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 محدوده در ٬Se ٬As ٬Zn ٬Pb Ni عناصر پراکنش ییایمیوشئژ یبررس

 (یرضو خراسان سرخس،) دربند آق سنگ زغال یمعدن

 محمدزاده نیحس ;یاسد یبن یعل

 

 چكیده

 یقو پشتوانه کی عنوان به همواره، نفت از پس یلیفس سوخت نیدوم عنوان به سنگ زغال

 امروزه یطرف از. است توجه مورد اریبس آن استخراج و اکتشاف و باشد یم مطرح کشور در یاقتصاد

 ندهیآال دیتول ریگ چشم شیافزا جهینت در و گوناگون عیصنا با یبشر یزندگ شدن ختهیآم علت به

 نیمهمتر از. است افتهی ارتقا شدت به یعلم جوامع در یطیمح ستیز مطالعات گاهیجا ٬یطیمح یها

 یرفلزیغ عناصر و نیسنگ فلزات لیقب از یمواد یآزادساز ٬سنگ زغال معدن یطیمح ستیز اثرات

 ۵۴۱ در سنگ زغال تن هزار ۰۲ حدود ساالنه دیتول تیظرف با دربند آق سنگ زغال معدن. باشد یم

 حداقل انهیسال دیتول تیقابل با معدن نیا. است شده واقع مشهد شهرستان یشرق شمال یلومتریک

 نیا در. باشد یم یطیمح ستیز یها ندهیآال شیافزا جهت در ییباال لیپتانس یدارا ٬باطله تن 0۲۲۲

 از استفاده با منطقه آب یها نمونه در شده ییشناسا ٬Se ٬As ٬Zn ٬Pb Ni عناصر غلظت قیتحق

 MI فلزات اساس بر تیفیک شاخص دو محاسبه از استفاده با و دیگرد یریگ اندازه یاتم جذب روش

 زغال معدن یرامونیپ محدوده ینیرزمیز و یسطح یها آب تیفیک بر عناصر نیا ریتأث HPI٬ و

 یآلودگ که دهد یم نشان قیتحق نیا در جینتا. گرفت قرار یابیارز و سنجش مورد ٬دربند آق سنگ

 مشکالت وجود باعث امر نیا که باشد یم استاندارد حد از باالتر اریبس منطقه یآب منابع در فلزات

 .است شده فوق محدوده در یفراوان یطیمح ستیز

 یآلودگ یها شاخص ؛دربند آق زغال معدن ؛یاتم جذب روش ؛نیسنگ فلزات :واژه دیکل
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 مقدمه -1

 نیزم سطح به دیجد مواد ورود یمعدن مواد یفراور و استخراج ٬اکتشاف جمله از یصنعت یها تیفعال شیافزا با امروزه

 در تنوع علت به سنگ زغال معادن انیم نیا در[. 1]داشت خواهند انسان یزندگ بر یمتفاوت ریتأث که ابدی یم شیافزا زین

 زمان در را باتیترک و عناصر از یاریبس ٬خود ناهمگن بیترک نیهمچن و ها آن لیتشک طیشرا بودن دهیچیپ و بیترک

 یبرا یساز آماده یراستا در سنگ زغال یشستشو و یفرآور یطرف از[. 2]اند داده یجا خود در اژنزید و یرسوبگذار

 فلزات[. 3]شود یم طیمح به یفلز ریغ عناصر و یخاک نادر عناصر ٬نیسنگ فلزات لیازقب یمواد یآزادساز باعث ٬مصرف

 منابع به ها آن اندازه از شیب ریمقاد ورود و شوند یم گرفته نظر در ستیز طیمح بالقوه یها ندهیآال عنوان به نیسنگ

 با دربند آق سنگ زغال معدن[. 4]دینما جادیا موجودات ریسا و انسان یسالمت یبرا را یمشکالت تواند یم یا هیتغذ

 شناخته رانیا شرق شمال سنگ زغال معدن نیتر یمیقد و نیبزرگتر عنوان به ٬سنگ زغال تن هزار ستیب انهیسال دیتول

