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 ی معدنی انگورانهای ناشی از فرآیند معدنکاری در منطقهبررسی غلظت سرب در آئروسل

◊◊◊◊◊◊◊ 

 چکيده :

بررسد  لظتد     و و خدار  از آن  انگدوران  سدر   -روی ی معددن های موجود در محددود  العه، تعیین میزان آئروسلهدف از این مط

 (4636- 4631ی مورد مطالعه در ط  یکسدا    از محدود آئروسل  نمونه 63تعداد  ،باشد. به این منتورم ها لدر آئروس عنصر سر 

بین لظت  کدل ررا  معظد     دهد کهدس  آمد  نشان م به نتایج. شد ارد برداش های استاندبا استفاد  از روش های مختظفدر فصل

(TPS) ررا   کدل  از لظتد   ،ی معددن  بدا دور شددن از محددود     به ایدن نحدو کده   وجود دارد  یی معنادارو فرایند معدنکاری رابطه

الف جهد  بداد لالدن( نسده  بده  دائین       ررا  آئروسل در باالدس  معدن  خ کل چنین کم بودن لظت شود. همآئروسل کاسته م 

-های مورد مطالعه کمدر نمونه عنصر سر لظت  . باشدتاثیر جریان باد بر انتشار ررا  آئروسل م  نشان از دس   جه  باد لالن(،

در  مسدتییم بدا لظتد  کدل ررا  معظد  و فرایندد معددنکاری        یهدا رابطده  لظتد  سدر  نمونده    .باشدم  حدود استاندارد جهان  از تر

شود و لظت  عنصر مطالعات  دارد. با دور شدن از معدن به طرف باال دس  و  ایین دس  معدن از لظت  سر  کاسته م  یمحدود 

باشد که گویدای تداثیر بداد    تر م سر  در مناط  باالدس   خالف جه  باد لالن( نسه  به مناط   ایین دس   جه  باد لالن( کم

 .عنصر سر  مربوط به فصل بهار اس بیشینه لظت   . در انتشار ررا  حاوی سر  اس

 

 سر  انگوران. -معدن روی لظت  کل ررا  معظ ، ،آئروسل، سر : كليد واژه ها

 
 

Evaluation of lead concentration in aerosols resulting from the mining process in the Angouran 

mining area 

 

Abstract: 
The aim of this study, determine the amount of aerosols in the lead- zinc confine mine and outside, and study 

lead concentration in aerosols. For this reason, Collected 36 aerosols samples of the study area at during one 

years (2014-2015) and in different Seasons with standard method. The results show, have a significant 

relationship between the total particles surfer concentration (TPS) and mining process, which means that 

reduced from total particles surfer concentration by moving away from the mine area. Also little total particles 

surfer concentration in upstream mine (contrary to the prevailing wind direction) than downstream mine 

(prevailing wind direction), show the impact of the wind flow on aerosols Publication. The concentration of 

lead in the sample studied is the less than universal standards. Lead concentration were direct relationship with 

the total particles surfer concentration and mining process at the study area. Low lead concentration with 

distance from mine confine and little lead concentration in upstream mine (contrary to the prevailing wind 

direction) than downstream mine (prevailing wind direction), that this is wind flow impact on the lead 

publication. The maximum lead concentration in the spring.  
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◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 مقدمه :

سدتند و  و زمدین ه ج د در  راکندد    )لهدار، دود و ررا  معظد   (های مایع و ررا  جامد شامل قطرک (Aerosols)ها آئروسل

ها جزئ  از آئروسل، (Particulate Matter)ررا  معظ  . (Eby, 2004 ; Griffin, 2007)باشد میکرون م  02 حداکثرها ی آنانداز 

 TPS (Total Particulate Surfer)و به صور  لظت  کدل ررا  معظد     متغییر اس  میکرون 42 تا 24/2ها بین که انداز  آنهستند 

 PM)0-2.5(ررا  باشدند.  مد   PM)2.5-10(و تنفسد    PM)0-2.5(استنشاق  ررا   دو دستهی هر گیرند که دربرگیرند م مورد بررس  قرار 

