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چکیده

نتیجه گیری

مواد و روش کار

روستای داشکسن در غرب ایران در نزدیکی معدن طالی داشکسن یا ساریگونی قرار دارد .در مطالعه حاضر
آلودگی عناصر سنگین آرسنیک و آنتیموان در  15نمونه از خاکهای اطراف روستای داشکسن مورد بررسی
قرار گرفتـه اسـت .غلظت عنصر آرسنیک و آنتیموان توسط  ICP- OESصورت گرفت و با مقادیر جهانی
پوسته ،شیل و مقادیر حفاظت محیط زیست ایران مقایسه شد .در مطالعات آماری مشخص شد که عنصر

به منظور برآورد شدت آلودگی عناصر سنگین در منطقه مورد بررسی ،پس از انجام مطالعات و بررسیهای دقیق میدانی نمونه-
برداری صورت گرفت .با توجه به بازدید اولیه و توپوگرافی منطقه و با در نظر گرفتن منبع آلودگی ،نمونهبرداری در مساحتی بالغ بر

ب) آنتیموان
میانگین غلظت آنتیموان در نمونههای خاک اطراف روستای داشکسن 66/97 ،میلیگرم
در کیلوگرم است .بیشترین غلظت آنتیموان در این نمونهها ،غلظت  232میلیگرم در
کیلوگرم را نشان میدهد و مربوط به نمونه D -5است و کمترین غلظت آنتیموان 30
میلیگرم در کیلوگرم است D -18منطقه میباشد .آنتیموان در این نمونهها چولگی
 458/1را نشان میدهد .شکل ( )4منحنی توزیع عنصر آنتیموان در نمونههای خاک
منطقه داشکسن را نشان میدهد .حد مجاز میانگین غلظت آنتیموان برای میانگینهای
جهانی پوسته  300و شیل (فاقد مقدار جهانی میلیگرم در کیلوگرم میباشد .میانگین
غلظت عنصر آنتیموان در نمونههای خاک منطقه در مقایسه با مقادیر جهانی پوسته
پایینتر مقدار طبیعی آنها میباشند .حد مجاز میانگین غلظت آنتیموان طبق مقدار تعیین
شده توسط سازمان حفاظت محیطزیست ایران ،برای مناطق کشاورزی  10میلیگرم در
کیلوگرم میباشد .میانگین غلظت عنصر آنتیموان در نمونههای خاک منطقه باالتر از
مقدار طبیعی آنها نسبت به حد مجاز تعیین شده سازمان حفاظت محیط زیست ایران
میباشند.

 31کیلومتر مربع انجام پذیرفت .این نمونه برداری در فصل بهار و تابستان ( )1398به منظور بررسی آلودگی خاک منطقه حاصل از
استخراج و معدنکاری از الیههای سطحی خاک در عمق بین  0تا  20سانتیمتر صورت پذیرفت .در مجموع  15نمونه خاک در

محدوده برداشت شد.

آرسنیک همبستگی مثبت و بسیار قوی ( )r> 0.943با آنتیموان دارد که نشان از منشأ مشترک و رفتار
زمینشیمیایی مشابه این عناصر است.
کلمات کلیدی :آلودگی خاک ،آرسنیک ،آنتیموان ،روستای داشکسن ،معدن داشکسن.