 محصول عنوان به تن هزار هشت حدود که باشد یم یپز کک و ییزغالشو یها واحد یدارا معدن نیا. شود یم

 در ٬باطله عنوان به آن هیبق و شود یم صادر وابسته عیصنا به ٬یدیتول سنگ زغال تن هزار ستیب کل از( کک)یینها

 یفراور واحد تیفعال آغاز از که یا دهه چهار یط در. شود یم دپو معدن نیا ییزغالشو کارخانه مجاور ی رودخانه ریمس

 شده دپو منطقه در سنگ زغال باطله تن هزار 14۱ بر بالغ یحجم ٬گذرد یم( یپز کک و ییزغالشو کارخانه) معدن

 باطله حجم که رود یم انتظار ٬ 1331 سال افق تا دیتول یبرابر دو شیافزا بر یمبنز معدن یآت برنامه به توجه با که است

 حدود در) ادیز دیتول حجم علت به ٬تیفیک با سنگ زغال دیتول از شده حاصل ی باطله ٬انیم نیا در[. 1]ابدی شیافزا زین

 جادیا را یادیز یطیمح ستیز یها ینگران منطقه، یخاک و یآب منابع به یسم یفلز عناصر ورود احتمال ٬(تن 2۱ روزانه

 منابع از شده برداشت یها نمونه درSe ٬ ٬As ٬Zn ٬Pb Ni عناصر غلظت یبررس با قیتحق نیا در[. 6]است نموده

 یمتفاوت یها شاخص. دیگرد یریگ اندازه یآب منابع در نیسنگ فلزات عناصر غلظت ٬دربند آق زغال معدن یآب و ندهیآال

 فلزات لیپتانس شاخص دو انیم آن از که است شده فیتعر یآب منابع یبرا نیسنگ فلزات به یآلودگ محاسبه یبرا

 آب یها نمونه تیفیک ارزیابی جهت(  Metal Index)فلزی شاخص و HPI(Heavy Metal Pollution Index) نیسنگ

 .است قرار گرفته استفاده  مورد منطقه

 مطالعه مورد منطقه یشناس نیزم اتیخصوص و ییایجغراف تیموقع -2

 ریمس در آن لومتریک 111 که است گرفته قرار مشهد شرق شمال یلومتریک141 فاصله در دربند آق ذغالسنگ معدن

 یدارا معدن نیا. (1)شکل. است معدن یخاک جاده ریمس در آن لومتریک 34 و دارد قرار سرخس -مشهد آسفالته جاده

 یاصل شاخه[. 7] ردیگ یم صورت ینیرزمیز روش به آن از استخراج که است تن هزار ستیدو و ونیلیم دو یقطع رهیذخ

 یم ریسراز آن به تاینها ییزغالشو مجاور یفرع رودخانه و دارد قرار ییزغالشو از لومتریک 2 فاصله به رود کشف رودخانه

 یآنت از یغن نیسرپانت و تیدون لیقب از کیالتراباز و کیباز یها سنگ شامل یبطورکل منطقه یها سنگ[. 8. ]شود

 اند گرفته قرار یکیولکان یواحدها یرو بر که باشند یم رنگ قرمز یها چرت و شده دگرگون یها بازالت گابرو، ت،یگور

 دربند، آق یکیتکتون پنجره یشمال بخش در. است گرفته قرار یآهک یها هیال مذکور یها هیال یرو بر تینها در و

 یگرید یآهک توده ٬مذکور منطقه جنوب در.  است گرفته قرار کیپروتوزوئ مرمر آن یجنوب بخش در و یآذرآوار یسنگها

 ماسه رسوبات از دربند آق یسازندها نیریز بخش. باشد یم اسیتر واحد مرمر مجاورت در که دارد قرار نیپرم سن به
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 یحاو رود کشف یها لیش و سنگ ماسه. دارد وجود طانیق قره سازند بنام و قرمز رنگ به کنگلومرا و یستیش یسنگ

 مجاورت در یکیتکتون مرز توسط جنوب از دربند آق سازند یرسوب یواحدها. باشد یم یاهیگ یایبقا و زغال یها رگه

