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 چكيده :

 

آلودگی خاکها به فلزات سنگین باتوجه به اثرات آن در به خطر افتادن سالمتی انسانها، سمیت گیاهان و اثرات طوالنی 

 درون اکوسیستمفلزات سنگین در دهه گذشته ورود . نی استرانی جهادر حاصلخیزی خاک می گذارد، یک نگ مدت که

در مسیر خاک  رزیابی سطح آلودگی فلزات سنگینهدف از این مطالعه ا ، به مقدار زیادی افزایش یافته است.با منشا انسانی

و  (D2)ایستگاههای طبرسی محلنمونه خاک از  3د ای انجام این کار، تعدامی باشد. برد قطار شهری مشه 2تونل خط 

مربوط به خاک دست نخورده منطقه، پیش از  ،نمونه از خاکها به عنوان نمونه شاهد 2برداشت گردید که  (K2)کوهسنگی

جهت آنالیز  نه هانمونمونه از خاکها مربوط به خاک خروجی پس از حفاری تونل می باشد.  2اجرای عملیات حفاری و 

. همچنین سطح آلودگی منطقه با استفاده از شاخص دانشگاه فردوسی مشهد ارسال گردید AASبه آزمایشگاه  ،جذب اتمی

گردید. و میزان مرغوبیت خاک برای نمونه های خروجی از تونل بررسی   (PI)و شاخص آلودگی  (Igeo)زمین انباشت 

همه نمونه ها به استثناء نمونه خروجی ایستگاه کوهسنگی در حد در  مورد مطالعهنتایج نشان می دهد غلظت عناصر سنگین 

 سطح آلودگی منطقه برای اکثر فلزات پایین بوده اما در مورد سرب سطح آلودگی متوسط می باشد.مجاز قرار دارد. 

 باشد.  همچنین میزان مرغوبیت خاک برای نمونه های خاک خروجی بر اساس درصد کربن آلی پایین می 

 

 قطار شهری مشهد، سطح آلودگی، آنالیز جذب اتمی.  2کلمات کلیدی: فلزات سنگین، خط 
 

Abstract: 

 
Assessment of heavy metal pollution of soil in Mashhad Urban Railway Line 2 

tunnel route. 

 
Soil contamination with heavy metals due to its effects on human health risk, toxicity to 

plants and long-term effects on soil fertility, puts a universal concern. In the past 

decade, the entry of heavy metals into the ecosystem of human origin, has greatly 

increased. The purpose of this study was to evaluate the level of soil pollution by heavy 
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metals in Mashhad Urban Railway Line 2 tunnel route. To do, 4 samples were taken 

from stations positioned Tabarsi (D2) and Koohsangi (K2) that 2 soil samples are as the 

control samples, undisturbed soil of the area before the tunnel excavation operations and 

2 soil samples are as the output soil after the tunnel excavation. Samples were sent for 

Atomic Absorption Spectroscopy analysis (AAS) to the Ferdowsi University of 

Mashhad laboratory. Also, the pollution level of region was evaluated the use of  the 

Geoaccumulation Index (Igeo) and Pollution Index (PI) and rate of the Soil quality for 

output sample from tunnel. The study results show that heavy metal concentration is the 

permitted limit in all samples except sample output of Koohsangy station. The 

contamination level of Region is low for most metals, but the contamination level for 

lead is average. Also, the soil quality for output soil samples is down based on the 

percentage of organic carbon. 

 

Keywords: Heavy metals, Mashhad Urban Railway Line 2, Pollution level, Atomic 

absorption Analysis.     

◊◊◊◊◊◊◊ 

 مقدمه :
 

منابع اصلی انتشار آن شامل ترین مشکالت زیست محیطی است که تجمع فلزات سنگین در آب، خاک و هوا، یکی از مهم

آلودگی فلزات سنگین نه تنها به طور مستقیم بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی  ابع انسان ساز می باشد.منابع طبیعی و من

خاک تاثیر می گذارند، بلکه همچنین خطر جدی برای سالمتی انسان از طریق ورود در زنجیره غذایی و امنیت زیست 

فاری پروژه . طی عملیات ح(1351خداکرمی و همکاران، ) محیطی از طریق نفوذ در آبهای زیرزمینی محسوب می شوند

. این مواد به دو بخش (1352آفتابی، ) های عمرانی نظیر تونلزنی، از مواد افزودنی جهت اصالح خاک استفاده می شود

مواد افزودنی به خاکهای چسبنده )رسی( به منظور کاهش چسبندگی خاک و پیوستگی ذرات  -1عمده تقسیم می شوند: 

فوم ور کاهش نفوذپذیری و افزایش پایداری و قوام خاک. مواد افزودنی به خاکهای ماسه ای و شن دار به منظ -2آنها. 

