول شرقی و  04˚74́معدن در مختصات جغرافیایی 

غربی  –رشته کوه طالب را تشکیل می دهد و بخشی از کمربند آتشفشانی نفوذی تکنار محسوب می شود. این کمربند با روند شرقی 

شمال گسل درونه قرار داشته و تا داخل کشور افغانستان نیز ادامه می یابد. معدن  سنگ آهن سنگان به دلیل عیار باالی آهن،  در

و  کریم 1081پائین بودن میزان فسفر و ذخیره زیاد، یکی از مهم ترین کانسارهای آهن ایران بشمار می رود )کریم پور و همکاران، 

سنگان بر مبنای سنگ میزبان و ترکیب شیمیایی کانی هایش به دو زون اسکارن کلسیمی و اسکارن (. کانسار آهن 1080پور، 

. کانی سازی از نوع اسکارن مگنتیتی است. مجموعه عظیمی از سنگ های (Bomeri, 1998)منیزیومی تقسیم بندی شده است

نطقه است که بیشتر آنها مربوط به کرتاسه تا اوایل آتشفشانی شامل بازالت، آندزیت، ایگنمبریت و پیروکالستهای آندزیتی در م

(. سنگ های کربناته اغلب به اسکارن و مرمر دگرگون شده اند و به سمت شرق به صورت آهک 1001ائوسن هستند)کریم پور، 

ده معدنی، کریستالین یافت می شوند. سن سنگ های کربناته به ژوراسیک فوقانی و کرتاسه زیرین نسبت داده می شود. در محدو

بجز مگنتیت و هماتیت، کانیهای پیریت، کالکوپیریت، مارکاسیت وپیروتیت نیز دیده می شوند . همچنین در بخش شمالی معدن، 

 (. 1081الیگوسن زیرین نفوذ کرده است) مظاهری، -گرانیت سرنوسر با سن احتمالی ائوسن باالیی
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 ن سنگان و حجم عظیم معدنکاری در منطقهنمایی از مجموعه معدنی سنگ آه -(1شکل )

 مواد و روش ها 

انجام  1010نقطه در دشت سنگان در اردیبهشت ماه  01جهت بررسی غلظت عناصر سنگین و آلودگی خاک ، نمونه برداری از 

 ECارامترهای پگرفت. نمونه ها بعد از خشک شدن و غربالگیری به آزمایشگاه زیست محیطی دانشگاه آزاد مشهد منتقل گردید. 

نمونه جهت اندازه  04آورده شده است. .تعداد  1و نیز تعیین بافت خاک درآزمایشگاه صورت گرفت نتایج حاصل در جدول pHو

در آزمایشگاه زرآزما انتخاب گردید. میانگین نتایج آنالیز فلزات سنگین در جدول  ICP-MSگیری غلظت عناصر سنگین، به روش 

مرحله ای استفاده  0رزیابی توزیع فلز در فازهای مختلف آلی و معدنی از روش آنالیز استخراج ترتیبی آورده شده است. جهت ا 1

( جهت انجام این روش انتخاب 00و  10گردید. بدین منظور دو نمونه از آلوده ترین خاک ها و رسوبات سطحی منطقه )نمونه های 

، BCRزاد سازی فلزات استفاده گردید. روش استخراج ترتیبی گردید. در هر مرحله از معرف های شیمیایی مخصوص جهت آ

مرحله جزء تبادل پذیر، اکسایشی، کاهشی و باقی مانده بوده که پس از انجام هر مرحله، نمونه ها سانتریفیوژ و فیلتر شده و  0دارای 

واحد شیمی دانشگاه آزاد اسالمی  عصاره ی حاصل از هر مرحله جهت آنالیز و تعیین درصد توزیع فلزات در فازهای مختلف، به

 (.0در نمونه های مورد نظرتعیین گردید )شکل   Cd, Cr, Fe, Pb, Znمشهد منتقل و غلظت عناصر 

 
 در نمونه های انتخابی برای آزمایش استخراج ترتیبی ICP-MSنتایج آنالیز عناصر سنگین به روش  -1جدول