 آق اسیتر رسوبات یرو شده دگرگون واحد نیا. است گرفته قرار شده دگرگون رنگ قرمز لیش و کنگلومرا و سنگ ماسه

 از یقطعات گسل امتداد در واسطه نیا به و شده قطع جنوب هیناح از شاتوتک به موسوم یگسل توسط و شده رانده دربند

 [.3] است کرده دایپ رخنمون نیپرم توف و دربند آق لیش و کوه دیسف زهیستالیکر آهک

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ها مواد و روش -۳

 ینمونه از منابع آب 1۱تعداد  یطدر مح ینغلظت فلزات سنگ یعزغال بر توز یمعدنکار یرگذارینحوه تأث یجهت بررس

 یمن یبه صورت مجزا در ظروف پلی اتیلن یکرونم ۱.7 یآب پس از عبور از صاف ینمونه ها. منطقه، برداشت شده است

ها  یاناز رسوب ک یریبرای جلوگ. درجه ی سانتی گراد نگهداری شدند 4در دمای کمتر از  یشگاهلیتری تا ارسال به آزما

آب به کمتر  pHدرصد استفاده شد و  61با درجه خلوص ( HNO3)و به منظور اسیدی کردن نمونه ها از اسید نیتریک 

به  ینمونه ها، در هنگام نمونه بردار یکیالکتر یتدرجه حرارت و هدا pH٬ یریاندازه گ یبرا[. 1۱] تغییر یافت 2از 

عناصر  یرینمونه های آب به منظور اندازه گ. یدمتر استفاده گرد ECترمومتر و  یمتر دارا pH  یاز دستگاه ها یبترت

 یاناز م. ارسال شدند یرانیانساعت به آزمایشگاه تجزیه ی ا 6در کمتر از (AAS) یبا استفاده از روش جذب اتم ینسنگ

 یبرا ٬Se ٬As ٬Zn ٬Pb Niجمله  تر از اهمیت با فلز 1 تعداد ٬یستز یطمعدن بر مح یرتأث یبررس یعناصر مورد نظر برا

 (.2شکل ) ه استشد یمترس ینمونه ها و نقاط نمونه بردار یتنقشه موقع. و مطالعه در منطقه انتخاب شدند یریاندازه گ

 

 

 

 

نقشه زمین شناسی از منطقه مورد مطالعه(: ۵)شکل  

تصویر هوایی و موقعیت نقاط نمونه برداری(: ۰)شکل   
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صحرایی و آنالیز فلزات سنگین نمونه های منطقه مورد مطالعه  پارامترهای نتایج (. ۵)جدول  

 

 

[.۵۵]استاندارد دیر غلظت عناصر مورد نظر با مقا یسهمقا ینمودار ها : (3)شکل   

 بحث و نتیجه گیری -۴

 .ین و تعیین برخی شاخص های آلودگی می پردازیمفلزات سنگ یآلودگ یفیک یابیارزبه  با توجه به نتایج به دست آمده از آنالیزها

 ینفلزات سنگ یآلودگ یفیک یابیارز -۴-۱

از فلزات و شبه فلزات به  یک هر نمودار ٬در منابع آب منطقه مورد مطالعه ینفلزات سنگ یآلودگ یفیک یابیبه منظور ارز

 .استنشان داده شده ( 3)شده اند که در شکل  یسهاستاندارد مقا یربا مقاد یستون یصورت جداگانه در نمودارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جز به مطالعه مورد منطقه یآب منابع در موجود فلزات شبه و فلزات ریمقاد همه( 3)شکل در شده ارائه یها نمودار طبق

Zn، دهند یم نشان ییباال یآلودگ و بوده یجهان بهداشت سازمان استاندارد حد از باالتر اریبس. 

location شماره pH EC(microS) 
ppb 

Ni Pb Zn As Se 

 W1 8.39 2334 114 45 1123 41 41 پساب فلوتاسیون

 W2 7.98 1008 84 14 602 11 24 پساب خروجی تونل ها

 W3 7.12 1645 43 15 663 6 21 چاه آب

 W4 7.56 1353 72 10 402 7 17 باالدست زغالشویی

 W5 8.09 1866 67 19 978 13 14 باالدست چاه

 W6 8.16 2170 98 32 1002 14 29 سدباطله

 W7 8.51 1180 67 14 673 61 71 فاضالب کارگران معدن

 W8 8.58 893 56 25 789 74 56 اختالط فاضالب و زغالشویی

 W9 7.73 1948 74 16 992 12 9 باالدست کشف رود

 W10 8.27 3220 52 21 1145 28 17 پایین دست کشف رود

 WHO - - - 70 10 1500 10 10استاندارد 
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(۱)  

