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: چكیده

ٍ  سرة، وجبلت، ٍاًبدین، هس، غلظت فلسات سٌگیي ورٍم،رسَثی-در تحمیك حبضر ثب ّذف ثررسی شئَضیوی رخٌوَىّبی سٌگی
 ثرای ًوبیص ًحَُ تَزیغ ػٌبصر در خبن هٌغمِ هَرد. ًوًَِ خبن ٍ رسَثبت هٌغمِ سیلَاًب هَرد ارزیبثی لرار گرفتٌذ321 رٍی در
،)84/08( ٍاًبدین،)68/08( هس،)179/73( هیبًگیي غلظت فلسات ورٍم.هغبلؼِ از رٍش زهیي آهبری وریٌجیٌگ استفبدُ ضذ
 همبیسِ غلظت فلسی ًوًَِ ّبی خبن ثب غلظت فلسی.) اًذازُ گیری ضذ59/51()ٍ رٍی23/11( سرة،)23/62(وجبلت
ٍ  هس ٍ رٍی اًذوی ثیطتر از حذ استبًذارد آى ٍ غلظت فلسات ٍاًبدین، وجبلت، ًطبى داد وِ غلظت فلسات ورٍمUSEPA استبًذارد
.سرة ًسدیه ثِ همذار استبًذارد ٍ در حذ ًرهبل است
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Abstract:
In this study, with the aim of investigating the elements' geochemistry of rocky-sedimentary outcrops, The
concentrations of heavy metals such as chromium, copper, vanadium, cobalt, lead and zinc in 321 samples of
soil in the Silvan region were evaluated. The craiging method was used to show the distribution of the elements
in the study area. Mean concentrations of chromium (179.73), copper (08.08), vanadium (84.08), cobalt (23.62),
lead (23.11) and zinc (51.59) were measured. The comparison of metal concentrations of soil samples with
USEPA standard metal concentrations showed that the concentrations of chromium, cobalt, copper and zinc
were slightly higher than their standard limits, and the concentration of vanadium and lead metals was close to
the standard and normal levels.
Keywords : Geochemistry, Heavy Metals, Outcrops, Craiging, Silvana.

◊◊◊◊◊◊◊

هقدهه :

شئَضیوی زیست هحیغی خبن در هٌبعك ضْری افسٍى ثر ایٌىِ اعالػبت جبلت تَجْی از ترویت خبن ثرجب ٍ ًبثرجب ارائِ هیدّذ،
تغییرات همذار ػٌبصر سوی حبصل از آلَدگی را رٍضي هیًوبیذKabata-Pendias & Mukherjee, 2007; ) (Kabata-Pendias,

