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:چكیده

بـا توجـه بـه    .بیرجند می باشدجنوب شھرواحد ھای افیولیتیطقه ی مورد مطالعه شامل بخشی از من
عناصـر  غلظـت  به منظـور تعیـین   مطرح می باشد، سنگین فلزاتبحث آلودگی افیولیتیدر مناطقاینکه

سـنگ ھـا و   از ،نمونه رسوب٨نمونه سنگ و ٦، تعدادواحد ھای افیولیتیدر و مسکبالتکروم، نیکل،
کـانی شناسـی نمونـه ھـای سـنگ توسـط       . برداشت شـد واحدھای افیولیتیاطراف موجود در رسوبات

از روی نمونـه ھـای سـنگ و رسـوب     و مـس کبالـت ،کروم، نیکلغلظت وو مقاطع نازک XRDآنالیزنتایج 
بـه  ھا در سـنگ و مـس  کبالت،، نیکلکرومغلظت میانگین.مورد بررسی قرار گرفته استXRFنتایج آنالیز 

ــب  ــوبو ١٢٠و ١٣٥٤،٦٢، ppm٨٨١ترتیـ ــبدر رسـ ــه ترتیـ ــد٦٥و ٥١، ٦٦٩، ppm٦٢٧ات بـ ــی باشـ .مـ
کروم و نیکل با درجه ی آلودگی شدید، بـرای کبالـت بـا    عناصرگی شدت آلود،محاسبه ی فاکتور آلودگی

محاسـبه ی درجـه ی آلـودگی    ھمچنـین . را نشان می دھدمس با آلودگی متوسط آلودگی قابل توجه و 
بـا توجـه   . رسوبات منطقه به مجموعه ی این عناصر قابل توجه مـی باشـد  حاکی از آن است که آلودگی 

پتانســیل ایــن عنصــردر محــیط ھــای قلیــایی،VIکـروم  تحــرک پــذیریقلیــایی رســوبات منطقــه وpHبـه  
. آالیندگی آبھای زیرزمینی منطقه را دارا می باشد

.، بیرجندمس، فاکتور آلودگی، درجه ی آلودگیکبالت،کروم، نیکل،:كلمات كلیدي

Abstract:

The study area is part of the ophiolite units are in south of Birjand city. As regards that the
heavy metal pollution is discussed in ophiolite area, in order to determine the concentration
of Cr, Ni, Co and Cu in ophiolitic units, 6 rock samples and 8 sediment samples of rocks from
the surrounding of ophiolitic unite were selected. Mineralogy of rock samples by XRD analysis
and thin sections and concentrations of Cr, Ni, Co and Cu in rock and sediment samples
based on results of XRF analysis has been studied. Average concentrations of Cr, Ni, Co and
Cu in rocks, respectively is 881, 1354,62 and 120 ppm and in sediment, respectively is 627,
669, 51 and 65 ppm. Calculate the contamination factor showed that Cr and Ni have high
contamination, Co has significant contamination and Cu has moderate contamination in case
study. Also calculation the degree of contamination showed that sediments pollution in area
for all of these elements is significant. In order to the alkaline pH of sediment in area and
mobility of Cr(VI), this element has pollution potential for groundwater in this area.

Keywords:Cr, Ni, Co, Cu, Contamination factor, Contamiation deegre, Birjand
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:مقدمه

، Crمخصوصا(و فلزات سنگین Fe ،Mgاز سنگ ھای اولترامافیک حاوی مقدار زیادیحاصل خاک ھای
Ni ،Co وMnھستند(،حاویاما به میزان بسیار کمیCa وAl بوده)Alexander, به نام و ) 2004
,Nagy and Proctor(د نشناخته می شو" فاکتور سرپانتین" این خاک ھا حاوی نسبت کمی ).  1997

Ca2+/Mg2+Dearden, ,.Chardot et al)ھستندNiو غلظت باالی) (1979 در Feمقادیر .(2007
,.Ketavea et al)ھا کم استاین خاک)زیادpH( ئیت باال اقلیبه دلیلNiو Coمقایسه با  اژه و.(2004

سیلیکات ھای آھن و منیزیم (لیزاردیت، آنتی گوریت و کریزوتیل : ی سرپانتین به سه کانی پلی مورف
شرایط عمومی برای تشکیل سرپانتینیت ھا . نسبت داده می شود(3Si2O5(OH)4(Mg, Fe))(آبدارا