Element Cd Cr Fe Pb Zn EC pH 

Unit ppm ppm ppm ppm ppm µmhos/cm - 

KH 12 0.53 52 82369 36 90 413 8.3 

KH 32 0.81 101 54954 30 101 470 8.3 

2/0 شیل جهانی  00 00000 20 130 - - 

میانگین عنصر در منابع 

مختلف مورد مطالعه قرار 

 گرفته

(mg/kg) 

2/0  

(Smith et 

al, 2005) 

54 

(Kebata and 

Pendias, 

2001) 

38000 

(Fageria et 

al, 2002) 

16 

(Thornton 

et al, 2001) 

50 

(Lindsay,1979 ) 
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 در آزمایشگاه زمین شناسی زیست محیطی مشهد BCRتصاویری از مراحل انجام آزمایش استخراج ترتیبی به روش  -(0شکل)

ی خاکهای استاندراد جهانی و نیز به منظور بررسی میزان غلظت عناصر مختلف، مقادیر عناصر در خاک منطقه مورد مطالعه با برخ

میلیگرم  4.0(. مقدارمتوسط عنصرکادمیم درخاک های کشاورزی آمریکا را حدود 1شیل جهانی مقایسه شده اند )جدول

میلی گرم بر لیتر  4.81و  4.70. مقدار این عنصردر نمونه های مورد نظر به ترتیب (Smith et al, 2005)درکیلوگرم اعالم کرده اند

شد. با توجه به اینکه مقدار متوسط این عنصر درخاک باطله معدن قابل توجه می باشد، میتوان ادعا نمودکه فعالیت های می با

میلی گرم  70معدنکاری موجب تمرکز این عنصردرخاک منطقه شده است. میانگین کروم در خاک های سطحی در سراسر جهان 

میلی گرم در کیلوگرم  14در حالیکه مقدار آن در شیل جهانی  (Kebata and Pendias, 2001)در کیلوگرم بر آورد شده است

دارای غلظتی بیشتر از مقادیر میانگین می باشد. حضور این عنصر در خاک را بیشتر به منشا لیتوژنیک  00اعالم شده است و نمونه 

میلی گرم بر لیتر اندازه گیری شده است که  70170و  80001غلظت آهن در دو نمونه مورد نظر به ترتیب  .آنها می توان نسبت داد

میلی گرم  744444تا  5444مقدار آن از مقدار شیل جهانی کمتر ولی از متوسط اعالم شده بیشتر می باشد. غلظت آهن در خاک از 

(. با توجه به Fageria et al, 2002میلگرم در کیلوگرم است) 08444در کیلوگرم تغییرات دارد، ولی میانگین غلظت آن در پوسته 

نوع ماده استخراجی از معدن، فراوانی آن در خاک های اطراف را می توان ناشی از فعالیت های معدنکاری در نظر گرفت.  آهن در 

حین هوازدگی، به شکل اکسید یا هیدروکسید رسوب می کند و مقداری از آن در ساختار کانی های سیلیکاته ثانویه قرار می 

. مقدار سرب نیز در مقایسه با متوسط پوسته افزایش قابل توجهی نشان میدهد. که با توجه به ترکیب (Marschner, 1985)گیرد

سنگ شناسی منطقه ،محتوای سرب موجود در این سنگ ها، مقدار ان قابل توجیه می باشد که حضور آن در خاک منطقه احتماال 

زیع عنصر روی را نیز، می توان به منشا لیتولوژنیک  منطقه نسبت ناشی از عوامل طبیعی و هوازدگی سنگ ها می باشد میزان تو

 داد.چرا که مقدار این عنصر در خاک به جا مانده باطله معدن کم می باشد. تمامی عناصر در منطقه تا حدی آلودگی ایجاد کرده اند.
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آورده شده  0نمونه های مورد نظر که احتمال آلودگی بیشتر داشتند مورد آنالیز استخراج ترتیبی قرار گرفته که نتایج ان در شکل 

