آلودگی مس در خاکهای اطراف حوزه معدن مس مسرعه
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هغلن ثزٍتی

-1اعتبدیبر هزوش آهَسػ ػبلی ؽْیذ ثبوزی هیبًذٍآة ،داًؾگبُ ارٍهیِ

◊◊◊◊◊◊◊

چكيده :
فؼبلیتّبی اًغبى ثبػث آساد ؽذى ػٌبصز عٌگیي در طجیؼت هیؽَد .ایي ػٌصز ًیش اس طزیك خبن جذة گیبُ ؽذُ ٍ ٍارد چزخِ غذایی اًغبى
هیؽَد وِ ثغیبر هؾىلآفزیي خَاّذ ثَد .ایي تحمیك ثِ هٌظَر تؼییي غلظت ول ٍ جشءثٌذی هظ در هَاد خبوی اطزاف حَسُ هؼذى هظ
هشرػِ صَرت پذیزفت .اس ؽبخصّبی آلَدگی ٍ ًمؾِّبی سهیي هزجغ ًیش ثزای تؼییي هیشاى ٍ پزاوٌذگی آلَدگی اعتفبدُ ؽذً .تبیج ًؾبى داد
وِ غلظت ول هظ در ولیِ ًمبط ٍ اػوبق ثبالتز اس حذ آعتبًِ ( 45هیلی گزم ثزویلَگزم خبن) هیثبؽذ .وبّؼ غلظت ول هظ اس عطح ثِ
ػوك حبوی اس آلَدُ ؽذى ایي خبنّب اس لغوت رٍیی هیثبؽذّ .وچٌیي جشءثٌذی هظ ًیش ًؾبى داد وِ همذار هظ در جشء تجبدلی  25درصذ
ثَ دُ ٍ هَیذ ایي هطلت اعت وِ اهىبى آلَدگی خبن در هٌطمِ سیبد اعت ٍ اس هزوش ثِ اطزاف سیبد هیؽَدً .تبیج اعتفبدُ اس ؽبخصّبی
آلَدگی هختلف اػن اس ؽبخص آلَدگی ،غٌیؽذگی ٍ سهیياًجبؽتگی هَیذ آلَدُ ثَدى خبنّبی هٌطمِ ثَدُ ٍ ثْتزیي هذلّبی ثزاسػ یبفتِ
ثِ ٍیضگیّبی هختلف خبن هٌطمِ در ایي تحمیك هذل خطی ثَد.
ولیذ ٍاصُ ّب :هذل خطی ،ؽبخص آلَدگی ،ؽبخص سهیياًجبؽتگی ،ؽبخص غٌیؽذگی ،ػٌبصز عٌگیي
◊◊◊◊◊◊◊

مقدمه :
هَاد ثبطلِ فزآیٌذ تغلیظ هظ وِ در آًْب آالیٌذُ ّبیی هبًٌذ آرعٌیه ٍ هظ ٍجَد دارًذ ،در هخبسًی جوغآٍری هییؽیًَذ .در ًتیجیِ ؽىغیتي
ایي هخبسى یب ًؾت آة آلَدُ ثِ هظ ثبػث آلَدگی خبنّبی اطزاف هیگیزدد .جشءثٌیذی ییه فلیش در خیبن ثیب اعیتفبدُ اس ػصیبرُگییزی