,Brooks)می باشد١٠تر از بیشpHو درجه ٣٠٠تا ١٠٠فشار کم، دمای بین  1987).
تا ،در سنگ ھای آذرین فلسیک مثل گرانیتppm٢٠مرکز عنصر کروم در سنگ ھای پوسته بینت

و تغییر می کند) و معادل ھای دگرگونی آنھا(در سنگ ھای آذرین اولترامافیک ppm٢٠٠٠بیشتر از 
,IETEG)ت گزارش شده اسppm١٠٠پوسته حدود غلضت عنصر کروم در متوسط  متوسط . (2005

در ppm٢٠٠٠در گرانیت و تا ppm٥/٤از غلضت آن و ٨٠_ppm٨٦حدود پوسته غلضت عنصر نیکل در 
و در خاک ppm١٠٠تا۵مقدار نیکل در خاک ھای معمولی بین. تغییر می کندسنگھای اولترامافیک 

و به طور معمولppm٨خاک غلظت متوسط کبالت در.می باشدppm۵٠٠٠تا۵٠٠ھای اولترامافیک
,USEPA)داردppm۴٠تا١بین غلظتی تا ٢٠بین ھممقادیر متوسط مس در انواع خاکھا.(1983

ppmاست٣٠(Kabata-Pendias and Mukherjee, 2007).
اولترابازیکی جنوب بیرجند _محدوده ی مورد مطالعه در میان واحدھای افیولیتی و آمیزه ھای بازیکی

افیولیت و مجموعه ی درھم رنگین به قبل از کرتاسه تا کرتاسه ). ١شکل (قرار دارد ) باقرانرشته کوه(
سنگھای تشکیل . جنوب شرق است_ی باالیی نسبت داده می شود و دارای امتداد شمال غرب

که . دھنده ی این مجموعه شامل سنگھای اولترابازیک و بازیک، سنگھای رسوبی و دگرگونی می باشد
به طور کلی سنگھای این . اولترابازیک بطور گسترده ای در منطقه ی بیرجند پراکنده می باشدسنگھای 

محدوده شامل پریدوتیت اغلب ھارزبورژیت و لرزولیت، ماسه سنگ، سنگ ھای اولترابازیک، کالرد مالنژ، 
).١٣٥٧اوھانیان و طاوسیان، (سنگھای متااسپلیتی، فلیش و شیلھای ھای فیلیتی می باشد 

با توجه به این که خاک ھای افیولیتی از پایداری چندانی برخوردار نیستند و حاوی فلزات سنگین زیادی 
ھستند در نتیجه می توانند وارد منابع آب و چرخه ی گیاھی شوند و باعث انتقال این عناصر به چرخه 

پراکنش عناصر سیبررھدف از اين مطالعه .را ایجاد کنندمشکالت سالمتیو ی غذایی انسان شوند 
در واحد ھای افیولیتی و پتانسیل آالیندگی این عناصر در ) و مسکبالتکروم، نیکل،(سنگین و سمى 

. جنوب شرق بیرجند می باشد

:روش مطالعه
از رسوبنمونه ٨و سنگی منطقه نمونه سنگ از لیتولوژی غالب واحدھای ٦بررسیبرای انجام این 

شکل (برداشت شدفوداجو، میرعلی، رزگی علی آبادھابه قنات روستامنتھی دشت و آبراھه ھای
هبرداشتcm٣٠تاcm٢٠خاک از عمقبرای جلوگیری از تاثیرات سطحی و مواد آلی نمونه ھای). ١

و سپس مقطع نازک تھیه شداز نمونه ھای سنگ سنگ ھا دقیق به منظور تعیین نام .ه استشد
و ه مش عبور داده شد١٢٠پس از خردایش و نرمایش از الک رسوبی سنگ ونمونه ھاباقیمانده ی 

.به آزمایشگاه فرستاده شدندXRDو XRFبرای آنالیز 
pHرسوب با نسبت صورت که مقداری از پودر ھمگن بدین . در آزمایشگاه اندازه گیری شدرسوبات نیز
pHده شد و پس از یک ساعت دقیقه ھم ز۵به مدت ) میلی لیتر رسوب٢٠: میلی گرم خاک٢٠(١:١

Method)دمتر اندازه گیری شpHنمونه ھا توسط  9045D, 2004).
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.(Si)و رسوب(Ri)نقاط نمونه برداری سنگموقعت منطقه مورد مطالعه و _ ١شکل
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:بحثنتایج و 