 ربد  چندین هدا هدم  نمایند. آئروسلهای تنفس  و قظه  مختظف  را ایجاد م ها و ورود به جریان خون را داشته و بیماریقابظی  نفور به ریه

خداک   سطح خاک و آ  رسو  کرد  و باعث آلودگ ر روی های تر باز طری  بارش تند. این ررا شیم  آ  باران تاثیر گذار هس

 موجدود  s(PTE(ها حاوی عناصر بدالیو  سدم     آئروسل ،طور معمو  در مناط  معدنکاریشوند. بهم  آ  سطح  و زیرزمین منابع و 

 Yongming et)شوند اکتشاف، استخرا ، فرآوری( وارد هوا م های معدن   و در مراحل مختظف فعالی  باشندم ی معدن  در ماد 

al, 2006).  

بده روش   معدنکاری در معددن انگدوران  کیظومتری جنو  لر  شهرستان زنجان واقع شد  اس .  461سر  انگوران در  -معدن روی

 -اسد . کانسدنگ روی   درصد سدر   8/1درصد روی و  3/01میظیون تن کانسنگ با عیار  41شود. رخیر  کظ  معدن روباز انجام م 

 باشدد مد   بر کیظوگرم(گرم میظ  3/4638 و آرسنیک  بر کیظوگرم(گرم میظ  1/34 عناصر بالیو  سم   کادمیم سر  انگوران حاوی 

 Jafari and et al, 2006 ;  ،ان و سایر به دلیل  ایداری، سمناک  و متابولیز  نشدن در بدن انس عناصر. این (4632ابراهیم  و همکاران

. بدا توجده بده عمظیدا  گسدترد       (Al-Khashman, 2007)شدوند  هدای زیسد  محیطد  محسدو  مد      تدرین آالیندد   جانداران از مهدم 

-ی معدن  ضروری بده ی معدن  انگوران ارزیاب  آلودگ  هوا در این محدود در محدود  استخرا  و خردایش کانسنگمعدنکاری، 

  رسد.نتر م 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 مطالعه:  منطقه مورد

 61' 11" در موقعید  محدود  مورد مطالعه در شما  لرب  ایران و در لر  استان زنجان واقع شد  اس . موقعید  جغرافیدای  معددن    

º63  01' 02"شمال  و عرض º11   انگوران کانسار  .(4- شکلمتر از سطح دریا قرار گرفته اس   0312ارتفاع حدود  و در شرق طو
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خصوصدیا    دختدر واقدع شدد  اسد  کده دارای     -در زون ارومیده بده عهدار  دقید  تدر     و  سدیرجان -ن سنند در بخش شما  لرب  زو

  .(Hirayama, 1968)و زمین شناس  مشابه با این زون اس  ماگمای  وتکتون

در  (Daliran and Borg, 2003; Daliran et al, 2002; Daliran and Borg, 2005)توسد   با توجده بده بررسد  هدای انجدام شدد        

بده   متعظد  ی وجود دارد که بخش اصدظ  معددن   یدکانسنگ اکسیدی و سولفشامل دو تیپ کانسار مختظف  مورد مطالعه حداقلمنطیه 

شامل اسمی  زونی ، هم  مورفی  و کربنا  سر  شامل سروزی  تشکیل شدد    ،از کربنا  روی بیشترکه  اس کانسنگ اکسیدی 

 هدای معتدد    هدای بسدیار سدخ  و طدوالن  و تابسدتان     دارای زمسدتان  ، بندابراین اسد   واقدع  ی کوهسدتان  در منطیده  ایدن معددن   اس .

 گزارش ساالنه سازمان کدل حفاتد    باشد شرق  م شما  -لرب جنوب  و جنو  -شمال  ،لالن منطیه جه  وزش باددو باشد. م 

کیظومتری از  1جوق اس  که در فاصظه ی قظعهروستا ،ترین منطیه مسکون  نسه  به معدننزدیک. (4632محی  زیس  استان زنجان، 

 معدن قرار دارد.  