است. یکی از مهمترین عوامل در ارزیابی آالیندگی، دسترس پذیری زیستی فلزات می باشد. در استخراج ترتیبی فازهای اول، دوم و 

. در (Hesu, 2006)ترس پذیری زیستی باال در نظر گرفته می شوند که فلزات براحتی تحرک می یابندسوم به عنوان بخش با دس

  Pb < Cr < Zn < Cd < Fe :بین صورت می باشدمنطقه مورد مطالعه، توالی دسترس پذیری زیستی فلزات 

و تمرکز   در فاز اول )فاز تبادلی(داراهستند درصد( را 74بیشترین غلظت ) بیش از   Fe,Cd( عناصر0باتوجه به نتایج حاصله )شکل   

می باشد. درفاز تبادلی، فلزات به راحتی جذب  F1>F3>F4>F2و برای کادمیم  F1>F4>F2>F3غلظت فلز برای آهن به صورت  

. فلزات دربخش تبادلی بیشترین دسترسی زیستی و دربخش پایدار (Abu-Kukati et al., 2001)سطح ذرات رسوب می شوند 

درارتباط با فعالیت های معدنکاری درمنطقه می باشد.  Cdو  Feغلظت عنصر . (Basaham, 2010)اقل دسترسی زیستی را دارند حد

( با Fe,Cdدر ارزیابی روابط همبستگی )نظیر ضرایب پیرسون، آنالیز خوشه ای و تحلیل مولفه اصلی( نیز ارتباط عناصر مذکور )

وژنیک اثبات شده است. این عناصر دسترس پذیری باالیی نیز دارند. بیشترین میزان غلظت در فاز فعالیتهای معدنکاری و منشا آنتروپ

همان بخش پایدار می باشد که در این بخش فلزات دارای پیوند  0درصد(. فاز  04است )بیش از   Pb, Cr, Znمربوط به عناصر  0

، Zakir and Shikazono (2008). بر اساس مطالعات (Abu-Kukati et al., 2001)مستحکم با شبکه مواد معدنی و رس ها هستند 

صورت  این بخش پایدار در نتیجه حضور طبیعی عناصر در پوسته زمین می باشندو تمرکز غلظت این عناصر در فازهای مختلف به

 (Zn= F4>F3>F1>F2)  ,(Cr= F4>F2>F3>F1)  ,(Pb= F4>F2>F3>F1) :می باشد

وم در فاز پایدار گویای منشا لیتوژنیک این عناصر بوده و نشان می دهد این عناصرازکمپلکس متنوع حضور عناصر سرب، روی و کر

عناصر دربخش شمال شرقی و  سنگ های آندزیتی و ریولیتی در غرب منطقه منشا گرفته اند. بیشترین مقدار کروم در سنگهای 

ابل استناد می باشد. تمایل غلیظ شدن سرب با افزایش محتوای مافیکی می باشد که رخنمون این نوع سنگ ها در بخش شمال شرق ق

(. این امر توسط بررسی های روابط همبستگی نیز تایید می شود. با توجه به 1010سیلیس  قابل توجه می باشد )مظهری و همکاران،

از   .(Basaham, 2010)دارند  اینکه این عناصر دارای بیشترین غلظت در بخش پایدار می باشند، حداقل دسترس پذیری زیستی را

طرف دیکر با توجه به اینکه حضور عناصر در بخش دسترس پذیر زیستی آنها را بعنوان فلزاتی با آلودگی زیست محیطی در محیط 

نظور معرفی می کند، عناصر آهن و کادمیم با منشا انسانزاد دارای بیشترین تاثیر در منابع خاکی منطقه در نظر گرفته می شوند. به م

بررسی دقت و صحت نتایج تجزیه استخراج ترتیبی، مجموع غلظت فلزات استخراج شده توسط واکنشگرهای شیمیایی مختلف در 

فلزات بر اساس  (Recovery)مراحل استخراج ترتیبی، با نتایج به دست آمده از تجزیه غلظت کل فلزات مقایسه و درصد بازیافت 

 فرمول زیر محاسبه شد.