سرپانتینیتی شده و ،کثر نمونه ھای سنگانشان می دھد کهبررسی مقاطع نازک نمونه ھای سنگ
نتایج . می باشندلکه داراکتینولیت شیست، تالک شیست و شیستپریدوتیت،سرپانتینیت،: شامل
مافیک مثل بیشتر حاوی کانیھاینشان می دھد که سنگھا) ١جدول (نمونه ھای سنگ XRDآنالیز 

.و اکسیدھای آھن ھستندکلریت، یت، امفاسیت،آنتی گورتالک، لیزاردیت،کلینوکریزوتیل، اکتینولیت، 
,Mgباالی غلظت تشکیل رسوبات و خاک ھایی با ،کانیھا و سنگ ھای موجود در مناطق افیولیتیاین

Co, Cr, Ni, Mn وFeرا می دھندFendorf, در نمونه ھای سنگی که فاز اصلی کانیھای ).(1996
به میزان ت کروم و نیکل نسبت به سایر نمونه ھاغلظ،تشکیل دھند سنگ کانیھای مافیک ھستند

.باالتر استقابل توجھی

)XRDآنالیز (ترکیب کانی شناسی نمونه ھای سنگ_١جدول 

نمونهنام سنگفاز اصلیفاز فرعی

Antigorite(Mg3Si2O5(OH)4)Clinochrysotile(Mg3Si2O5(OH)2)سرپانتینیتR1

Lizardite (Mg3Si2O5 (OH)4),
Hydrotalcite(Mg6Al2(CO3)(OH)164H2O)

Clinochrysotile(Mg3Si2O5(OH)2)سرپانتینیتR2

Sanidine,Potassian,disorder (Na, K)(Si3Al)o8Albite((Na, Ca)Al(Si, Al)3O8),
Clinochlore((Mg, Fe, Al)6 (Si,
Al)4O10 (OH)8, Calcite(CaCO3)

ماسه 
سنگ

R3

Clinochlore((Mg, Fe, Al)6(Si, Al)4O10(OH)8)Actinolite((Ca2(Mg,
Fe)5Si8O22(OH)2),
Kaolinite(Al2Si2O5(OH)4)

اکتینولیت
شیست

R4

Clinochlore((Mg, Fe, Al)6(Si, Al)4O10(OH)8)Calcite (CaCO3), Quartz(SiO2)شیستR5



۴

Muscovite(K, Ca, Na)(Al, Mg, Fe)2(Si, Al)4O),
Pyrophylite(Al2Si4O10(OH)2), Ferroan,
Calcian

لکه دار

Fayalite((Fe, Mn)2 SiO4)Talc(Mg3Si4O10 (OH)2 ), Lizardite
(Mg3Si2O5 (OH)4), Omphacite
((Na,Ca)(Al, Mg)Si2O6)

R6پریدوتیت

بین اتو در رسوب) ppm٨٨١متوسط(ppm٢٢٧۶و ppm١٠١بین سنگ نمونه ھای غلظت کروم در 
ppm۴٩۴وppm٧۴توسطم(٣ppm۶١۶ (بین سنگ نمونه ھای غلظت نیکل در . تغییر می کند
ppm۴و ٩ppm٣٩۵توسطم(٠ppm١٣۵۴(در رسوباتوppmو ٥٩٦ppm٩٢٠)توسطمppm۶٩۵(
و در )ppm۶٢متوسط (ppm١١٩تا ppm٢۴بین نیز در نمونه ھای سنگ کبالت تغییرات غلظت . است

ppm١٤٨تا ppm٧٢ازمس نیز غلظتی. می باشد)ppm۵٢متوسط (ppm٦٩تاppm٣٩رسوبات 
نتایج . )٢جدول (دارد)ppm٦٥متوسط (در رسوباتppm١٢٠تا٢٩و از در سنگھا)ppm١٠٦توسط م(

به میزان قابل توجھی ، کبالت و مسیکلغلظت عناصر کروم، نمتوسط که می دھدبدست آمده نشان
:Cr)این عناصر در خاک طمتوسباالتر از حد  100 ppm, Ni: 40 ppm, Co: 8 ppm, Cu:30ppm) می

,USEPA)باشند 1983).