بحث

نتیجه گیری:
تعیین غلظت عنصر آرسنیک و آنتیموان نشان داد که :
میانگین غلظت عنصر آرسنیک در نمونههای خاک منطقه در مقایسه با مقادیر جهانی
پوسته و شیل ،باالتر از مقدار طبیعی آنها میباشند .میانگین غلظت عنصر آرسنیک
درتعدادی از نمونههای خاک منطقه باالتر از مقدار طبیعی آنها نسبت به حد مجاز تعیین
شده سازمان حفاظت محیط زیست ایران میباشند .میانگین غلظت عنصر آنتیموان در
نمونههای خاک منطقه باالتر از مقدار طبیعی آنها نسبت به حد مجاز تعیین شده سازمان
حفاظت محیط زیست ایران میباشند .نتایج شاخصهای زیستمحیطی نشان داد
که:عنصر آرسنیک و آنتیموان دارای ضریب آلودگی نسبتا شدید هستند .از لحاظ ضریب
غنیشدگی آرسنیک دارای غنیشدگی بسیار کم و آنتیموان غنیشدگی متوسطی دارد.
ضریب زمین انباشت در آنیتموان به شدت آلوده است .خطر زیست محیطی قابل توجهی
برای هر دو عنصر وجود دارد و بار آلودگی باالتر از عدد  1نمایانگر آلودگی غیر طبیعی در
منطقه است و همچنین فعالیت انسانی نقشی در پراکندگی این عناصر در خاک نداشته-
اند .نتایج تحلیلهای آماری نشان داد که آرسنیک همبستگی مثبت و بسیار قوی ( >r
 )0.943با آنتیموان دارد که نشان از منشأ مشترک و رفتار زمینشیمیایی مشابه این
عناصر است.

 (1تعیین غلظت عناصر توسط دستگاه ICP_ OES
آلودگی ناشی از فلزات سنگین حاصل از فعالیتهای مختلف صنعتی به عنوان یک خطر جدی برای محیطزیست تلقی میشود .از
اینرو خاک آلوده به فلزات سنگین میتواند به شدت به محیطزیست آسیب وارد کند ] .[9به همین جهت نمونههای برداشت شده
از منطقه برای تعیین میزان غلظت عناصر سنگین در هر یک از آنها بعد از آمادهسازی و گذراندن از الک  200مش برای آنالیز
( ICP -OESمدل  735شرکت اجیلنت) و هضم در دو اسید HClو HNO3با نسبت  1/3به آزمایشگاه مرکز تحقیقات فرآوری
مواد معدنی ایران (ایمیدرو) در تهران ارسال گردید .غلظت عناصر در نمونههای خاک برداشت شده از منطقه مورد مطالعه در
جدول ( )1ارائه شده است .نتایج این آنالیز در جدول ( )2نشان داده شده است .پس از تعیین غلظت عناصر سنگین در محدوده
مورد مطالعه برای ترسیم و نمایش توزیع غلظت فلزات سنگین در خاک منطقه از درونیابی IDWدر نرمافزار GISاستفاده گردید
( شکل .)2
جدول  :1غلظت برخی از عناصر در نمونههای خاک محدوده معدن داشکسن
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جدول :2آمار توصیفی نتایج غلظت فلزات سنگین
محیط زیست از ارکان توسعهپایدار در هر کشوری است .غفلت از مسائل زیستمحیطی موجب آسیب به منابع طبیعی و
انسانی شده و پیامدهای ناگواری بر کره خاکی و جوامع بشری خواهد داشت ] .[2از سال  1960کاربرد علم ژئوشیمی در
تشخیص انواع آلودگیهای محیطزیست افزایش یافت ] .[4در سالهای اخیر از ژئوشیمی زیستمحیطی ،در مطالعات آب و
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خاک به طور گستردهای استفاده گردیده است .آلودگی فلزات سنگین نه تنها به طور مستقیم بر خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی خاک ،کاهش فعالیت بیولوژیکی و کاهش دستیابی زیستی مواد مغذی خاک تأثیر میگذارند ،بلکه همچنین
خطر جدی برای سالمتی انسان از طریق ورود زنجیره غذایی و امنیت زیستمحیطی از طریق نفوذ در آبهای زیر زمینی
محسوب میشوند ] .[3هدف از این مطالعه بررسی غلظت عناصر آرسنیک و آنیتموان در محیط خاک در روستای
داشکسن است که در جنوب معدن داشکسن قرار دارد .کانسار طالی داشکسن-بهارلو در  40کیلومتری شمالشرق
شهرستان قروه در حد فاصل سه روستای داشکسن ،بهارلو و نیبند در کوهی بنام ساریگونای ،در بخش جنوبشرقی استان
کردستان قرار دارد .این منطقه بخشی از نواحی دگرگونی-ماگمایی ،سنندج-سیرجان میباشد که به واسطه میزبانی
کانسارهای اپیترمال و فلزات گرانبها ،اهمیت ویژهای دارد ] .[5باالترین ارتفاع منطقه  2200متر و پایینترین ارتفاع 1835
متر میباشد که توسط تپههای متعددی در شمال و جنوب احاطه شده است و تپههای زراعی که در جهتهای یکدیگر قرار
دارند (شکل.)1