 .2011هغبلؼِ خصَصیبت شئَضیویبیی ثِ فْن ػویك تر ًحَُ تطىیل ٍ تحَل خبنّب ووه ضبیبًی هیوٌذ .همذار ٍ تَزیغ هَاد در
هحیظ ّبی عجیؼی خبوی ػوذتب تبثغ دٍ ػبهل است .از یه سَ ثِ ترویت وبًی ضٌبسی سٌگّبیی وِ هَاد هبدری خبن را تطىیل
هیدٌّذٍ ،اثستِ است .از سَی دیگر ثِ فرایٌذّبی شئَضیویبیی ٍ پذٍضیویبیی( ضبهل آثطَیی ،خرٍج هَاد از خبن ،ورثٌبتِ ضذى،
پذزٍلی ضذى ،احیبیی ضذى ٍ تجوغ هَاد ػبلی) وِ در خالل ػول َّادیذگی ٍ تطىیل خبن در هَاد هبدری رٍی هیدٌّذ ،ثستگی
دارد) .(Alloway, 1990هیبًگیي غلظت ػٌبصر سٌگیي در خبنّب تب حذ زیبدی هطبثِ غلظت ایي ػٌبصر در هَاد هبدری آىّب هی-
ثبضذ .فلسات سٌگیي ٍ ػٌبصر ثبلمَُ سوی از جولِ آالیٌذُّبی پبیذار در خبن هیثبضٌذ .آلَدگی ایي ػٌبصر در خبن از هٌبثغ
عجیؼی ٍ فؼبلیت ّبی اًسبًی ًبضی هی ضَد .در حبلت عجیؼی ٍجَد ایي ػٌبصر در خبن ًبضی از سبرًذّبی زهیي ضٌبسی ،چطوِ ّبی
هؼذًی ،فَراى آتطفطبًی ٍ هٌبثغ آةّبی ضَر ٍ لت ضَر هیثبضذ وِ اگر از حذ هجبز عجیؼی فراتر رٍد آلَدگی ًبهیذُ هیضَد.
فؼبلیت ّبی اًسبًی از جولِ دفي پسوبًذّب ،استفبدُ از وَدّب ٍ هَاد ضیویبیی در وطبٍرزی ،هؼذى وبٍی ٍ حول ٍ ًمل جبدُ ای ًیس
از هْنتریي ػَاهل ٍرد ػٌبصر سٌگیي ثِ خبن ،آة ٍ اوَسیستن ّبی سغحی ّستٌذ .هغبلؼبتی ًیس در زهیٌِ شئَضیوی زیست هحیغی
اًجبم ضذُ استً .خستیي هغبلؼِ زیست هحیغی ثب رٍیىرد زهیي ضٌبسی پسضىی در ثرگِ  1/100000تْراى تَسظ سبزهبى زهي
ضٌبسی وطَر اًجبم ضذُ است .هغبلؼبت دیگری ًیس در ایي زهیٌِ صَرت گرفتِ است .ثرای هثبل ،حسٌی ًىَ ٍ ّوىبراى(،)1391
تبثیر هَاد هبدری ٍ فرایٌذّبی خبوسبزی ثر تَزیغ ػٌبصر سٌگیي در خبنّبی درجبی پٌِْ ثیٌبلَد ،غرة هطْذ را ثررسی ًوَدُاًذ ٍ
ّوچٌیي ػغبپَر( ،) 1392ثِ ثررسی شئَضیوی زیست هحیغی ػٌبصر ضرٍری ٍ سوی در ًوًَِ ّبی خبن ًمطِ  1/50000پرداختٌذ.
درایي تحمیك سؼی ثر آى است وِ غلظت ول ػٌبصر ورٍم ،هسٍ ،اًبدین ،وجبلت ،سرة ٍ رٍی ٍ ًحَُ تَزیغ ٍ پراوٌذگی آىّب در
خبن هحذٍدُ ًمطِ  1/100000سیلَاًب ٍ همبیسِ آىّب ثب استبًذاردّبی جْبًی از جولِ  ،USEPAهَرد ارزیبثی لرار گیرد.
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بحث و روش تحقیق:

°

°

هٌغمِ سیلَاًب ثب هختصبت جغرافیبیی'  37 30ضوبلی ٍ' 44 30ضرلی ،در ضوبل غرة ایراى ،جٌَة غرثی استبى آررثبیجبى غرثی ٍ
غرة ضْرستبى ارٍهیِ ٍالغ ضذُ است .سیلَاًب یه هٌغمِ وَّستبًی است ٍ در پٌِْ ثب اللین سرد ٍ هرعَة زهستبًی ٍ گرم ٍ هؼذتل
تبثستبًی ٍالغ ضذُ است .از ًظر زهیي ضٌبسی در داهٌِ زاگرس چیي خَردُ ٍالغ ضذُ است .در ًمطِ  1/100000سیلَاًب رخٌوَى ّبی
سٌگی هختلفی از جولِ ّوتبفت سیلَاًب( اسلیت ،فیلیت ،هبسِ سٌگّبی وَارتسیتی ،گرٍان ٍ دٍلَهیت ّبی ثِ ضذت چیي خَردُ)
ثب سي پروبهجریي ،آهیسُ افیَلیتی هروت از سٌگّبی فَق ثبزیه ،رٍاًِ ّبی ثبلطی ،رادیَالریت ٍ آّهّبی پالشیه ورتبسِ ٍ
رخٌوَى ّبیی از وٌگلَهرای جَاى ثب سي ًئَشى هطبّذُ هیگردد .لسوت اػظن دضت سیلَاًب ثر رٍی پبدگبًِ ّبی آثرفتی جذیذ ٍ
ًْطتِ ّبی آثرفتی سیالثی ٍالغ ضذُ است(ضىل .)1