.)XRFآنالیز(،(ppm)و رسوبدر نمونه ھای سنگو کبالت نیکل ، غلظت کروم_٢جدول 
CrNiCoCuنمونه

سنگ

R1٢٢٧۶٣٩۵٠١١٩٩٢

R2١۶٢٢٢٧٠٠٩٢٧٢

R3٢۴١١۵٠۴٩١٣١

R4٧۶١١٢٨٠٢۴٧۴

R5١٠١۴٩۴١١۴٨

R6٢٨٧١٠۶۵١١٢٠

٨٨١١٣۵۴۶٢١٠۶میانگین

رسوب

S1۵٢٠۵٩۶٣٩٩١

S2۴٩۴۶١۶۵١١٢٠

S3٨٠٨٧۵۴۶٨۶۴

S4۶۴۶۶۵۴۵۴٣٨

S5۶٢۵۴٧۵۵٠٢٩

S6٧٧٧۶٧٢۵٢٣٣

S7۵٢۵٩٢٠۴۶٨٠

S8۵٣۴٨٧٧۵۶٧٢

۶٢٧۶۶٩۵١۶۵میانگین

رسوبات از اھمیت بسزایی برخوردار است به خصوص در مطالعات مربوط به کروم به دلیل pHتعیین
بسیار Cr(III)نسبت به Cr(IV)حضور دارد و کروم Cr(IV)و Cr(III)اینکه کروم در طبیعت به دو صورت 

,Steinpressبه عقیده ی البته .سمی تر و متحرک تر است کروم موجود در سنگ ھای مناطق (2001)
تا 0.06mg/kgبین (ناچیز ربسیاCr(IV)غلظت و Cr(III)از نوع اغلب شدهاولترابازیک و سرپانتینی

0.46mg/kg( باشدمی .pH تغییر می کند که نشان ٧۵/٩و ٧۵/٨نمونه ھای رسوب نیز بین شیرابه
. )٣جدول (طقه می باشددھنده ی شرایط قلیایی در رسوبات من
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نمونه ھای رسوبpHمقادیر _٣جدول 
S8S7S6S5S4S3S2S1 شماره ی

نمونه

۴٨/٨٧۵/٨١٧/٩٨١/٨١۴/٩٧۵/٩٩/٨٩۶/٨pH

:محاسبه ی فاکتور آلودگی و درجه ی آلودگی رسوبات

,Hakansonفلزات سنگین، توسط ) Cd(و درجه ی آلودگی ) Cf(آلودگی فاکتور  یبه عنوان عامل1980
١یبا استفاده از رابطهبترتیب و ) ۴جدول (محیط به یک ماده ارایه ضروری برای ارزیابی آلودگی رسوبات 

,.Loska et al)دندست می آیبه ٢و  1995).

١معادله ی 

٢معادله ی 

ر دمورد نظرغلظت فلزCn;ورسوبمونهن۵در حداقل مورد نظرمیانگین غلظت فلزC0;در آن،که
. استتعداد عناصر بکار گرفته شده برای مقدار درجه ی آلودگی محیطn، و زمینقاره ایپوسته ی

,Taylor and McLennan)را معموال متوسط عناصر در پوسته ی قاره ای در نظر می گیرندCnمقادیر 
1985, 1995 and McLeannan, 2001b) .

مس با فاکتور منطقه نسبت به که رسوباتی دھدفاکتور آلودگی نشان ممحاسبه شده برایمقادیر
دارای شدت آلودگی ٣کبالت با فاکتور آلودگی نسبت به دارای شدت آلودگی متوسط، ۶/٢آلودگی 

شدت آلودگی دارای  ٢/٧و ٨/١۵فاکتور آلودگیبا مقادیربترتیب نیکل و کروم نسبت به و ،قابل توجه
حاکی از این است که آلودگی محیط ) ۴/٢٩(ه دست آمده درجه ی آلودگی ب.می باشدبسیار شدید 

.قابل توجه می باشد

، )Cd(و درجه ی آلودگی ) Cf(فاکتور آلودگی بر  اساس مقادیر آلودگی در رسوبات منطقه شدت . ۴جدول 
(Hakanson, 1980).

فاکتور آلودگی 
)Cf(

درجه ی آلودگی 
)Cd(

آلودگی در شدت آلودگی
رسوبات منطقه

Cf<1Cd<8آلودگی کم-

1≤Cf<38≤ Cd<16آلودگی متوسطCf_Cu=2.6

3≤Cf<616≤ Cd<32 آلودگی قابل
توجه

Cf_Co=3

6≤Cf32≤ Cd آلودگی بسیار
شدید

Cf-Ni=15.8
Cf-Cr=7.2

و مسکبالتالیندگی عناصر کروم،  نیکل، آیل بررسی پتانس

,.Korte et al)در خاکھای قلیاییVIکروم قلیایی رسوبات منطقه و تحرک پذیریpHبا توجه به  1976)
متوسطقبلی مطالعاتبا توجه به . باشدآبھای زیرزمینی منطقه را داراپتانسیل آالیندگی VIکروم ، 