(۲)  

 یآلودگ یها شاخص نییتع -۴-۲

  (Metal Index)فلزی شاخص دو از مطالعه مورد منطقه یآب منابع در نیسنگ فلزات یآلودگ یکم یابیارز منظور به 

 بررسی برای( HPI=Heavy Metal Pollution Index) نیسنگ فلزات آلودگی شاخص از و شرب تیقابل ارزیابی جهت

 . دیگرد استفاده( بودن شرب قابل ریغ ای و شرب) انسان سالمت بر نیسنگ عناصر اثر

 یفلز شاخص  -۴-۲-۱

 به و یدنیآشام آب تیفیک بر را نیسنگ عناصر یآلودگ اثرات که است ییها شاخص از( Metal Index) یفلز شاخص

 [.12]شود یم محاسبه ریز رابطه از یفلز شاخص مقدار. دهد یم نشان انسان سالمت بر آن تبع

    
  

      

 

   

 

Cغلظت هر عنصر در آب و  ٬iشماره عنصر فلزی است که در این رابطه مورد استفاده قرار می گیرد ؛ .MAC  یا

(Maximum Allowed Concentration) در این رابطه هر چه . بیشترین حد مجاز غلظت برای عنصر مورد نظر است

اگر . [13]بیشتر باشد، آب از کیفیت پایین تری برخوردار است (MAC)مجاز آن  ر مقایسه با بیشترین حدغلظت فلز د

باشد، آب در مرز خطر  (MI=1)آب غیر قابل شرب خواهد بود، اگر ( MI>1)بیشتر باشد  MACغلظت عنصر خاصی از 

منطقه مورد مطالعه  نمونه های آب MIبرای محاسبه . باشد آب قابل شرب است (MI<1)از نظر آشامیدن قرار دارد و اگر 

استاندارد سازمان بهداشت جهانی به عنوان معیار قرار  MACاستفاده گردید و برای  ٬Se ٬As ٬Zn ٬Pb Niاز عناصر 

به عنوان حد آستانه خطر حتی در شرایطی که غلظت هر عنصر در مقایسه با  MI=1الزم به ذکر است که . گرفته است

برای هر یک از ایستگاه های نمونه برداری منطقه مورد مطالعه،   .رفته می شودحد مجاز آن پایین تر باشد در نظر گ

 :به صورت نمودار ارائه گردیده است( 4)مقدار شاخص فلزی اندازه گیری شده است که در شکل 

 

 

 

 

 .باشد یم مجاز حد از باالتر اریبس ها نمونه یتمام یبرا یفلز شاخص فوق شکل مطابق

 نیسنگ فلزات یآلودگ شاخص  -۴-۲-۲
 و شود یم استفاده شرب آب در یآلودگ برآورد یبرا( Heavy Metal Pollution Index) نیسنگ فلزات یآلودگ شاخص

 [.11]گردد یم محاسبه ریز فرمول طبق

    
      

   

    
   

 

.[۵۴]نمودار مقایسه کیفی شاخص فلزی نمونه های مورد مطالعه با مقدار استاندارد(. ۴)شکل   
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(۳)  

نمونه های آب مورد مطالعهی شاخص آلودگی فلزات سنگین مقادیرمحاسبه شده(. ۰)جدول   

عبارت  n(. Wi=1/Si) شودوزن پارامتر مورد نظر بوده که از طریق معکوس استاندارد محاسبه می Wiدر رابطه فوق 

ام عناصر سنگین است خود به طور جداگانه از  iزیر شاخص پارامتر  Qiاست از تعداد پارامترهای در نظر گرفته شده و 

 :فرمول زیر حاصل می شود

    
       

       
    

 

