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 :چکیذُ

ًاحیِ  درجْات هختلف  01اک اراضی اطراف هجتوع صٌعتی خیرآباد جْت بِ دست آٍردى اطالعات جاهع از ٍضعیت آلَدگی خ

ًوًَِ تْیِ ٍ سپس ًوًَِ ّا با ّن هخلَط ٍ جْت تعییي غلظت عٌاصر سٌگیي بِ  3تا  2جغرافیایی ًوًَِ برداری شذ ٍ از ّر ًاحیِ 

هیلیگرم در لیتر هی باشذ کِ از حذ  2..12220ٍ12بِ ترتیب    Cr ,Niبر اساس ًتایج حاصل هیاًگیي غلظت عٌاصر.آزهایشگاُ فرستادُ شذ

با تَجِ بِ ًتایج تحقیق ٍهقایسِ غلظت ایي عٌاصر با حذ استاًذارد ٍهیاًگیي پَستِ زهیي  هی . استاًذارد ٍهیاًگیي پَستِ بسیار کوتراست

اى ایي ًاحیِ صٌعتی را خاکْای کشاٍرزی اطراف شْرک صٌعتی خیرآباد بِ ایي عٌاصر آلَدُ ًبَدُ ًٍوی تَتَاى اظْارًوَد کِ 

 .آلَدُ بِ ایي دٍ فلس سٌگیي هعرفی ًوَد

 :ٍاشگاى کلیذی

 آلَدگی. خاک . خیرآباد. فلسات سٌگیي

 

 :هقذهِ 

فلضات سٌگیي حبصل اص فعبلیتْبی .خبک دسیبفت کٌٌذُ ًْبیی ثسیبسی اص تشکیجبت صائذ ًٍبخَاستِ حبصل اص فعبلیت ّبی ثطش است

جیل دس َّا پشاکٌذُ ضذُ ٍدس اثش ثبسًذگی ٍسبیش عَاهل ثِ سغح خبک ثش هی گشدًذ ٍتب هذت ّب دس خبک صٌغتی کبسخبًجبت ٍدٍد اتَه

 .ثبقی هی هبًذ ایي هَاد ثِ هحض ٍسٍد ثِ خبک دسگیش ٍاکٌص ّبی ضیویبیی ضذُ ٍسشًَضت ّبی هتفبٍتی پیذا هی کٌٌذ

ذ کِ ایي سِ پیًَذ ثیي هٌبثع عجیعی ٍآلَدگی هطتشک عٌبصش کویبة ثِ صَست پیًَذّبی سست سَلفیذی ٍآلی دسخبک حضَس داسً

ثٌبثشایي افضایص غلظت عٌبصش سٌگیي تَسظ هٌبثع الَدُ سبص دس ّش سِ پیًَذ هزکَس اهکبى پزیش است ٍثب تغییشات جضئی دس .است 

 ((Ghiyasi., et a.,2010 .خصَصیبت قیضیکی ٍضیویبیی خبک اهکبى ٍسٍد اًْب ثِ فبص هحلَل خبک ٍجَد خَاّذ داضت 

 آصهبیطبتآلَدگی هٌغقِ سا فشاّن سبصد ایي هسئلِ لضٍم اًجبم  ًسجی اصثٌبثشایي اًذاصُ گیشی غلظت کل عٌبصش سٌگیي هی تَاًذ تصَیش 

 .ضشٍسی هی سبصد تعییي غلظت عٌبظضیویبیی سا ثِ هٌظَس 

 :هَاد ٍرٍشْا 

دس ضْشستبى اساک ٍ ثهِ فبصهلِ ی   .خیش آثبد ًیض هعشٍف هیجبضذضْشک صٌعتی اساک کِ ثِ دلیل هجبٍست ثب سٍستبی خیش آثبد ثِ ضْشک 

ّکتهبس   169˝ّکتبس ٍ سغح کبسثشی اساضی صهٌعتی  آى تقشیجهب   389هسبحت آى هعبدل ,کیلَهتشی اص ضْش اساک ٍاقع گشدیذ30ُ˝حذٍدا

