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  چکیده

گرفته  طزره و تخت بر کیفیت آبهاي زیرزمینی منطقه مورد مقایسه قرارمعادن تاثیرگذاري معدنکاري زغالسنگ در ،دراین تحقیق

همچنین با توجه به حضور این دو معدن در سازند شمشک و موقعیت زمین شناسی تقریبا مشابه دو معدن،کیفیت آب زیرزمینی .است

 و نمونه ها جهت گرفته صورت ياز منابع آب زیرزمینی در دو معدن نمونه بردار. معدن تخت برآورد شده استبرايسال آینده 10در 

در هر دو مجموعه بیشترین غلظت  مربوط به یون سولفات می .گردیدندآنالیز  EC  و pH نها،آنیونها وکاتیو، BrوB  تعیین غلظت

زهاب حاصل از شستشوي باطله ها در و در mg/L 1600 و در معدن طزره mg/L8/292ه در زهاب خروجی معدن تخت کباشد،

 در آب پایین دست معدن طزره می برابر حد مجاز7/2و3/2غلظت سولفات وسدیم . اندازه گیري شدmg/L 936، معدن تخت

 Br وBبرابري غلظت 47/2 و 9/1درمعدن تخت و افزایش  Br و B برابري غلظت 36/2 و41/3همچنین معدنکاري باعث افزایش .باشد

آلودگی در آب پایین  ،)  سال5(باتوجه به فعالیت محدود معدنکاري در معدن تخت .در معدن طزره درآب پایین دست،گردیده است

، EC برابري در مقادیر 14،11،6افزایش ) سازند شمشک(بر اساس تشابه ساختاري معادن تخت وطزره . معدنکاري مشاهده نشددست

  .سال آینده برآورد می شود 10سدیم و سولفات آب زیرزمینی پایین دست مجموعه معدنی تخت در 

  

Abstract 
In this research, the effects of coal mining on the groundwater in Tazareh and Takht mines were 

compared. Also, since both mines are located in the Shemshak formation with similar geological 

characteristics, the groundwater quality in Takht Mine in the next ten years was predicted. 

Groundwater samples were taken from both mines in order to determine the concentration of B and 

Br, anions, and cations, pH and EC. In both mines, the concentrations of sulfate were the highest 

among the ions, which measured at 292.8 mg/L in Takht and 1600 mg/L in Tazareh tunnels 

effluents and 936 mg/L in drainage from tailing in Takht Mine. In Tazareh, the concentrations of 

sulfate and sodium in downstream were 2.3 and 2.7 times more than the standard value. Also, 

mining augmented the concentration of B and Br, 2.3 and 2.7 times in Takht Mine and 1.9 and 2.47 

times in Tazareh Mine in downstream. Since the mining activity in Takht has began recently (5 

years ago), no pollution was detected in the downstream groundwater. Due to similar formation 

(Shemshak formation) in Takht and Tazareh mines, augmentation of EC, sodium and sulfate 

concentration by 6, 11, and 14 times respectively are expected in Takht Mine in the next 10 years.   

Key Words: Mining- Coal- Pollution- Sulfate- Boron- Bromine- Tazareh- Takht 
  تخت -طزره - برم-بور - سولفات- آلودگی- زغالسنگ-معدنکاري: کلمات کلیدي
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  مقدمه

 و عناصـر  از بـسیاري  کـه  بـوده  پیچیـده  ترکیبـی  بـا  و همگن نا  اي ماده زغالسنگ