دًجبلِ ای اطالػبتی جبهؼی در هَرد چگًَگی ًگْذاری ٍ آسادعبسی ،هٌؾبء ٍ ،هیشاى تحزن فلشات عیٌگیي در خیبنّیبی آلیَدُ را در اختییبر
لزار هیدّذ (اٍعتبى  .)1389اسطزفی ٍجَد دیذگبُ صحیح پزاوٌؼ هىبًی ٍیضگیّبی خبن هیتَاًذ در رفغ ثغیبری اس هؾىالت وبرؽٌبعیبى
وؾبٍرسی ٍ هؼذى را راٌّوبیی ًوبیذ .رٍػ ّبی هختلفی ثزای ثزآٍرد تَسیغ هىبًی دادُّیب ٍجیَد دارد ویِ اس آى جولیِ هییتیَاى ثیِ هییبًگیي
حغبثی ٍ تیغي اؽبرُ ًوَد .ایي رٍػّب آعبى ٍ عزیغ ثَدُ ٍلی اطالػبت آىّب اس دلت ووی ثزخَردار اعت .اعتفبدُ اس رٍػّبی سهیيآهیبری
اس جولِ ٍسىدّی هؼىَط فبصلِّب ٍ وزجیٌه هیتَاًذ هثوز ثوز ثبؽیذ (هحویذی  .)1386ثٌیبثزایي جیشءثٌیذی هیظ ٍ تغیییزات هىیبًی آى در
اراضی هؼذى اس اّویت فزاٍاًی ثزخَردار اعتً .تبیج تحمیك لیبئَ ٍ ّوىبراى ( )2008ثزای اراضی اطزاف هؼذى عیزة ٍ رٍی ًَّیبى در چییي
ًؾبى داد وِ هٌطمِ ثز حغت ًَع آلَدگی در اثز فؼبلیت ّبی هؼذًىبری ،ثِ چْبر ًبحیِ آلَدُ ثِ هَاد ثبطلِ ،آلَدُ ثِ هَاد اعیذی سّىؾیی ؽیذُ
اس هؼذى ،آلَدُ ثِ رعَثبت حبصل اس گزد ٍ غجبر ٍ آلَدُ ثِ هَاد پزاوٌذُ ؽذُ در هغیز حول ٍ ًمل تمغین ؽذً .تبیج غلظت ثبالتز اس حیذ هجیبس
فلشات رٍی ،عزة ،وبدهین ،هظ ٍ آرعٌیه ًؾبى دادُ ؽذّ ٍ ٍٍ .وىبراى ( )2011در ثزرعیی آلیَدگی خیبنّیب ٍ عیجشیجبت در هجیبٍرت
هؼذى هظ هتزٍوِ جیََّاؽبى چیي ًتبیج سیز را گشارػ وزدًذ .غلظت هظ در ً 93وًَِ خبن عطحی در داهٌِ  4/30تب  3193ثب هییبًگیي 816
هیلی گزم در ویلَگزم خبن ثَدً .تبیج ًؾبى داد غلظت هظ در ثخؼ خیَراوی عیجشیجبت ًغیجت ثیِ اعیتبًذاردّبی FAOثیبالتز ثیَد .در ویل
آلَدگی ؽذیذ هظ در هٌطمِ هؼذى خطز ؽغتؾَ ثِ آةّبی سیزسهیٌی ٍ ٍرٍد ثِ سًجیزُ غذایی را افشایؼ هییدّیذ .ارسییبثی آلیَدگی فلیشات

عٌگیي در ً 40وًَِ خبن عطحی هٌطمِ هؼذى آٌّگزاى هالیز ثب اعتفبدُ اس عِ هؼیبر ؽبخص سهیياًجبؽتگی ( ،)Igeoؽبخص غٌیؽیذگی ()EF

ٍ ؽبخص آلَدگی ( )PIاًجبم ؽذً .تبیج هحبعجِ ؽیبخص سهییياًجبؽیتگی ثصیَرت  ٍ Pb>Sb>Cd>As>Cu>Znؽیبخص غٌییؽیذگی
ثصَرت  Pb>Sb>Cd>Zn>Cu>Asثَد .ؽبخص سهیياًجبؽتگی ٍ ؽبخص غٌی ؽذگی ثبال ثزای عزة ،ویبدهین ٍ آًتیویَاى در خیبنّیب
ًؾبى دٌّذُ آلَدگی لبثل تَجِ عزة ،آًتیوَاى ٍ وبدهین ثَد وِ ػوذتبً اس فؼبلیتّبی هؼذًىبری هٌؾب گزفتِاًذ ٍلی ؽبخص سهییياًجبؽیتگی ٍ
غٌی ؽذگی رٍی ،آرعٌیه ٍ هظ پبئیي ثَد ٍ ًتبیج اسریبثی آلَدگی لبثل تَجْی را ًؾبى ًذادً .تبیج ارسییبثی ؽیبخص آلیَدگی ًؾیبى داد ویِ
هٌطمِ ثِ طَر جذی آلَدُ اعت (رفیؼی ٍ ّوىبراى .)2010 ،جیبچَى ٍ ّوىبراى ( )2006جْت تؼییي پزاوٌؼ هىبًی ثزخیی اس فلیشات عیٌگیي
در هٌطمِ سیجیبًگ چیي اس تىٌیهّبی سهیيآهبری اعتفبدُ وزدًذ .آًبى گشارػ وزدًذ ویِ ّیز دٍ فلیش  Cu ٍ Pbدارای ٍاثغیتگی هىیبًی
لَی ّغتٌذ ٍ ػلت آى را هزتجط ثب ػَاهل طجیؼی اس لجیل هَاد هبدری ،تَپَگزافی ٍ تٌَع خبن داًغتٌذّ .وچٌییي فلیشات As ٍ Cr ،Cd ،Hg
ٍاثغتگی هىبًی هتَعطی اس خَد ًؾبى دادًذ .ػالٍُ ثز آى ،آًبى خبطز ًؾبى وزدًذ وِ دخبلتّبی اًغبى در طجیؼت در لبلیت هصیزف پغیبثْبی
صٌؼتی ،وَدّبی ؽیویبیی ٍ دیگز رٍػ ّبی هذیزیتی ،هَجت افشایؼ ٍاثغتگی هىبًی در یه فبصلِ سهبًی وَتبُ هیؽَد.
◊◊◊◊◊◊◊