 

 
 برداریهای نمونهی مورد مطالعه و ایستگاه: موقعيت منطقه1-شکل
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 :روش تحقيقبحث و 

هدای مکندد    توسد   مدپ  ( 4631تابسدتان   تدا  4636آئروسدل در طدو  یکسدا    دائیز     های به منتور انجام این مطالعه، نمونه

 4ایستگا  شدمار   ها به قرار موقعی  ایستگا  . (4- شکل انتخا  شد ایستگا  3های منطیه، آئروسلبرداری از برای نمونه .دبرداش  ش

 شهرک معدن، محل قرارگیری ساختمان اداری و اقامتگا   0ی معدن ، محل تجمع خاک معدن   ر عیار(، ایستگا  شمار   دمپ ماد 

 1 شدمار   ایسدتگا  هدای کربناتده اسد (،    های معدن  که بیشتر سنگ دمپ باطظه، محل تجمع باطظه 6 ایستگا  شمار کارکنان معدن(، 

 بخدش  دایین دسدت  معددن در      3، ایسدتگا  شدمار    (هدا محل خردایش کالسیمین و بارگیری تظکدابین   1ایستگا  شمار    ی  معدن(، 

 8وق در بخش  ایین دس  معدن در فاصظه از معدن(، ایستگا  شدمار    روستای قظعه ج 1ایستگا  شمار   ،کیظومتری از معدن( 0فاصظه 

-مد   متدری از معددن(   362 بخش باالدس  معدن در فاصدظه   3ایستگا  شمار  متری از معدن(،  132 بخش باالدس  معدن در فاصظه 

سداع    01میکرون(، در طو   MCE  11/2بر روی فیظتر  ی گازمتر اولتراسونیکها توس   مپ مکند از آئروسل بردارینمونه .باشد

متر از سطح زمین قرار گرف . با توجه به هیدروفیل بودن فیظترها، هر فیظتر قهدل و بعدد    1/4برداری شد. دستگا  در ارتفاع بیش از نمونه

وی گدراد خشدک شدد و سدوس توسد  تدراز      ی سانت درجه 12در دمای  Oven 50مد   Behdadبرداری توس  دستگا  آون از نمونه

Sartorius    هدا در  عنوان فیظتر شاهد همرا  بدا سدایر فیظتدر   برداری یک فیظتر بهگرم( توزین گردید. در هر دور  نمونه 22224/2با دق

  (NIOSH Method 7300 هدای حداوی ررا  آئروسدل و فیظترهدای شداهد مطداب  بدا متدد         آون خشدک و سدوس تدوزین شدد. فیظتدر     

جذ  اتم  مرکز تحیییا  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صدنایع   توس  دستگا ها در آن ر عنصر سسازی شدند و لظت  آماد 

 گیری شد.  معدن  ایران انداز 

 

 :ی معدن انگوراندر محدوده (TPS) هامحاسبه غلظت کل آئروسل

 :(Garyc et al,1993) شود( استفاد  م 0( و  4  یجه  بدس  آوردن لظت  کل آئروسل در هر ایستگا  از رابطه

 =C                      ( 1ی رابطه)

تفاو  وزن ثانویه و او لیه فیظتر   2W-1W، گرم بر متر مکعن( در شرای  استانداردلظت  ررا  معظ   بر حسن میظ  C در این رابطه، 

در حجدم  حجدم هدوای تصدحیح شدد  یدا       V، گرم(ظ تفاو  وزن او لیه و ثانویه فیظتر شاهد  بر حسن می 1B-2B، گرم( بر حسن میظ 

 باشد.م  شرای  استاندارد  بر حسن متر مکعن(

 :(Garyc et al,1993)شود ی زیر استفاد  م ، از رابطهبرداری شد حجم هوای نمونهتصحیح برای 
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                                 (2یرابطه)

بدرداری  بدر   فشدار هدوا در محدل نمونده      aP ، بر حسن لیتر( در شرای  استانداردبرداری شد   نهحجم هوای نمو SV در این رابطه،

برداری  بر حسن دمای هوا در محل نمونه  tو برداری شد   بر حسن لیتر( در شرای  کاریحجم هوای نمونهV ، بار(حسن میظ 