یکی از . است داده جاي خود در دیاژنز هنگام در ا یو رسوبگذاري زمان در را ترکیبات

ت منفـی  که اثرا ،مشکالت حاصل از معدنکاري، زهاب هاي اسیدي معادن می باشد           

بسیاري از معادن از جمله     .وزیان باري برروي کیفیت آبهاي سطحی وزیرزمینی دارد       

اکـسید  .معادن زغال سنگ،شامل کانی هاي سولفید آهن به ویژه پیریت مـی باشـند         

شدن این کانی ها توسط اکسیژن وآب وخصوصا حضور باکتري هاي خاص از جملـه       

 ، .Atkins&Pooley.,1982، 1970(عوامـل تولیــد زهــاب اسـیدي مــی باشــد  

Norton.,1992 , Singer &Stumm ،Williams.1975.( زهاب  هاي اسیدي

در معادن زمانی تولید می شوند که کانی هاي سولفیدي در سـطح زمـین مـشاهده                

زهاب هـاي اسـیدي بـا    .,.Atkins&Pooley.,1982، (Toit et al.1998(شوند

مــشخص مــی   کــم  pHخــصوصیاتی ماننــد غلظــت بــاالي آهــن ،ســولفات و      

تنـوع در   .,.Williams.1975،( Gray,N.F.1998 ,Toit et al.1998(شـوند 

ترکیب زغالسنگ و پیچیده بودن شرایط تشکیل آن، باعث تمرکز عناصر بـسیاري از      

، فلــزات ...) وSe ،As ،Bi(، عناصــر غیرفلــزي ...) و Li ،Be(قبیــل عناصــر ســبک 

شـده  ...)  و La  ،Ce  ،Eu(اکی  و عناصر نادر خـ    ...) وCu  ،,B Br  ،Fe ،Na(سنگین  

توانند در حـین عملیـات اسـتخراج، آمـاده سـازي، شستـشو و        است که هر کدام می  

از مواد در برگیرنده خود جـدا    ) عموما در نیروگاه ها   (  حمل و نقل و احتراق      فرآوري،

 Goodarzi., 1995 Swaine(شده و با ورود به محیط، تولیـد آلـودگی نماینـد    

and ،Finkelman et al., 2002 و .2007 وYiwei et al.(  پساب هاي اسیدي

 زغـال ، به همراه آزادسازي فلزات سـنگین موجـود در       حین استخراج  تولید شده در  

سنگ و باطله هاي همراه با آن که باعث آلودگی منابع آبـی شـده و تهدیـدي بـراي         

 حیطیم، جزء بزرگترین مشکالت زیست  ارگانیسم هاي موجود در منطقه می باشند 

این پساب ها که .) Bisthoven et al.,2006(  محسوب می شوندزغالمعدنکاري 

غنی از فلزات سنگین می باشند، عالوه بر اینکه درحـین اسـتخراج            ) عموماً اسیدي (

مـی شـوند، مـی تواننـد در اثـر اسـتخراج سـایر کانـسارهاي حـاوي            تـشکیل زغـال 

ل سـولفیدهاو یونهـاي فلـزي از    و یا انحال) FeS2(سولفیدهاي فلزي از قبیل پیریت  

زهاب اسیدي تولید شـده بـا    . ),.Tabaksblat  2007( تولید شوندمیزبان سنگ 

ورود به آب و یا خاك یک منطقه می تواند مشکالتی را ایجاد نماید که نمونه هایی از 

 آب و بـه دنبـال آن افـزایش قابلیـت حاللیـت، خورنـدگی و        pHکـاهش   : آن شامل 

 و TSSیش درصد یون هاي فلزي، به ویژه فلزات سنگین؛ افزایش       خوردگی آن؛ افزا  

TDS       زیرزمینـی؛ آلـودگی   هـاي   آب؛ تغییر اکوسیستم موجود در آب؛ آلـودگی آب

،رضـایی  Mishra،.2007 (خاك هاي منطقه؛ آلـودگی گیاهـان موجـود در منطقـه      

د  پیریت و مارکازیت عمده ترین کانی هاي سولفیدي آهن موجـو  .می باشد  ) 1380،

 به همـراه پیروتیـت داراي بـاالترین نـرخ اکـسیداسیون بـوده و         وباشند  می زغالدر  