(Foam) گروت و دوغاب بنتونیتی از مهمترین مواد افزودنی به خاک می باشد که به جهت کاهش اصطکاک، ایجاد ،

سازگاری این افزودنی ها با محیط زیست، اهمیت بسزایی  .ه کار مورد استفاده قرار می گیردلغزندگی و کنترل فشار سین

هدف از این . آلودگی خاک و منابع آب زیرزمینی را سبب خواهد شدآینده رد زیرا در صورت عدم سازگاری، در دا

قطار  2خط  در مسیر تونل ،خاک کبالت، کروم، مس، سرب، نیکل و روی در مطالعه بررسی سطح آلودگی فلزات سنگین

  شهری مشهد می باشد.

◊◊◊◊◊◊◊ 
 :روش تحقيق

 

 منطقه مورد مطاله معرفی 

ذان )در جنوب قطار شهری مشهد از خیابان طبرسی شمالی )در شمال شرقی شهر( آغاز و در میدان فضل ین شا 2مسیر خط 

قطار  2زیرزمینی است. خط  که بخش عمده آن به صورتباشد کیلومتر می 1343طول کلی مسیر شهر( خاتمه می یابد. 

 & Cut)از دو روش پوشش و حفر  آنجهت حفاری ایستگاههای که ایستگاه زیرزمینی است  12شهری مشهد دربردارنده 

Cover ) و حفاری مکانیزه با دستگاه حفاری تمام مقطع(TBM) (.1351مهندسین مشاور پژوهش، )می شود  استفاده 



 
 روش کار

در قسمت شمالی مسیر و  (D2)به منظور بررسی غلظت عناصر سنگین در خاک، نمونه برداری از دو ایستگاه طبرسی 

نمونه مربوط به خاک دست  2برداشت شده، خاک نمونه  3در بخش جنوبی مسیر انجام شد. از  (K2)ایستگاه کوهسنگی 

می باشد. نمونه ها پس از  تونل نمونه مربوط به خاک خروجی پس از حفاری 2و  منطقه پیش از شروع حفاری نخورده

دانشگاه فردوسی مشهد  AASفی عبور داده شده و جهت آنالیز جذب اتمی به آزمایشگاه  3خردایش و نرمایش از الک 

 ش سوزاندن تر تعیین گردید. خاک خروجی به رونمونه های همچنین میزان ماده آلی ارسال گردید. 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 : و بحث نتایج
 

 2 شکلدر نمونه های مورد مطالعه در  سرب، نیکل، مس، کبالت، روی و کرومنتایج حاصل از آنالیز شش عنصر آالینده 

 نشان داده شده است. 

 )ب(                                          )الف(                                                                                  

      
 

 )پ(                                                                                       )ج(                                        

     
              

 
                                                                                                                      



 
 (ه)                   (                                                                    د)                                            

                               
در نمونه های ب: نیکل  پ: کبالت  ج: مس  د: سرب و ه: روی    عناصر الف: کرومر میله ای غلظت نمودا -2شکل 

 (1513برداشت شده و حد مجاز ارائه شده توسط تیلور )

 

 . میانگین غلظت شش عنصر مورد مطاله را در پوسته زمین نشان می دهد 1جدول 

 

 ppm)) (TAYLOR, 1964)ته زمین میانگین غلظت عناصر در پوس -1جدول 

تهمیانگین پوس  نام عنصر 

 کروم 111

 کبالت 29

 مس 99

 سرب 1249

 نیکل 19

 روی 11

 

و مقایسه غلظت عناصر مورد بررسی با میانگین پوسته زمین، خطوط افقی در نمودارها، حد قابل قبول  1با توجه به جدول 

نشاندهنده آالیندگی این عناصر در منطقه می باشد. در ادامه فراوانی  ،نتر از آغلظت عناصر را نشان می دهد و  مقادیر باال

 هر یک از این عناصر در مسیر مورد مطاله مورد بررسی قرار می گیرد.  

می  ppm 16.6و در نمونه های خروجی  ppm 11.9 : میانگین غلظت کبالت در نمونه های دست نخورده(Co)کبالت 

( در حد قابل قبولی است. بیشترین غلظت کبالت مربوط به ppm 25میانگین غلظت پوسته زمین ) باشد که در مقایسه با

و کمترین آن مربوط به خاک دست نخورده ایستگاه طبرسی به  ppm 20.9نمونه خروجی از ایستگاه کوهسنگی به میزان 

 می باشد.  ppm 11.8میزان 



 
 100میباشد که در مقایسه با پوسته زمین) ppm 69.1نخورده  (: میانگین غلظت کروم در نمونه های دستCrکروم )

ppm 97.7 ( در حد قابل قبولی است اما میانگین غلظت این عنصر در نمونه های خروجی ppm می باشد که تقریبا برابر با