 باشد.م  درجه سانتیگراد(

میددار لظتد  کدل آئروسدل بدرای هدر ایسدتگا  محاسدهه شدد           مدورد مطالعده،  هدای  شد  در ایستگا  گیریبا توجه به  ارامترهای انداز 

 (. 4- جدو 
 

 های آئروسلگيری در ایستگاه: پارامترهای اندازه1-جدول
C  

)3(mg/m 
Vs 

(Litr) 
 aP 

(mbr) 
T  

(ºC) 
V  

(Litr) 
2B 
 (mg) 

1B 
 (mg) 

2W 
 (mg) 

1W 
 (mg) 

 فصل نام ایستگا 

   4ایستگا  62/36 13/36 14/30 18/34 02481 3/8 80/111 16338/32060 2228/2

 ائیز
  

  0ایستگا  42/36 10/36 14/30 18/34 01016 8 80/111 33810/46311 283/2

  6ایستگا  36/14 61/10 14/30 18/34 41383 1/40 80/111 11033/8336 483/2

  1ایستگا  84/36 12/12 14/30 18/34 06236 1/40 80/111 01316/40116  321/2

  1ایستگا  36/13 13/36 14/30 18/34 41311 8 80/111 10346/3323 18/2

  3ایستگا  31/32 21/34 14/30 18/34 41360 40 80/111 13043/3322 461/2

  1ایستگا  32/30 11/36 14/30 18/34 48643 41 80/111 10881/3812 414/2

   4ایستگا  0/38 0/33 14/18 00/18 06180 3/8 80/111 11263/40303 443/2

زمستان
 

  0ایستگا  31/30 33/30 14/18 00/18 00114 02 80/111 04011/428 181/2

  6ایستگا  34/31 42/38 14/18 00/18 41111 40 80/111 02686/8123 441/2

  1ایستگا  13/13 18/32 14/18 00/18 01643 1/40 80/111 43336/46023 440/2

  1ایستگا  11/18 11/13 14/18 00/18 04811 3/3 80/111 66433/40401 410/2

  3ایستگا  88/32 23/34 14/18 00/18 04811 40 80/111 10361/44833 211/2

  1ایستگا  02/30 13/30 14/18 00/18 00641 1/41 80/111 38363/40031 231/2

  8ایستگا  23/36 43/36 14/18 00/18 00820 3/44 80/111 33330/40143 218/2

  3ایستگا  24/31 42/31 14/18 00/18 41233 8/42 80/111 14011/3613 236/2

   4ایستگا  26/16 21/11 83/11 88/31 04213 3/8 80/111 22161/44320 318/2

 

  0ایستگا  14/33 32/14 83/11 88/31 02111 40 80/111 46403/44461 230/4

  6ایستگا  01/31 11/10 83/11 88/31 44106 8/42 80/111 400611/3142 816/0

  1ایستگا  84/33 13/14 83/11 88/31 41361 42 80/111 121600/3333 021/4

  1ایستگا  33/11 21/18 83/11 88/31 43332 40 80/111 41226/42838 433/4

  3ایستگا  21/34 02/30 83/11 88/31 43840 3/43 80/111 314883/3228 413/4

  1ایستگا  81/34 11/30 83/11 88/31 41180 1/41 80/111 330133/8188 484/0

  8ایستگا  31/31 36/31 83/11 88/31 02033 1/40 80/111 21443/44241 362/3

  3ایستگا  38/11 30/11 83/11 88/31 1323 6/44 80/111 141163/0313 336/6

تابستان   4ایستگا  31/12 32/11 63/32 86/13 04611 63/66 80/111 2411/42841 33/2
 

  0ایستگا  80/14 31/11 63/32 86/13 02213 1/63 80/111 321/42212 63/2

  6ایستگا  33/31 31/12 63/32 86/13 43843 3/60 80/111 133114/884 682/1
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  1ایستگا  82/36 34/31 63/32 86/13 04222 3/66 80/111 03213/8832 03/2