 .2000( در معـادن زغـال دارا مـی باشـند    بیشترین نقش را در تولید زهاب اسیدي

Alan.,1981.Butler et al ( .  براساس مطالعاتی که بر روي ارتباط ژئوشیمیایی

هـاي مختلـف موجـود در آن     ا و بخشها با ترکیبات، اجز  سنگزغالعناصر موجود در    

، Mo ،Cr ،Se ،Th ،Pbصورت گرفته، مشخص شده است کـه عناصـري از قبیـل          

Sb  ،V ،Be و P ـ  رابطه مثبت و مستقیمی با محصول خاکستر . هـا دارنـد   سنگزغال

As  ،Ni  ،Hg  ،Co   و Fe          عموماً در ارتباط بـا پیریـت و مارکازیـت بـوده و Br  نیـز 

، Alعناصـر  ). Song et al 2007(گردد  گانیک مشاهده میعموماً همراه با مواد ار

Ca   و S    هاي کربناته و کـانی هـاي     نیز به ترتیب در ارتباط با کانی هاي رسی، کانی

 Querel et al., 1996(باشـند   مـی ) از قبیـل پیریـت و مارکازیـت   ( سـولفیدي 

a,.1997 b.( زغال در صورتیکه کارخانجات فرآوري زغال سنگ نیز در کنار معادن 

ــاد مــی          ــاك ترایج ــر وخطرن ــوده ت ــسیار آل ــایی ب ــد،زهاب ه ــرار گیرن ــنگ ق س

 این محل ها به حدود pHبه طوري که ،)Komnitsas &Modis., 2006(نمایند

نیزدرآنها به Brو Bو Znو Pb , Fe , Al , Ca , MN وغلظت عناصري از قبیل 3

ن باورندکـه   کلـی محققـین بـرای   بطور.)Laus et al.,2007(شدت افزایش می یابد

افزایش غلظت سولفات ،در منابع آبی از جمله تاثیرات سوء زیست محیطی حاصل از   

 Bisthoven et al.,2006،Butler et(معـدنکاري زغـال محـسوب مـی گردنـد     

al.2000،Mishra et al.,2007.(  باتوجه به اثرات سوء معدنکاري زغال سنگ این

تخـت از معـادن    طزره و   دو معدن  بررسی مقایسه اي میان   برآن است که به     تحقیق  

در این تحقیق با انـدازه گیـري   .بپردازدتحت پوشش شرکت زغال سنگ البرز شرقی     

pH  وبررسـی تغییـرات    زیرزمینـی مهم در آبهـاي       ي  ها   ها وکاتیون   وغلظت آنیون 

،تاثیرات معدنکاري دو مجموعه معدنی بر کیفیت آب زیرزمینی  BrوB صراعنغلظت 

سـازند  (حـضور دو معـدن در سازندیکـسان    وبـا توجـه بـه      رفتـه   گمورد بررسی قرار    

سال آینده در قیاس با معدن طـزره، بـراي       10 آلودگی هاي ایجاد شده در       )شمشک

   . پیش بینی گردیده استمجموعه معدنی تخت 

  مناطق مورد مطالعه

 تحـت نـام تونـل    بخش مرکزي این مجموعه معدنی کـه   : طزره   زغال سنگ  معدن

 کیلـومتري   70 این منطقه در  . منطقه مورد بررسی می باشد     ،شودمی   مادر شناخته 

 کیلومتري شمال شرق شهرستان دامغـان بـین      45شمال غرب شهرستان شاهرود و      

ــاي  ــول هـ 84,81,54 طـ  54,03,54و   ــرقی ــاي  شـ ــرض هـ و عـ

03,22,36  05,52,36 و به مساحت  شمالی   km245/68  واقع شـده 

ــت  ــه       .اس ــشافی ک ــه اکت ــادر باگمان ــل م ــه تون ــزي مجموع ــه مرک ــول درنقط ط