 .هی ثبضذ

سبًتی هتشی  0-25ًَِ ّب اص عوق کلیِ ًو( دس اعشاف ضْشک صٌعتی خیشآثبد) دس ًوًَِ ثشداسی اص خبک دس اساضی ٍاحذ اساک 

سبًتی هتش ٍ عَل  4ثشای ایي هٌظَس یک لَلِ اص جٌس فَالد ضذ صًگ ثب قغش دّبًِ حذٍداً . دسجْبت هختلف جغشافیبیی  ثشداضت ضذ

جْت ثذست آٍسدى اعالعبت جبهع اص ٍضعیت آلَدگی خبک . هتش هجْض ثِ یک پیستَى جْت خبسج ًوَدى خبک استفبدُ گشدیذ 1
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کلیِ ًوًَِ ّب .ًوًَِ تْیِ ٍ سپس ًوًَِ ّب ثب ّن هخلَط گشدیذ 3تب  2ٍ اص ّش ًبحیِ . ًبحیِ ًوًَِ ثشداسی ضذ 10هجوَعبً  اسضی

هیکشٍى هتش دس ّبٍى عقیق  63گشم اص رسات کَچکتش اص  5دسجِ سبًتی گشاد خطک ضذًذ ٍپس اص جذاسبصی حذٍد  70تحت دهبی 

دسجِ سبًتی گشاد ثب  125دهبی ّضن .صَست گشفتِ است  HNO3,HCL,HF,HCLO4سٍش ّضن ثب استفبدُ اص .پَدس ضذًذ 

 Ghiyasi et a.,2010 ).(؟استفبدُ اص حوبم ضي ثَدُ است 

تعییي پیًَذّبی سست ثب استفبدُ اص اسیذ استیک پیًَذّبی سَلفیذی ثب ّیذسٍکسیالهیي ّیذسٍکلشایذ ٍپیًَذّبی آلی ثب استفبدُ اص آة 

 .عٌبصش سٌگیي دسًوًَِ ّبی خبک اًذاصُ گیشی ضذ( AAS)سپس ثَسیلِ دستگبُ جزة اتوی . بم ضذاًج( H2O2)اکسیژًِ 

 : ًتایج ٍبحث

هیلی گشم دس  1,11هالحظِ  هی ضَد ثیطتشیي هیضاى غلظت عٌصش کشٍم ثب غلظت 3 ّوبًغَسکِ دسجذٍلپس اص ثشسسی ًتبیج آصهبیص 

 دس کیلَگشم هی ثبضذهیلیگشم  0,336کیلَگشم  دیذُ هی ضَدٍکوتشیي غلظت 

 0,138هیلیگشم دسکیلَگشم  ثشآٍسد ضذُ است ٍکوتشیي هیضاى غلظت ایي عٌصش  0,578ثیطتشیي هیضاى غلظت عٌصش ًیکل حذٍد 

بًذاسد تحْت ثشآٍسدضذت آلَدگی عٌبصش هَسد هغبلعِ دس خبکْبی اعشاف هجوع صٌعتی خیشآثبد اس هیلیگشم دس کیلَگشم  هی ثبضذ

 .ست ا بصش دس جذٍل آٍسدُ ضذُغلظت  هجبص ایي عٌ

  (1ٍ2جذاٍل )ثش آٍسد ضذُ است  EPA  ٍUNPAّوچٌیي استبًذاسد هجبص غلظت عٌبصش هَسد هغبلعِ ثش اسبس اسصش 

 

Cr 260 
Ni 9/20 

 (EPA 1998)دسخبک  استبًذاسد هجبص غلظت عٌبصش هَسد هغبلعِ -1جذٍل 

Cr 100 
Ni 50 

 (UNPA)استبًذاسد هجبص غلظت عٌبصش هَسد هغبلعِ دسخبک  -2جذٍل                                   

 . هی ثبضذ mg/kgغلظت ّب ثش حست 

 0,552ٍ0,266ًبحیِ هَسد هغبلعِ  ثِ تشتیت (  3جذٍل )ّوبًغَس کِ  دسجذٍل دیذُ هی ضَد هیبًگیي غلظت عٌبصش کشٍم ًٍیکل دس