شکل  .1نقشه زهين شناسی هنطقه هورد هطالعه

روش هطالعه

ثرای تحمیك حبضرً 321 ،وًَِ ثرداضت ضذُ از لسوتّبی هختلف خبن ٍ رسَثبت هٌغمِ سیلَاًب هَرد ارزیبثی لرار
گرفت .سپس ثرای ًوبیص ًحَُ تَزیغ ٍ تغییرات ػٌبصر در لسوتّبی هختلف خبن هحذٍدُ هَرد هغبلؼِ ثِ صَرت سغح از
رٍش ز هیي آهبری وریجیٌگ استفبدُ ضذ .وریجیٌگ یه رٍش درٍى یبثی زهیي آهبری است وِ ثرای تخویي ًمبط هجَْل ثب
استفبدُ از ًمبط هؼلَم ثِ وبر هیرٍد).(Johnston 2003
بحث

ثررسی هیبًگیي ػٌبصر سٌگیي در ًوًَِّبی ثرداضت ضذُ(جذٍل ً )1طبى هیدّذ وِ همبدیر ػٌبصر ورٍم ،وجبلت ،هس ٍ رٍی
ًسجت ثِ استبًذارد خبن  USEPAهمذار ثیطتری دارد ٍ ػٌبصر ٍاًبدین ٍ سرة در حذ ًرهبل است .آلَدگیّبی عجیؼی ثیطتر حبصل
فرایٌذّبی شئَضیویبیی ثر رٍی سٌگ ثستر است وِ در هٌغمِ هَرد هغبلؼِ ایي آلَدگیّب ثیطتر هرثَط ثِ سٌگ هٌطبء است .در زیر
ثِ ثررسی ایي ػٌبصر پرداختِ هیضَد.
جدول  .1خالصه آهاری غلظت عناصر سنگين در خاک ورقه  1/100000سيلوانا
هیبًگیي استبًذارد
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کروم

همذار ورٍم ًوًَِّبی خبن دضت سیلَاًب دارای داهٌِ  14/34تب  499/16ثب هیبًگیي  179/73هیلیگرم ثر ویلَگرم است .هیبًگیي
ػٌصر ورٍم در خبن )100(mg/kgاػالم ضذُ است) .(U.S. EPA, 1992همذار ورٍم در ثخص جٌَة هحذٍدُ هَرد هغبلؼِ ثیطتر
از هیبًگیي استبًذارد آى است ٍ در ضرق هحذٍدُ ثِ ثیطتریي غلظت خَد هیرسذَّ .ازدگی ٍ فرسبیص سٌگ ّبی هبفیه ٍ
اٍلتراهبفیه ٍ اًتمبل آًْب ثِ هٌبعك رسَثی ٍ در ًْبیت تطىیل هبسِ سٌگ ّب ٍ وٌگلَهراّب ثبػث چٌیي افسایطی در ایي ثخص ّب ضذُ
است .ثخص ّبی خرد ضذُ ٍ تجسیِ ضذُ ثراحتی ورٍم خَد را آزاد ٍ ٍارد زهیٌِ ایي سٌگ ّب ًوًَِ است .ثؼالٍُ سٌگ ّبی آّىی
ثِ دلیل داضتي ررات ًبخبلص از سبزًذّبی هبفیىی-اٍلترهبفیىی پتبًسیل ثبالیی از ایي ػٌصر را دارًذ .ثِ عَری وِ ثِ دلیل ٍجَد داًِ
ّبی َّازدُ ٍ فرسبیص یبفتِ احتوبل اًتمبل ورٍم ثِ آة ّبی زیرزهیٌی ٍجَد دارد .ثخص ّبی ثب ووتریي آلَدگی هرتجظ ثب
تطىیالت سٌگ ّبی گراًیتی ّستٌذ وِ در ثرخی هَارد هیلًَیتی ضذُ اًذ .ایي سٌگ ّب اسبسبً در هیساى ورٍم فمیر ّستٌذ(ضىل -2
الف).
کبالت