03,52,54جغرافیایی 00,52,36عرض جغرافیاییو   شرقی    شـمالی

موقعیت منطقه و راه هـاي دسترسـی بـه آن در    .  مشخص می باشد ،حفر شده است 

   آورده شده است 1 شمارهشکل 

  

  
سایت (به آناي دسترسی ههاموقعیت مجموعه معدنی طزره و ر: 1  شمارهشکل

  )1386،طزرهگیتاشناسی ،نقشه راه هاي معدن 

  

منطقه مورد بررسی بخشی از حوضـه آبریـزي اسـت کـه توسـط سـازندهاي الیکـا ،          

 mm 300 میزان بارندگی در این حوضه از .الر احاطه شده استوشمشک ، دلیچاي 

ز نمی کند ولی یکی از پربارانترین نقاط استان سـمنان محـسوب مـی             در سال تجاو  

استخراج زغال سنگ در منطقه به صورت تونلی . )1387گزارش طرح اکتشاف،(شود 

این معدن آغاز  پیش درسال30استخراج زغال سنگ از .و زیرزمینی صورت می گیرد 

دن استخراج می تن زغال سنگ از این مع2000به طور متوسط روزانه . گردیده است 

 این معدن از معادن تحت پوشش شرکت زغال سنگ البـرز شـرقی مـی باشـد             . شود

   )1359اکتشافات تفضیلی پشکالت،(

 تحت پوشش شرکت زغال سنگ البرز شـرقی   این معدن  :معدن زغال سنگ تخت   

 کیلومتري جنوب شرقی شهرستان مینودشت در استان گلستان واقـع       12در فاصله   
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 از جنوب به دره ساسنگ ، از  ، تخت از شمال به دره چهل چاي         منطقه . .شده است 

شرق به ارتفاعات حاجی لر و از غرب به روستاي لیـسه ، محمـد زمـان خـان ، امـام          

ــدا ــردد  ... عب ــی گ ــدود م ــرابو و ازداردن مح ــولم ، س ــه  .ل ــایی منطق ــول جغرافی  ط

ــین 03,22,55ب  ــا 04,72,55 ت  ــر ــرقی و ع ــایی آن  ش ض جغرافی

01,20,73بین    53,01,73 تا    در   .)2شـماره شکل  ( شمالی می باشد

دو جـاده چهـل چـاي و جنگـل ده از مـسیر      ،  راستاي ایجاد راه دسترسی به سایت       

وجه تسیه . روستاي سوسرا در جنوب غربی منطقه زغال دار تخت احداث شده است 

عملیات استخراجی از . خت که در مجاورت آن قرار دارد می باشد نام آن از روستاي ت

 با حفر تونل هاي افقی باز کننده در بخش جنوبی منطقه اکتشافی آغـاز  1380سال  

 اقلیم منطقه مورد مطالعه در سیستم آمبـرژه نیمـه مرطـوب ، گـرم و         .استگردیده  

 بخـش  ده تـرین معتدل قلمداد می گردد و بر اساس نقشه هاي کاربري اراضـی عمـ            

 پوشـش گیـاهی   .محدوده مطالعاتی از زمینهاي زراعی و کشاورزي تشکیل می شود  

  آن اغلب زیر کشت نباتات آبی به خصوص گندم و جو یا کشت غالت دیم است 

  

  
سایت (تخت و راه هاي دسترسی  معدنی  موقعیت مجموعه:2  شمارهشکل

  .)1386،گیتاشناسی ،نقشه راه هاي معدن تخت

  