                                                                                                                                                                                      (1رابطه)

غلظت فلز در روش تک هضمی می باشد.بر این اساس درصد  totalCغلظت فلزات در هر مرحله استخراج ترتیبی و  cfxدر این فرمول 

(  بدست آمد. با در  140.0(، روی ) %  140.8(، کادمیوم ) %  140.0(، کروم ) %  141.5(، سرب ) %   18.0بازیافت برای آهن ) %
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خوبی با نتایج هضم کلی داشته و بازیافت خطا، می توان ادعا نمود که مجموع فازهای اول تا چهارم سازگاری  14نظر گرفتن  % 

ها رضایت بخش بوده وروش استفاده شده قابل اطمینان بوده و تکرار پذیر می باشد. اجزای بخش های ناپایدار ) تبادلی، اکسیدهای 

ر طبیعی عناصر در از فعالیت های انسانی بوده و بخش پایدار در نتیجه حضو  آهن و منگنز و مواد آلی( در نتیجه ورود فلزات ناشی

 (Zakir and Shikazono, 2008)پوسته زمین می باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزیع فلزات بین فازهای مختلف ژئوشیمیایی در نمونه های خاک و رسوبات سطحی اطراف معدن سنگ آهن سنگان -(0شکل )

 ◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیري :
 

بیشترین غلظت را در فاز اول )فاز تبادلی( دارا  Fe, Cdج ترتیبی،عناصربا توجه به نتایج حاصل از گونه سازی فلزات بر اساس استخرا

هستند. این عناصر دسترس پذیری باالیی داشته و در ارتباط با فعالیت های معدنکاری با منشا آنتروپوژنیک نتیجه گیری می شوند که 

است   Pb, Cr, Znمربوط به عناصر  0غلظت در فاز  بیشترین میزانبیشترین تاثیر را در آلودگی زیست محیطی در منطقه داشته اند. 

حضور این عناصر در فاز پایدار گویای منشا لیتوژنیک این عناصر بوده و نشان می دهد این عناصرازسنگهای مافیک و الترامافیک 

 دربخش شمال شرقی منطقه منشا گرفته اند و حداقل دسترس پذیری زیستی را دارا هستند. 

 ◊◊◊◊◊◊◊ 

 ارسی :منابع ف
 

، اداره کل حفاظت محیط زیست "مطالعات اثرات زیست محیطی برداشت از معادن سنگ آهن خواف"(، 1011حافظی مقدس، ن، باقرزاده، ع، ) -1

 خراسان رضوی
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، "و مثال هایی از ایران Iron-Oxides  Cu-Auکانی شناسی، دگرسانی، سنگ منشا و محیط تکتونیکی کانسارهای  "(،1080کریم پور، م، ) -2

 (.181-180)یازدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران، دانشگاه یزد، 

، مجموعه مقاالت سمینار سنگ آهن، دانشکده فنی "بررسی منشا و چگونگی تشکیل کانسار آهن سنگان خراسان "، 1001کریم پور، ح،  -3

 (.080-001)دانشگاه تهران،

و مگنتیت مرتبط  Fe-Oxides  Cu-Auشناسایی و معرفی کانی سازی و نوع  "، (1081)، ملک زاده شفارودی، آ، س، سعادت، مکریم پور،  -4

 ، بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین."بردسکن -کاشمر -پلوتونیکی خواف -با کمربند ولکانیکی

کانی شناسی ایران،سال دهم،  ، مجله بلور شناسی و"رده بندی آمفیبول های کانسار سنگ آهن ناحیه سنگان خواف "، (1081)مظاهری، سید ا،  -5

 (.84-05)، 1شماره 

 (000چاپ اول،) ،"نقش عناصر کمیاب در زمین شیمی زیست محیطی"، (1010)مظهری، سید ع، مظلومی بجستانی، ع، شریفیان عطار، ر،  -6

 ، مشهد.انتشارات سخن گستر

◊◊◊◊◊◊◊ 
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