همذار وجبلت ًوًَِّبی خبن دضت سیلَاًب دارای داهٌِ  4/12تب  80/68ثب هیبًگیي  23/62هیلیگرم ثر ویلَگرم است .حذ هجبز
وجبلت در خبن  17 mg/kgاست) .(Krishna 2206, WHO 1996هٌبعك ثب ًوًَِّبی خبن دارای وجبلت ثبالتر از 17mg/kg
آلَدُ هحسَة هیضَد .وجبلت ػٌصری است وِ در سٌگ ّبی هبفیه-اٍلتراهبفیه جبًطیي وبًی الیَیي ٍ تب حذٍدی
ارتَپیرٍوسي هی ضَد .چٌیي سٌگ ّبیی ثِ صَرت اٍلترا هبفیه ،گبثرٍ ،ثبزالت ٍ آهفیجَلیت در ثخص جٌَثی ًمطِ هطبّذُ هی
ضَد .ثؼالٍُ در ثخص ضوبل ضرق ٍجَد گبثرٍّبی َّازدُ هی تَاًذ دلیل تغییرات در هیساى وجبلت در خبن ّب ٍ آثراِّ هٌغمِ
ثبضذ(ضىل-2ة).
هس

همذار ػٌصر هس در خبن دضت سیلَاًب دارای داهٌِ  4 /58تب  159/65ثب هیبًگیي  68/08هیلیگرم ثر ویلَگرم ٍ همذار هیبًگیي
استبًذارد mg/kg 30در خبن است) .(U.S. EPA, 1992در ثخص جٌَثی ٍ لسوتی از ضوبل غرة هحذٍدُ غلظت هس ثبالتر از حذ
استبًذارد است .ثبال ثَدى غلظت هس در هٌغمِ هیتَاًذ ثخبعر ًَع سٌگ هبدر ٍ زهیي ضٌبسی هٌغمِ ثبضذ؛ ثِ عَریىِ در ثخص
ضوبلی ٍجَد رخٌوَى سٌگ ّبی َّازدُ ٍ تىتًَیسُ گراًیتی ثبػث آزاد ضذى ػٌبصر ًبسبزگبری هبًٌذ هس ضذُ است .ثؼالٍُ در
ثخص جٌَثی آزاد ضذى هس از سٌگ ّبی َّازدُ هبفیىی هی تَاًذ دلیل ثبال ثَدى غلظت ایي ػٌصر ثبضذ(ضىل -2ج).
روی
همذار ػٌصر رٍی خبن دضت سیلَاًب ثب داهٌِ  9/86تب  ٍ 108/78دارای هیبًگیي  59/51هیلیگرم ثر ویلَگرم است .هیبًگیي استبًذارد
ػٌصر رٍی در خبن  50 mg/kgاست .خبنّبی هرثَط ثِ سٌگّبی هبدر ثبزالتی-هبفیىی ٍ ضیلّب هیبًگیي همبدیر ثبالی ػٌصر
رٍی را دارًذً .حَُ تَزیغ ػٌصر رٍی ثِ دلیل هبّیت هتفبٍت ایي ػٌصر ثب سبیر فلسات هتفبٍت خَاّذ ثَد ثرخالف سبیر فلسات رور
ضذُ ،تِ ًطست ،هىبًسین اصلی تثجیت رٍی در خبن ًیست ٍ ثِ دلیل تحرن ثبالی ترویجبت رٍی است) .(EPA, 1998در ّر حبل