اکثر نزوالت به ، داراي تابستانهاي گرم و مرطوب و زمستان پر بارش می باشد منطقه

- mm 500متوسط بارندگی سالیانه در منطقه تخت . صورت برف در ارتفاعات است 

 دلیچاي – شمشک –از نظر زمین شناسی در این منطقه سازند الیکا . می باشد 450

خراج زغــال ســنگ از اســت .)1387گــزارش طــرح اکتــشاف،(والر دیــده مــی شــود 

هزارتن زغال در 30ساالنه  به طور متوسط. در این معدن آغاز گردیده است1383سال

 میلیون تن زغال سنگ طی 5/1از این معدن استخراج حدود .حال استخراج می باشد

  . )1388گزارش پایان اکتشاف،(شده استسال برآورد 15

  هانمونه برداري 

 ي معدن تخت زهاب شستشوي باطله ها   ،نل  جهت انجام تحقیق اززهاب خروجی تو     

پـایین دسـت    وآب باالدسـت    ، آب زیرزمینی مقابل دمپ باطله ها در معـدن طـزره          ،

پـارامتر هـاي   .معدنکاري در هر دو معـدن طـزره وتخـت نمونـه بـرداري انجـام شـد          

 در آزمایـشگاه علـم   هـا  وغلظـت آنیـون هـا وکـاتیون    pH، Ecفیزیکوشیمیایی نظیر

  .)1جدول شماره( ن اندازه گیري گردیدوفناوري استان سمنا

توسط پس از آماده سازي،  BrوB صرادر نمونه هاي برداشت شده غلظت عن

  وروشAquaRegia کانادا با استفاده از هضم اسیدي با محلول Acmeآزمایشگاه 

ICP-Ms  برخی از خصوصیات زغال ها در 2جدول شماره .گردیدنداندازه گیري 

  .خص می سازدمعادن تخت وطزره را مش

  

  

  

شماره 

 نمونه

مشخصات محل  محل نمونه برداري

 نمونه برداري

PH EC 
( cms / ) 

زهاب خروجی تونل مادر در   1

  منطقه معدنی طزره 

  3560  61/7  تونل 

درمرز چاه    باال دست معدن طزره آب  2

کوهستان دشت 

  آبرفتی

74/7  775  

در آب مقابل دمپ باطله ها  3

  دن طزره مع

چاه مقابل باطله 

  هاي معدنی

  )پشت درمانگاه( 

35/7  1652  

  3340  79/6  چشمه سرخان   آب پایین دست معدن طزره   4

زهاب خروجی تونل   5

  استخراجی معدن تخت 

  1451  41/8  تونل

 باال دست منطقه معدنی آب  6

  تخت 

  219  23/7  چشمه

زهاب حاصل از شستشوي   7

  باطله هاي معدنی تخت 

  2620  12/8  ي باطله هادپو

  726  58/7  آب زیرزمینی   پایین دست معدن تخت آب  8

  در نمونه هاECوpH و مقادیرمشخصات محل هاي نمونه برداري: 1جدول شماره

 
  معدن تخت  معدن طزره  معادن مورد مطالعه

8/1-2/1 6/0  درصد رطوبت الیه  

  7/44- 2/11  25  درصد خاکستر

  32/1-56/0  4/2-5/0  درصد گوگرد

گزارش (مقایسه کیفیت زغال هاي معادن زغال سنگ طزره وتخت:2جدول شماره 

.)1388پایان اکتشاف،  

 
  :بحث وبررسی

قبل از شروع فعالیت هاي معدنکاري ،نـرخ اکـسیداسیون کـانی هـاي سـولفیدي از               

بـا انجـام عملیـات معـدنکاري وشـروع اسـتخراج          .هوازدگی طبیعی تبعیت می کنـد     