در حدود ) قسمت شمالی رشته کوه باقران(منابع آب زیرزمینی دشت بیرجند درVIکروم غلظت 
ppmبین (٠٧/٠ppmتا٠٢/٠ppmا بعلی آباددشتچاه ھایدر و )١٣٩٠موسوی و ھمکاران،() ١٢/٠

میلی ٠۵/٠(وجود کروم بیش از حد مجاز.دمی باش)١٣٧٩محمد زاده و صادقی، (ppm٩٧/٠حداکثر
آسیب ھای کلیوی و کبدی، صدمات و خونریزھای گوارشی می تواند باعث در آب شرب ) گرم بر لیتر

,ATDSR)شود 2000).
خاک ھای اسیدی بیشترین پتانسیل سمیت (متحرک اندھم در محیط ھای اسیدی بالت نیکل و ک

شرایط اسیدی یا غلظت مس ھم در محیط ھای آبی موبایل نیست و جز در و )نیکل و کبالت را دارند
رسوبات حاکم برشرایط قلیاییبنابراین در.زیرزمینی شود، نمی تواند وارد آبھایباالی لیگاندھا

در غلظت ھای باال نمی توانند پتانسیل آالیندگی منابع آب زیرزمینی را و مسکبالت،نیکل،منطقه
کروم و نیکل باعث سمیت برای باالیغلظت نسبتًامناطق این خاک ھای ولی در .داشته باشند
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بسیاری از گونه ھای گیاھی می شود و فقط طیف بسیار محدودی از گیاھان می توانند بروی آنان رشد 
,.Chardot et al)کنند 2007) .

◊◊◊◊◊◊◊

نتیجه گیري 

وع نتایج حاصل از بررسی ھای سنگ شناسی نشان می دھد که سنگھای منطقه عمدتا از ن
حاوی کانیھایی اند که دارای غلظت ھایی باالیی ازوسرپانتینی شده نیز می باشندوانداولترامافیک

, CoCr, Ni وCu در ، کبالت و مسکروم، نیکلغلظت عناصر .می باشندانترکیب کانی شناسی شدر
از این عناصر در صورت آزاد شدن می باشد به طوری که متوسطحده باالتر ازقمنطسنگ ھا و رسوبات 

ای سطحی و زیرزمینی را آلوده و باعث عوارض زیست منابع خاک و آبھمی تواندفوقواحدھای 
ر آلودگی شدت آلودگی را برای مس با آلودگی متوسط برای محاسبه ی فاکتو.محیطی در منطقه شود

کبالت با آلودگی قابل توجه و برای کروم و نیکل با آلودگی شدید نشان می دھد و محاسبه ی درجه ی 
.آلودگی حاکی از آن است که آلودگی محیط قابل توجه می باشد

می باشد و در صورت آزاد شدن به (III)کروماز نوعبه احتمال زیادکروم موجود در واحد ھای افیولیتی
اکسید شود VIکروم می تواند در شرایط اکسیدی مثل حضور اکسیژن و اکسیدھای منگنز به منابع آب

کروم از نوع زیرزمینیآبمنابعکروم موجود درمنطقهشرایط قلیایی دربه دلیل. و منابع آب را آلوده کند
VIکروم به طور کلی .ند داشتخواھآبدر غلظت کمی ھم نیکل و کبالت و خواھد بودVI پتانسیل

. دنرا دارمنطقهآلودگی منابع آب زیرزمینی و نیکل و کبالت پتانسیل آلودگی منابع خاک

◊◊◊◊◊◊◊

:منابع فارسي 

. ١:١٠٠،٠٠٠بیرجنـد  نقشه ی زمین شناسـی ). ١٣٦٥. (ش،طاوسیانو .ت،اوھانیان.١
. ، تھران، ایرانسازمان زمین شناسی کشور

کــروم شــش ظرفیتــی و ھیدروشــیمی بررســی ). ١٣٧٩.(و صــادقی، ع. محمــدزاده، ح.٢
.ھفتمین ھمایش علوم دارویی ایران، مشھد. آبھای زیرزمینی دشت علی آباد بیرجند

,Asبررسی آلودگی عناصر ).١٣٩٠. (ح.و زرین کوب، م. دھرآزما، ب. م.سموسوی، .٣
B, Cr وPbھفتمین کنفرانس زمین . زمینی آشامیدنی جنوب دشت بیرجنددر منابع آب زیر

. شاھرود، شناسی مھندسی و محیط زیست ایران

◊◊◊◊◊◊◊
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