بحث :
در لغوت هَاد ٍ رٍػّب اثتذا ٍضؼیت ػوَهی هشرػِ تؾزیح ؽذ .هشرػِ هظ هشرػِ در  175ویلَهتزی ؽیوبلؽیزق تجزییش ٍ در ؽْزعیتبى اّیز
ٍالغ ؽذُ اعت .هَلؼیت جغزافیبیی آى در  47درجِ ٍ  2دلیمِ ٍ  47ثبًیِ تب  47درجِ ٍ  3دلیمِ ٍ  46ثبًیِ طَل ؽزلی ٍ  38درجِ ٍ 31دلیمیِ ٍ
 56ثبًیِ تب  38درجِ ٍ  37دلیمِ ٍ  12ثبًیِ ػزض ؽوبلی ٍالغ ؽذُ اعتٍ .عؼت ایي هٌطمِ ّ 2350ىتبر هیثبؽذ .غلظت ول هظ ثِ رٍػ چي ٍ
هب  2001اًذاسُگیزی ؽذ .ثزای تؼییي هیشاى آلَدگی اس  3راثطِ ؽبخص غٌیؽیذگی (راثطیِ  ،)1ؽیبخص سهییياًجبؽیتگی (راثطیِ  ٍ )2ؽیبخص
آلَدگی (راثطِ  )3اعتفبدُ ؽذ.
()1
()2
()3

ػٌصز هزجغ هیتَاًذ  ٍ Ti ،Si ،Fe ،Alغیزُ ثبؽذ .گزچِ احتوبل آلَدگی خبنّب ثِ آلَهیٌیَم ًیش ٍجَد دارد ٍلی ثب تَجِ ثِ ضیزیت تغیییزات
ووتز غلظت ول آلَهیٌیَم در خبنّبی للیبیی همبیغِ ثب غلظت ول هظ ،در ایي تحمیك اس آلَهیٌیَم ثِ ػٌَاى ػٌصز هزجغ اعتفبدُ گزدیذ .
در ایي فزهَلّب  :Xغلظت ػٌصز هَرد ًظز (هظ در تحمیك حبضز) :Cm،غلظت ػٌصز هزجغ (در ایي تحمیك آلَهیٌیَم)  :sample،خیبن هیَرد
ًظز :backgraund ،پَعتِ لبرُای :Cn،غلظت ػٌصز  nدر خبن هَرد ًظز :Bn ،غلظت سهیٌِ ػٌصز  :Cm sample، nغلظت ػٌصز  mدر خبن
هَرد ًظز ٍ  :Cm backgroundغلظت ػٌصز  mدر پَعتِ لبرُای اعت .تجشیِ ٍ تحلیل دادُّب در ًزمافشار  MSDATCاس آسهَى  tتغیت ثیزای
همبیغِ ٍیضگیّبی فیشیىی ٍ ؽیویبیی ًوًَِّبی ؽبّذ ثب ًوًَِّبی آلَدُّ ،وچٌیي اس طزح آسهبیؾی ثلَنّبی وبهیل تصیبدفی ثیزای همبیغیِ
غلظت هظ ٍ ؽبخصّبی آلَدگی در خبن اعتفبدُ ؽذ.
ؽىل  1تغییزات هىبًی هظ را در رعَة چپ ٍ خبن راعت ًؾبى هیدّذ.

ؽىل  :1تغییزات هىبًی هظ را در رعَة چپ ٍ خبن راعت

◊◊◊◊◊◊◊

نتيجه گيری :
غلظت ول هظ در ولیِ ًمبط ٍ اػوبق ثبالتز اس حذ آعتبًِ ( 45هیلی گزم ثزویلَگزم خبن) هیثبؽذ .وبّؼ غلظت ول هظ اس عطح ثِ ػویك
حبوی اس آلَدُ ؽذى ایي خبنّب اس لغوت عطحی هیثبؽذ .اثز ػوك خبن ثز غلظت ول هظ هؼٌیدار ثَد ٍ اس عطح ثِ ػوك ویبّؼ داؽیت.
ثزرعی ّوجغتگی ثیي پبراهتزّبی آلَدگی هظ (غلظت ول هظ در خبن ،غلظت ول هظ در رعَة ٍ ضخبهت رعیَة) ثیب ٍیضگییّیبی ثیب
ظزفیت تجبدل وبتیًَی ٍ ّ ECوجغتگی هثجت هؼٌیدار داؽتٌذً .تبیج اعتفبدُ اس ؽبخصّبی آلَدگی هختلف حبوی اس آلَدُ ثیَدى خیبنّیبی
هٌطمِ ثَدً .تبیج جشءثٌذی هظ در خبوْب ًؾبى داد وِ هظ در جشء تجبدلی ثیؼ اس  %20ثَد لذا احتوبل گغیتزػ آلیَدگی سییبد اعیت .ثْتیزیي
هذلّبی ثزاسػ یبفتِ ثِ آلَدگی هظ در هٌطمِ در ایي تحمیك هذل خطی ثَد.
◊◊◊◊◊◊◊

تقدیر و تشكر
.ثذیٌَعیلِ اس هغئَالى ثزگشاری وٌفزاًظ داًؾجَیی هؼذى هزوش آهَسػ ػبلی ؽْیذ ثبوزی هیبًذٍآة تؾىز ٍ لذرداًی هیگزدد
◊◊◊◊◊◊◊
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