 کانی هـاي سـولفیدي بـا آب     به دلیل باالرفتن سطح تماس، معدنی يموادوباطله ها 

در نتیجه حجم زهـاب  .واکسیژن ،سرعت واکنش هاي اکسیداسیونی افزایش می یابد 

 بسیاري از عناصر وتر کیبـاتی کـه در  .ن کاهش می یابدآ  pHوایجاد شده افزایش 

pH    هاي خنثی تا قلیایی توانایی حل شدن درآب را ندارنـد،همزمان بـا کـاهش pH 

محیط درآب زیرزمینی ویا سطحی منطقـه حـل شـده ومـشکالت گـسترده زیـست           

زهاب هاي خروجی در هر دو معدن       pHدر این تحقیق    .محیطی را ایجاد می نماید    

مـی  ) NAMD(،زهـاب هـاي خنثـی یـا آلکـالی        وزهاب خروجی تونل  قلیایی است   

مقابل دمپ آب  درزهاب خروجی تونل استخراجی وECمقدار ).1جدول شماره (باشد

معــدن تخــت مــشاهده مــی  برابر63/0و45/2معــدن طــزره بترتیــب باطلــه هــا ي 

در آب زیرزمینــی پــایین دســت معــدن طــزره  ECباتوجــه بــه اینکــه مقــدار .شـود 

برابرمعدن تخت می باشـد،بنابراین کیفیـت آب هـاي زیرزمینـی منطقـه طـزره                6/4

  .پایین ترمی باشدازمعدن تخت 

دن طزره وتخت بیشترین مقادیر انمونه آب باالدست مع  تایج نشان می دهند که در       ن

HCO3یونهاي  غلظت مربوط به    
-، Na+   بـه طـور کلـی غلظـت        .می باشد   وسولفات

ها در آب باالدست معدن طزره بیش از تخت مـی باشدوبیـشترین     ها وکاتیون  آنیون

   .)3شکل شماره (هاي سولفات وسدیم مشاهده می شود اختالف در مورد یون

So4 یوندر معدن طزره استخراجی  زهاب هاي خروجی تونل در مورد
 و بیشترین  -2

 در معدن تخـت  اندکمترین مقدار را به خود اختصاص داده     وبی کربنات    +Ca2یون  

So4 در یونهاي مقادیر است و بیشترین  -CLکمترین مقدار یون    
 مـشاهده  +Na و -2

 غلظت سولفات وسـدیم   این مطلب تاثیر زهاب خروجی تونل در افزایش   می شود که  

بیـشترین   طـزره   در معـدن .)4شـکل شـماره     (در اثر معدنکاري را نمایان می سـازد       

هـاي   اسـت کـه یـون    خروجـی تونـل اسـتخراجی     دگی در حال حاضر در زهاب       لوآ
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 گرممیلی 400یون سولفات (برابر حد مجاز استاندارد   3و4سولفات و سدیم به ترتیب      

اسـتانداردخروجی فاضـالب   ( مـی باشـد    ) در لیتر  گرم میلی   200درلیترویون سدیم   

همـین رونـد    5  مجموعه معدنی تخت با توجه به شـکل شـماره       در مورد . )1373ها،

بنابراین بیشترین تاثیر . افزایشی به خصوص در مورد یون سولفات مشاهده می شود      

 آالینده حاصل از معدنکاري زغال سنگ در هر دومنطقه مورد بررسی حاصل از منابع

که شامل زهاب هاي خروجی تونل هاي استخراجی وزهاب هاي حاصل ازشستشوي       

باطله هاي معدنی می باشند،برکیفیت آب منطقه از طریق افزایش یونهـاي سـولفات     

  .وسدیم بوده است

چشمه سـرخان کـه نمونـه آب زیرزمینـی برداشـت شـده در پـایین دسـت منطقـه           

در مقایسه  افزایش قابل مالحظه ،  می باشد در معدن طزره   معدنکاري و دمپ باطله   

 افـزایش  .در آن مشاهده شده اسـت هاي  ها و کاتیون   در کلیه آنیون  با آب باالدست    

 به آب باالدست  نسبتیونهاي کلر ، سولفات ، سدیم ، کلسیم ، منیزیم و بی کربنات        

نـشان دهنـده ي تـاثیر بـسیار        6/1و13/1،45/4،96/1،21/4،35/2بمعدنکاري بترتی 

 نتایج نشان می دهد .)6وشکل3شکل(اشدب نکاري در افزایش این یونها میشدید معد

نـسبت بـه محـل معـدنکاري      )  کیلـومتر    5/7( با توجه به فاصله چاه پـایین دسـت          