  1ایستگا  38/11 21/11 63/32 86/13 41131 3/03 80/111 61214/42133 21/2

  3ایستگا  32/30 66/33 63/32 86/13 41304 8/60 80/111 021601/3231 16/2

  1ایستگا  83/33 03/38 63/32 86/13 41360 60 80/111 311343/3406 028/2

  8ایستگا  34/34 20/30 63/32 86/13 02140 8/61 80/111 012023/4240 30/2

  3ایستگا  00/33 11/31 63/32 86/13 03483 1/61 80/111 66818/46413 41/2

 

 بدا میدانگین    فصدل تابسدتان   <(mg/m 101/0)3( بدا میدانگین    ها به ترتین در فصل بهارلظت  آئروسل ،4-جدو های با توجه به داد 

)3(mg/m 411/4)> 3(میانگین   با فصل  اییز(mg/m 061/2) > 3( با میانگین  فصل زمستان(mg/m 431/2)  باشد. بدا دور شددن از   م

شود که این مساله نشانگر رابطه مستییم فعالید  معددن  و تولیدد آئروسدل     ها کاسته م ی معدن  از میزان لظت  کل آئروسلمحدود 

بده نسده     بخش باالدس  معدن و در خالف جه  باد لالدن(   3و  8  باشد. هم چنین لظت  کل آئروسل در دو ایستگادر منطیه م 

توان عظ  را تاثیر بادهای لالدن در منطیده دانسد     م  .تر اس کم  بخش  ائین دس  معدن و در جه  باد لالن( 1و  3های ایستگا 

ی ادهدای لالدن بدا گدذر از محددود      ب (.0-دس  معدن شد  اس   شدکل های معدن  در مناط   ایینکه سهن انتیا  و انتشار آئروسل

نمایندد.  ی معدن  سیا  هستند را به مناط   دائین دسدت  منتیدل مد     که در هوای محدود را  2.5PM-10و  0PM-2.5ررا  آئروسل  ،معدن

ئین دسد   ی معدن  به سم   دا باشد، در نتیجه با فاصظه گرفتن از محدود م  0PM-2.5کمتر از ررا   2.5PM-10زمان ماندگاری ررا  

و ررا  ریزتدر   کنندد مد  تر ریزش در تح  تاثیر نیروی گرانش  در فواصل نزدیک PM)2.5-10(تر لالن ررا  درش  و در جه  باد

)2.5-0(PM  0-2.5 انتشار ررا  استنشاق   یابند.در فواصل بیشتری انتشار مPM)    در مناط   ائین دس  معددن باعدث   حاوی عنصر سر

 به ویده  سدر ،    های هواتماس با آالیند  د.شو( م 1جوق  ایستگا  در ساکنین روستای قظعه این ررا ه فردی با افزایش میزان مواجه

گدردد. چندین تصدور    ها مد  های تنفس  و سهن از دس  رفتن بخش  از عمظکرد ریهموجن  ایین آمدن میاوم  بدن در میابل بیماری

ی  محی  مرته  هستند، اما برقراری رابطه مستییم عظد  و معظدو  بدین محدی  و بیمداری      ها با وضعشود که بسیاری از انواع سرطانم 

وسدیظه تجربده بدا حیواندا ، داوطظهدان و آمدار ابدتال بده         های هوا بده الظن مشکل اس . به هر حا  اثرا  ناخواسته تماس حاد با آالیند 

 .اندمناط  وسیع ثاب  شد  های مختظف، مرگ و میر در حوادث مهم و معروف آلودگ  هوایبیماری
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 برداری های مطالعاتی در طول یکسال نمونهها در ایستگاه: غلظت كل آئروسل2-شکل

 

 های آئروسلغلظت عنصر سرب در نمونه

 مطدداب   بددرداری، فیظترهددا  ددس از نموندده آئروسددل مددورد مطالعدده هددای در نموندده عنصددر سددر لظتدد   بررسدد بدده منتددور 

در آزمایشگا  سدازمان توسدعه و نوسدازی معدادن و صدنایع       سوس لظت  سر  در فیظترها و ندهضم شد NIOSH Method 7300متد 