 هیلیگشم دسکیلَگشم هی ثبضذ کِ اص حذ استبًذاسد ّن ثسیبس کوتش است 

 هوکي استثٌبثشایي هی تَاى اظْبس داضت کِ ًبحیِ هَسد هغبلعِ ثِ ایي عٌبصش آلَدُ ًوی ثبضذ ّشچٌذ هیضاى ثسیبس جضئی ایي عٌبصش

 خبک ضذُ اًذاصعشیق فعبلیتْبی اًسبسبخت ٍاسد 
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Ni Cr  ایستگاه شماره 
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    (  mg/kgّب ثش حست  غلظت)غلظت عٌبصش دس خبک اعشاف ضْشک صٌعتی خیشآثبد  -3جذٍل

جْت هقبیسِ غلظت عٌبصش ٍهقبیسِ هیضاى غلظت عٌبصش دس فبصّبی عجیعی ٍاعویٌبى اصًتبیج تحقیق  هیبًگیي غلظت ایي عٌبصش ثب 

 آٍسدُ ضذُ است 4هیبًگیي آًْب دس پَستِ صهیي دسجذٍل 

 

 

 

 

 ًتبیج حبصل اص تحقیق  ٍهقبیسِ آًْب ثب هیبًگیي غلظت عٌبصشدس پَستِ  -4جذٍل 

ّوبًغَسکِ دس جذٍل آٍسدُ ضذُ است هیبًگیي ایي دٍ عٌصش حتی اص هیبًگیي غلظت دس پَستِ ثسیبس کوتش است ًٍوی تَاى ًبحیِ 

آهبس ایي جذاٍل ًطبى هی دّذ کِ هیبًگیي غلظت کلیِ فلضات سٌگیي ًسجت ثِ هیبًگیي  َسد هغبلعِ سا آلَدُ ثِ ایي عٌبصش هعشفی کشده

 .ّبی پَستِ صهیي هتغیش ثَدُ است

  : ًتیجِ گیری

ظْبسًوَد کِ خبکْبی اعشاف ثب تَجِ ثِ ًتبیج تحقیق ٍهقبیسِ غلظت ایي عٌبصش ثب حذ استبًذاسد ٍهیبًگیي پَستِ صهیي  هی تَاى ا

اص آًجبیی کِ .ضْشک صٌعتی خیشآثبد ثِ ایي عٌبصش آلَدُ ًجَدُ ًٍوی تَاى ایي ًبحیِ صٌعتی سا آلَدُ ثِ ایي دٍ فلض سٌگیي هعشف ًوَد

توبهی فلضات سٌگیي ثِ صَست عجیعی دس صخشُ ّب سٌگْب ٍخبک حبصل اص فشسبیص آًْب ٍجَد داضتِ ٍثِ عَس عجیعی اص عشیق 

ٍّوبًغَسکِ ًتبیج تحقیق ًطبى . بس آة ثب خبک ٍهحیظ ٍاسد آة ضذُ ٍثِ داخل ثبفتْبی گیبّبى ٍهَجَدات صًذُ هٌتقل هی ضًَذتو

تْبی اًسبًی ثَدُ ٍفعبلیتْبی اًسبًی ًقص عوذُ ای دس حضَس ایي یهیذّذهیضاى حضَس ایي فلضات دس فبصّبی عجیعی ثیطتش اصفعبل

 هجتوع صٌعتی خیشآثبد ًذاضتِ استاعشاف  کطبٍسصی عٌبصش دس خبکْبی
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Abstract 
To achieve information about the contamination the sampling was done on land soil of 11 regions 

and each 2-3 samples were mixed together.According to result,the average of concentration of 

Ni,Cr  are 0.226 and  0.552 mg/kg . according to the average concentration of elements in crust,and 

result, we can approximately state agricultural lands around kheir Abad industrial complex,were not 

contaminated. 
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