ایي ػٌصر ثِ دلیل تحرن ث بال ثِ صَرت ترویجبت ولرایذی ،فلَرایذی ٍ احتوبالً سَلفبتی از سٌگ ّبی هبفیه ضستِ ٍ ٍارد خبن
ّبی هٌغمِ ضذُ استّ .وچٌیي ثِ دلیل اللین هرعَة هیساى رسَثبت رسی ٍ ضیلی در هٌغمِ ثسیبر زیبد است وِ در ًتیجِ هی تَاًذ
ػبهلی در ثبال ثَدى ػیبر ایي ػٌصر ثبضذ .در ثرخی از ث خص ّب وِ ػیبر ثسیبر ثبال رفتِ است ثب زهیي ّبی وطبٍرزی ٍ هٌبعك هسىًَی
در ارتجبط است وِ هوىي است ًبضی از فؼبلیت اًسبًی ثبضذ(ضىل -2د).
سرب

همذار سرة در خبن دضت سیلَاًب ثب داهٌِ  9/24تب  ٍ 32/99دارای هیبًگیي  23/11هیلیگرم ثر ویلَگرم است .همذار هیبًگیي ػٌصر
سرة در خبن  50 mg/kgاست) .(U.S.EPA, 1992غلظت سرة در توبم ثخصّبی هٌغمِ در حذ ًرهبل ٍ پبییي تر از هیبًگیي
استبًذارد آى است(ضىل.)ُ-2
وانادین

همذار ػٌصر ٍاًبدین در خبن دضت سیلَاًب دارای داهٌِ  22/74تب  ٍ 171/69ثب هیبًگیي  84/08هیلیگرم ثر ویلَگرم است .همذار ایي
ػٌصر در استبًذارد ) (U.S. EPA, 1992رور ًطذُ است .اهب همذار هجبز ػٌصر ٍاًبدین در خبن ثر اسبس استبًذارد ،WHO

)100 (mg/kgاست) .(Krishna, 2006غلظت ایي ػٌصر در ثخص جٌَثی هحذٍدُ هَرد هغبلؼِ ثیطتر از هیبًگیي استبًذارد آى است ٍ
ثِ سوت ضوبل ٍ ضوبل ضرق از هیساى آى وبستِ هیضَد .چٌیي تغییراتی در ایي ػٌصر ثب فراٍاًی آى ثب سٌگ ّبی هبفیه-
اٍلتراهبفیه در ارتجبط است ثِ عَریىِ ٍاًبدیَم در ًتیجِ َّازدگی ٍ دگرسبًی وبًی پیرٍوسي آزاد هی گردد .چٌیي سٌگ ّبیی
در جٌَة ٍ ثخطی از ضوبل غرة هٌغمِ لبثل هطبّذُ است .در ایي هٌبعك گبثرٍّبی هیلًَیتی ضذُ وِ آهفیجَلیت ًبهیذُ ضذُ اًذ
ثبػث چٌیي افسایطی ضذُ اًذ(ضىل.)ٍ-2
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شکل  .2نقشه توزیع ژئوشيويایی عناصر كروم ،كبالت ،هس ،روی ،وانادین و
سرب در شيت  1/100000سيلوانا

◊◊◊◊◊◊◊

نتیجه گیری :

ثررسی شئَضیوی زیست هحیغی فلسات سٌگیي در خبن ٍ رسَثبت هٌغمِ سیلَاًب ًطبى هیدّذ وِ ػَاهل زهیي ضٌبسی ٍ زهیي
سبخت ٍ سبزًذّبی هٌغمِ هْنتریي ػبهل در همذار ٍ تَزیغ ػٌبصر هَرد ثررسی در خبنّبی هٌغمِ هَرد هغبلؼِ است .همبیسِ
غلظت ػٌبصر هَرد ثررسی ثب استبًذاردّبی  USEPAو ً WHOطبى داد وِ هیبًگیي غلظت ػٌبصر ورٍم ،وجبلت ،هس ٍ رٍی ثبالتر
از هیبًگیي استبًذارد جْبًی است ٍ غلظت ػٌبصر ٍاًبدین ٍ سرة ووتر از حذ استبًذارد ٍ در حذ ًرهبل است.
◊◊◊◊◊◊◊
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