 149.4میانگین غلظت پوسته زمین می باشد. بیشترین غلظت کروم مربوط به نمونه خروجی از ایستگاه کوهسنگی به میزان

ppm   .می باشد 

می باشد   ppm 30.5و در نمونه های خروجی ppm 21.3(: میانگین غلظت مس در نمونه های دست نخورده Cuمس )

( در حد قابل قبولی است. بیشترین غلظت مس مربوط به نمونه ppm 55با میانگین غلظت پوسته زمین )که در مقایسه 

و کمترین آن مربوط به خاک دست نخورده ایستگاه طبرسی به میزان  ppm 39 خروجی از ایستگاه کوهسنگی به میزان

18.9 ppm .می باشد 

می باشد  ppm 33.4 و در نمونه های خروجی ppm 19.9ه (: میانگین غلظت سرب در نمونه های دست نخوردPbسرب )

( مقدار باالتری را نشان می دهد. بیشترین غلظت سرب مربوط به ppm 12.5که در مقایسه با میانگین غلظت پوسته زمین )

ه و کمترین آن مربوط به خاک دست نخورده ایستگاه طبرسی ب  ppm 39.4نمونه خروجی از ایستگاه کوهسنگی به میزان

 می باشد. ppm 19.1 میزان

می باشد که در مقایسه با میانگین غلظت پوسته  ppm 64.9(: میانگین غلظت نیکل در نمونه های دست نخورده Niنیکل )

می باشد که مقدار ppm 98.2 ( در حد قابل قبولی است اما غلظت این عنصر در نمونه های خروجی ppm 75زمین )

پوسته زمین نشان می دهد. بیشترین غلظت نیکل مربوط به نمونه خروجی از ایستگاه کوهسنگی  باالتری را نسبت به میانگین

 می باشد. ppm 140.3به میزان 

می باشد  ppm 56.4و در نمونه های خروجی  ppm 47.5(: میانگین غلظت روی در نمونه های دست نخورده Znروی )

( در حد قابل قبولی است. بیشترین غلظت روی مربوط به نمونه ppm 70که در مقایسه با میانگین غلظت پوسته زمین )

 و کمترین آن مربوط به خاک دست نخورده ایستگاه طبرسی به میزان  ppm 56.9 خروجی از ایستگاه طبرسی به میزان

44.3 ppm  .می باشد 

 یسطح آلودگ یبررس

شاخصی است که می (، Muller, 1969)که توسط مولر معرفی شده است   این شاخص: (Igeoانباشت ) نیشاخص زم

 تواند درجه آالیندگی خاک را تعیین کند و از رابطه زیر محاسبه می شود. 

Igeo= log2[Cn\1.5*Bn]                                                                                                (1)      

 باشد. یمزمین شده در پوسته  یریاندازه گ غلظتBn شده در نمونه و   یریغلظت اندازه گ  Cn آنکه در ( 1)

 . (Muller, 1969)ارائه شده است  2ظر گرفته است که در جدول گروه برای شاخص زمین انباشتگی در ن 1مولر 

 

 ( Igeo)طبقه بندی سطح آلودگی براساس شاخص زمین انباشت  –2جدول 

 Igeo≤0 غیر آلوده

 Igeo≤1>0 غیر آلوده تا آلودگی متوسط

 Igeo≤2>1 آلودگی متوسط



 
 Igeo≤3>2 آلودگی متوسط تا شدیدا آلوده

 Igeo≤4>3 شدیدا آلوده

 Igeo≤5>4 شدید تا بی نهایت آلوده

 Igeo> 5 بی نهایت آلوده

 

 ( سطح آلودگی نمونه ها بر اساس شاخص زمین انباشت تعیین گردید که نتایج به شرح زیر می باشد:1با استفاده از رابطه )

نظر نسبت به این دارد که نشان می دهد محیط مورد  Igeo≤0در مورد عناصر کبالت، کروم، مس و روی تمام نمونه ها 

نمونه )خروجی ایستگاه کوهسنگی( که غیر آلوده تا آلودگی متوسط را  1عناصر غیر آلوده است. برای عنصر نیکل، غیر از 

نمونه غیر آلوده تا آلودگی متوسط  3نشان میدهد، سایر نمونه ها محیط غیر آلوده را نشان می دهد. در مورد عنصر سرب، 

 مونه )خروجی ایستگاه کوهسنگی( آلودگی متوسط را نشان می دهد. ن 1را نشان میدهد و فقط 

 

 ریرابطه ز قیاز طرنیز برای برآورد ماهیت یک محیط مورد استفاده قرار می گیرد و  این شاخص :(PI) یشاخص آلودگ

 .(Chen et al, 2005) شود یم هسباحم

PI=Cn\Bn                                   (2) 