شکل :2پهنهبندی غلظت عناصر سنگین ( )ppmدر منطقه مورد مطالعه
جهت تعیین میزان آلودگی خاک به فلزات سنگین باید غلظت عناصر در منطقه مورد نظر با استاندارد ملی یا بینالمللی شناخته
شده ،مقایسه شود .در مطالعات مختلف عمدتا با مقادیر زمینه از قبیل متوسط جهانی شیل ،میانگین پوسته قارهای و یا
استانداردهای منطقهای این مقایسه صورت میگیرد .بهترین نوع مقایسه ،مقایسه با استانداردهای موجود برای همان منطقه است
زیرا شرایط زمینشناسی و اقلیمی در نقاط مختلف دنیا غلظتهای متفاوتی ایجاد میکند .در تفسیر دادههای ژئوشیمیایی ،مقادیر
زمینه نقش مهمی را ایفا میکند .با اینکه بسیاری از محققان اغلب از میانگین شیل یا متوسط فراوانی پوسته بهعنوان زمینه در
مطالعات استفاده میکنند اما بهترین جایگزین مقایسه بین محتوای خاک آلوده با غیر آلوده است ] .[6غلظت زمینه بهعنوان
غلظت یک عنصر در خاک طبیعی بدون آلودگی انسانی است که نشاندهنده شرایط ایدهآل میباشد .در این پژوهش از مقادیر
میانگین جهانی خاک (جدول  )3و سازمان حفاظت محیطزیست ایران (جدول  )4بعنوان زمینه برای انجام محاسبات استفاده شد.
جدول  :3مقادیر میانگین زمینه عناصر کمیاب در پوسته قارهای و خاکهای سطحی (.[8] )mg/kg
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جدول  :4استاندارد آالیندگی در خاکهای قلیایی (.[1] )PH>7
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شکل  :1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (روستای داشکسن)
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الف) آرسنیک
میانگین غلظت آرسنیک در نمونههای خاک اطراف روستای داشکسن 53/133 ،میلیگرم در کیلوگرم میباشد .بیشترین غلظت
آرسنیک در این نمونهها ،غلظت  752میلیگرم در کیلوگرم را نشان میدهد و مربوط به نمونه  D-5است و کمترین غلظت
آرسنیک  17میلیگرم در کیلوگرم است D -28منطقه میباشد .آرسنیک در این نمونهها چولگی  776/2را نشان میدهد .شکل
( )3منحنی توزیع عنصر آرسنیک در نمونههای خاک منطقه داشکسن را نشان میدهد .حد مجاز میانگین غلظت آرسنیک برای
میانگینهای جهانی پوسته  7/1و شیل  13میلیگرم در کیلوگرم میباشد .میانگین غلظت عنصر آرسنیک در نمونههای خاک
منطقه در مقایسه با مقادیر جهانی پوسته و شیل ،باالتر از مقدار طبیعی آنها میباشند .حد مجاز میانگین غلظت آرسنیک طبق
مقدار تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران ،برای مناطق کشاورزی  40میلیگرم در کیلوگرم میباشد .میانگین
غلظت عنصر آرسنیک در نمونههای خاک  D21 ،D10 ،D3 ،D18 ،D6 ، D5، D7،D19/1منطقه باالتر از مقدار طبیعی آنها
نسبت به حد مجاز تعیین شده سازمان حفاظت محیط زیست ایران میباشند و در سایر نمونهها پایینتر از مجاز میباشد.
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