 نتدایج آندالیز  و  2201/2  (µg/Kg)لظت  عنصر سدر  در نمونده شداهد    گردید. تعیینبه روش جذ  اتم   (IMIDRO)معدن  ایران 

 ( اس .0-مطاب   جدو  هاایر نمونهس

 

 (µg/Kg) های آئروسلدر نمونه عنصر سرب: غلظت 2-جدول

 ایستگاه پائیز زمستان بهار تابستان

  1ایستگاه  310/3 330/3 310/3 310/3

  2ایستگاه 330/3 330/3 330/3 330/3

  0ایستگاه 330/3 330/3 311/3 330/3

  0ایستگاه 311/3 330/3 310/3 310/3

  0اهایستگ 311/3 330/3 310/3 310/3

  0ایستگاه 330/3 330/3 330/3 330/3

  7ایستگاه  332/3 330/3 330/3 330/3

  0ایستگاه - 3332/3 330/3 332/3

  0ایستگاه - 3332/3 3331/3 331/3
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 ( اسددددتفاد  6ی  ازرابطدددده (بددددر حسددددن میکروگددددرم بددددر مترمکعددددن   سددددر  در هددددوا   بددددرای بدسدددد  آوردن لظتدددد   

 :(Eller Peter, 1991)شودم 

 =C                                               (3ی ابطهر)

ن بدر حسد    در نمونده شداهد  میدانگین لظتد     BC، در هدوا  (بر حسن میکرو گدرم بدر متدر مکعدن      عنصر لظت  C ،که در این رابطه

 (،لیترمیظ ن بر حس  شاهدحجم محظو  :  BVن میکروگرم بر کیظوگرم(، بر حس لظت  محظو  نمونه   SCمیکروگرم بر کیظوگرم(، 

SV  لیتر(، ن میظ بر حس حجم محظو  نمونهV   در  .اسد   در شدرای  اسدتاندارد   (بر حسن متر مکعن حجم هوای نمونه برداری شد

 ی مورد مطالعه ارائه شد  اس .  لظت  عنصر سر  در هوای محدود  6-جدو 

 

 µg/m)3بر حسب (در هوا  عنصر سرب: غلظت 3-جدول

 

 
 

ی معدن ، شدهرک معددن، دمدپ باطظده،  ید  معددن،       ی معدن  دمپ ماد های برداش  شد  از محدود در نمونه عنصر سر لظت  

باشدد، کده نشدان از تداثیر فعالید       ( مد  3و  8، 1، 3هدای  ایسدتگا  ی معددن   خدار  محددود    لظتد  آن در  واحد خردایش( بدیش از 

( کده در  3و 8یسدتگا   اهدای بداال دسد  معددن      در نمونده  عنصر سر اس . لظت   در هوا عنصر سر معدنکاری بر افزایش لظت  

 (1و  3هدای  ایستگا های  ایین دس  معدن  در نمونه این عنصرکمتر از لظت   ،برداری شد  اس خالف جه  باد لالن منطیه نمونه

 باشد.  باشد، که عظ  آن تاثیر باد بر نشر ررا  آئروسل حاوی عناصر بالیو  سم   م م 

ی معدن  خرد شد  و  س از بدارگیری  باشد، که در این واحد ماد واحد خردایش م  ها دردر تمام فصل عنصر سر ی لظت  بیشینه

تدر،  های معددن  بده اجدزاو کوچدک    یابد. به عظ  خرد شدن و تهدیل سنگی فرآوری کالسیمین انتیا  م کابین به کارخانهتوس  تظه

 شود.  توس  جریان هوا و باد بیشتر م  عنصر سر امکان حمل ررا  حاوی 

 ایستگاه پائیز زمستان بهار تابستان

  1ایستگاه 00/0× 7-13 30/1× 0-13 20/2× 0-13 00/0× 0-13
  2ایستگاه 00/2× 0-13 07/0× 0-13 20/1× 0-13 00/0× 0-13
  0ایستگاه 31/1× 0-13 00/7× 0-13 02/0× 0-13 00/0× 0-13
  0ایستگاه 00/1× 0-13 20/1× 0-13 00/0× 0-13 00/0× 0-13
  0ایستگاه 10/2× 0-13 10/1× 0-13 00/0× 0-13 00/0× 0-13
  0ایستگاه 03/1× 0-13 30/1× 0-13 00/0× 0-13 00/0× 0-13
  7ایستگاه  3 32/1× 0-13 00/0× 0-13 00/0× 0-13