 باشد. یم زمین شده در پوسته یریاندازه گ غلظت Bnشده در نمونه و  یریغلظت اندازه گ Cnن که در آ( 2)

 شود: یم یطبقه بند ریبه صورت ز یشاخص آلودگ

PI≤1 یینپا یسطح آلودگ 

1<PI≤3 سطمتو یسطح آلودگ 

PI>3 باال یسطح آلودگ 

 

 ه نتایج به شرح زیر می باشد:( تعیین گردید ک2خص آلودگی نمونه ها با استفاده از رابطه )شا

شاخص آلودگی برای عناصر کبالت، مس و روی تمام نمونه ها سطح آلودگی پایین را نشان می دهد. برای عنصر کروم و 

نمونه )خروجی ایستگاه کوهسنگی( سطح آلودگی متوسط را نشان می دهد. در  1نمونه سطح آلودگی پایین و  3نیکل، 

نمونه )خروجی ایستگاه کوهسنگی( سطح آلودگی باال را نشان می  1طح آلودگی متوسط و نمونه س 3مورد عنصر سرب، 

 دهد. 

 تعیین مقدار ماده آلی خاک

تعیین گردید. در این روش، (، 1311به روش سوزاندن تر )غازان شاهی، خاک خروجی در نمونه های مقدار ماده آلی 

میلی لیتر اسید سولفوریک به آن اضافه کردیم 21مقدار  کرده، بعد مخلوط K2Cr2O7میلی لیتر  11گرم خاک را با1مقدار 

میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه  111دقیقه کنار گذاشتیم تا واکنش انجام شود. سپس 11و با یک سر پوش آنرا به مدت 

ا محلول فرو سولفات قطره دی فنیل آمین )معرف( به آن افزودیم. در خاتمه محلول نهایی را ب 9الی  3کرده و در نهایت 

 . با استفاده از فرمول  زیر میزان ماده آلی خاک برابر است با :رمال حجم سنجی )تیتراسیون( کردیمن 149آمونیوم 



 
 

%OM= %OC*1.724                                                               (3)  

 

%OC= 4( V1-V2) /V1*W 
1Vلفات مصرف شده برای بالنک= حجم محلول فرو آمونیوم سو 

2Vحجم محلول فرو آمونیوم سولفات مصرف شده برای نمونه خاک = 

Wوزن نمونه خاک = 

به  %1411و برای ایستگاه طبرسی برابر با  %1413برابر با خروجی برای ایستگاه کوهسنگی اده آلی خاک بنابراین میزان م

میزان مرغوبیت خاک پایین می (، 3اساس درصد کربن آلی )جدول  دست آمد که با توجه به استاندارد مرغوبیت خاک بر

 باشد. 

 (1311)غازان شاهی،  میزان مرغوبیت خاک بر اساس درصد کربن آلی - 3جدول 

 درصد کربن آلی میزان مرغوبیت خاک

149کمتر از  پایین  

1419 -149 متوسط  

1419بیشتر از  باال  
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 نتيجه گيري :

در مقایسه با ، در همه نمونه هامطالعه انجام شده نشان می دهد غلظت عناصر سنگین کبالت، کروم، مس، نیکل و روی 

مورد عنصر در . حد قابل قبولی داشته و سطح آلودگی منطقه نسبت به این عناصر پایین می باشد ،میانگین پوسته زمین

 .بوده و آلودگی متوسط داردنمونه های خروجی باالتر از حد استاندارد در هم در نمونه های اولیه و هم  ،سرب، غلظت آن

 . پایین می باشد ، کربن آلی براساس درصد از تونل،  برای نمونه های خروجیمرغوبیت خاک میزان همچنین 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 منابع فارسي :

 .TBM" ،www.shirazmetro.ir/aboutmetroاصالح شرایط فیزیکی خاک در حفاری بوسیله "(، 1352.، )آفتابی، ر

پهنه بندی غلظت فلزات سنگین کروم، "(، 1351، ).و گلشاهی، ا .، افیونی، م.، میرغفاری، ن.سفیانیان، ع، .خداکرمی، ل

مجله علوم و  و زمین آمار، GIS فناوری های از  کبالت و نیکل در خاک های سه زیرحوزه آبخیز استان همدان با استفاده

 طبیعی، علوم آب و خاک، شماره پنجاه و هشتم.  فنون کشاورزی و منابع

 انتشارات آبیژ، تهران.  ،چاپ دوم ،"آنالیز خاک و گیاه"، (1311غازان شاهی، ج.،)

 ، مهندسین مشاور پژوهش. "1351دی ماه  31قطار شهری مشهد منتهی به  2خط گزارش پیشرفت ماهیانه "
◊◊◊◊◊◊◊ 
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