   

 

هرکدام به ترتیب مقدار ایده آل و مقدار  Si و   Iiمقدار غلظت عنصر سنگین محاسبه شده است و  Miدر رابطه 

 آلوده سنگین فلزات به آب باشد 1۱۱بیشتر از  HPI اگر در این شاخص. [16]استاندارد پارامتر مورد نظر می باشند 

 1۱۱کمتر از  HPI اگر و دارد قرار سنگین فلزات آلودگی به خطر آستانه در آب باشد=HPI 1۱۱درصورتی که  است،

مقادیر این شاخص برای نمونه های منطقه مورد مطالعه با در نظر گرفتن . است سنگین فلزات به آلودگی فاقد آب ،باشد

 .ارائه شده است( 2)محاسبه شد که نتایج در جدول شماره  ٬Se ٬As ٬Zn ٬Pb Niچهار عنصر 

 

 

 

 

 

 

 ییزغالشو با ییروستا فاضالب اختالط و ونیفلوتاس پساب به مربوط  یها نمونه که شود یم مشخص( 4) شکل طبق

 فلزات به یآلودگ نظر از ها نمونه ریسا. باشد یم نقاط نیا به ییایمیش مواد ورود علت به که دارد ییباال اریبس یآلودگ

 وارد محاسبه نیا در فلز شبه و فلز پنج فقط که نکته نیا داشتن نظر در با اما. باشد یم خطر یب و 1۱۱ از کمتر ٬نیسنگ

 مطالعه مورد یها نمونه یبرا شاخص نیا ن،یسنگ فلزات ریسا زیآنال داشتن صورت در که داشت انتظار توان یم اند شده

 .باشد استاندارد حد از شتریب

  یفلز  یمحتوا -۴-۳
 روش نیا در[. 18]استفاده شده است آب pH و(  mg/l)فلزات یمحتوا از مطالعه مورد منطقه های آب یبند طبقه یبرا

 تیوضع(. ٬Se ٬As ٬Zn ٬Pb Ni)[ 13]شود یم محاسبه نمونه در موجود یفلز عناصر مقدار مجموع از فلز یمحتوا

 کینزد  pH یدارا آب یبند طبقه یدارا ها نمونه%  3۱. است شده داده نشان( 6)شکل نمودار در شده برداشت نمونه1۱

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 

150.7724 65.01333 52.56285 46.96571 62.09142 95.67999 160.0581 168.26 54.18476 81.0619 

.[۵1]نمودار مقایسه شاخص آلودگی فلزات سنگین نمونه های مورد مطالعه با مقدار استاندارد(. ۱)شکل   
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 یمحتوا یدارا و یخنث به کینزد  pH یدارا آب یبند طبقه یدارا ها نمونه%  7۱ و کم یفلز یمحتوا یدارا و یخنث به

 .ندادیز یفلز

 

 

 

 

 

 

  سپاسگزاري
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 . گردد یم یقدردان و تشکر پروژه انجام در یهمکار جهت به یطیمح ستیز یشناس نیزم ارشد کارشناس،مقدم
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Abstract 
Coal as the second Fossils fuel after petroleum is a strong cover for Iran’s economy exploration 

and extraction of that is very important. In side nowadays, due to the mix of human life with 

various industries and the consequent dramatic increase in the production of environmental 

pollutants, the status of environmental studies in the scientific community has greatly 

enhanced.One of the most important environmental effects of coal extraction is the release of 

Heavy metals and nonmetallic element into the environment. Aghdarband Coal Mine with annual 

production capacity approximately 20000, located at the distance of 145 kiloometer in the north 

east of the Mashhad city. In this study, five heavy metal concentrations including Ni  ٬ Pb  ٬ Zn  ٬ As 

٬Se which have been detected in waters resources with analyzed by atomic absorption 

spectrophotometry. Then by using quality indices based on heavy metals, HEI and HPI, the impact 

on the quality of groundwater and sourface water resources surrounding of the Aghdarband Coal 

Mine were measured and evaluated. 
Result of this inquiry show us that in areas water impurity of metals is very more than standard 

quantity and Environmentals problems are like the quantity that you see. 
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