   0ایستگاه - 3 00/0× 0-13 3

  0ایستگاه - 3 3 3
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زمسدتان اسد .    < ائیز <تابستان <به ترتین در فصل بهاردر هوای منطیه  عنصر سر لظت   که گرددمشاهد  م  ها،شکلتوجه به  با

های تر   ائیز و زمستان( احتماال مربوط به رخدداد  های خشک  بهار و تابستان( نسه  به فصلباالتر بودن لظت  عنصر سر  در فصل

کده بده عندوان محداف  در برابدر تداثیر بداد بدر روی          اس  به عظ   وشید  شدن سطح زمین توس  برفز های تر و نیبارندگ  در فصل

بدا توجده بده    (. 6-باشدد  شدکل  مد   زمسدتان  مربوط به فصل در هوای  منطیه عنصر سر کمترین لظت  بنابراین کند، خاک عمل م 

، لظتد   (1/2  و اسدتاندارد هدوای  داک ایدران      (41/2   (WHO, EPA, EEA)لظت  مجاز عنصر سدر  در اسدتانداردهای جهدان     

 باشد. های مورد مطالعه کمتر از حد استاندارد م عنصر سر  در تمام نمونه

 

 
 بردارینختلف نمونه های مطالعاتی به تفکیک فصولها در ایستگاهغلظت سرب در آئروسل :3-شکل

 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتيجه گيری :

 به این ترتین کده و فرایند معدنکاری ارتهاط معناداری وجود دارد،  (TSP ررا  معظ   در محدود  مطالعات  بین لظت  کل 

 چنین باال بودن میزان کل ررا  معظ  در باالدسد  شود. هماز میزان لظت  کل ررا  معظ  کاسته م  ،از محدود  معدن  نبا دور شد

 باشدرا  معظ  م نشانگر تاثیر جریان باد بر انتشار ر آن، نسه  به  ائین دس  معدن

ی معدن ، شدهرک معددن، دمدپ باطظده،  ید  معددن،       ی معدن  دمپ ماد های برداش  شد  از محدود در نمونه عنصر سر لظت  

باشد، که نشان از تاثیر فعالید  معددنکاری بدر    ( م 3و  8، 1، 3ی معدن  خار  محدود لظت  این عنصر در واحد خردایش( بیش از 

( کده در خدالف جهد  بداد لالدن منطیده       3و 8های باال دس  معدن  بالیو  سم   اس . لظت  عناصر در نمونهافزایش لظت  عناصر 

باشدد، کده عظد  آن    جوق( مد  های  ایین دس  معدن  تراورتن، روستای قظعهبرداری شد  اس  کمتر از لظت  عناصر در نمونهنمونه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

هدا در واحدد خدردایش    در تمدام فصدل   عنصر سر ی لظت  باشد. بیشینه  م تاثیر باد بر نشر ررا  آئروسل حاوی عناصر بالیو  سم 

 .زمستان اس  < ائیز <تابستان <به ترتین در فصل بهار سر لظت  چنین هم .باشدم 

 
 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 منابع فارسی :
وشدیمیای  و الگدوی تشدکیل کانسدار انگدوران در مثظد        شناس  و ژئهای ساخت ، بافت ، کان ویهگ  "، 4632نیای . ر.، ابراهیم . م.ح.، آفتاب . ع.، محمدی

مجظه  ترولوژی، سا  اولف شمار  سوم، صدفحه  ، (MVT)   س س و در  م  (VMS)ای ، سولفید تود (Sedex)رسوب   -کانسارهای نوع متصاعدی

4-42. 

 .  4632گزارش ساالنه سازمان کل حفات  محی  زیس  استان زنجان، 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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