 تخـت در حـال حاضـر معـدنکاري باعـث      معـدن در وهمچنین قدمت کم معدنکاري    

   .)6شکل شماره (نشده استدست پایین آب هاي افزایش آلودگی در 

موجود در )زیرسطح ایستابی(ب خروجی از تونل استخراجی به دلیل انحالل عناصرزها

واحد هاي رسوبی وشستشوي باطله ها،عمدتا حاوي غلظت باالیی از عناصرویون هـا          

بوده ودر صورتی که این غلظت ها باالتر از حد مجـاز تخلیـه پـساب هـا بـه محـیط            

 آنیـون هـا   توجـه بـه غلظـت    با.باشندجز منابع آالینده طبیعت محسوب مـی شـوند          

 زهاب خروجی تونل مادر در منطقه معدنی طزره و غلظت باالي زهاب وکاتیون ها در

حاصل از شستشوي باطله ها در منطقه معدنی تخت ،میتوان این دو را به عنوان علت 

  .اصلی افزایش غلظت در آب پایین دست مناطق مورد مطالعه  نام برد

 در مناطق مـورد مطالعـه،دو عنـصر          برغلظت عناصر  تاثیرات معدنکاري جهت تعیین   

BوBr  برابري غلظت 9/1افزایش .مورد آنالیز وبررسی قرار گرفتند B  در معدن طـزره 

 برابري در معدن تخت،در آب زیرزمینی پایین دسـت منـاطق مـورد بررسـی            41/3و

  ،در اثر معـدنکاري در ایـن  Bنسبت به آب زیرزمینی باالدست،نشان از تغییر غلظت        

 غلظت آن در مقابل دمپ باطله ها در معدن طـزره      Bعنصر  در بررسی    .مناطق دارد 

207PPb      نشان داده شد که بیشترین غلظت در نمونه هاي مـورد بررسـی را نـشان،

در بررسی صورت گرفته از معدن تخت زهاب حاصل از شستشوي ).7شکل شماره(داد

ترین غلظـت در نمونـه هـاي    را نشان داد که این مقدار بیش 217PPbباطله ها مقدار  

  .مورد بررسی در معدن تخت، می باشد

 مـشاهده  PPb 476 در آب زیرزمینی پایین دسـت  Brدر معدن طزره غلظت عنصر  

 غلظت در منابع آب زیرزمینی پایین دسـت ،نـسبت بـه          افزایششدکه نشان دهنده    

 برابري 47/2 ،افزایش Brدر بررسی تغییرات عنصر .باالدست در معدن طزره می باشد

ــشخص   36/2در معــدن طــزره و ــز ایــن تغییــرات را م ــري در معــدن تخــت نی  براب

 در زهاب حاصل از شستشوي باطله ها می       در معدن تخت   Brبیشترین غلظت   .نمود

را باشد که تاثیر زهاب هاي خروجی از معادن در تغییرات غلظت عناصر در منابع آب 

  ).8شکل شماره (مشخص می سازد

 در 1387 و1377بین دو سال  را کیفیت آبییرات بسیار شدید تغ9  شمارهدر شکل 

واقـع بـا   در.پایین دست منطقه معدنکاري طزره به وضوح مـی تـوان مـشاهده کـرد           

 10گذشت . گذشت زمان ، تاثیرات سوء معدنکاري در محیط محسوس تر شده است 

افــزایش قابــل مالحظــه اي  ) 1387 تـا  1377ســال ( سـال از فعالیــت معــدنکاري  

نتایج (هاي منابع آب زیرزمینی را باعث شده است  ها و کاتیون   کلیه آنیون  غلظتدر

 برابـري در مـورد   38/12افزایش . )برگرفته ازاداره آب منطقه اي دامغان     1377سال  

 ، 71/4 ، 5/4 ، 43/11 برابري در مورد یون سـولفات ، و افـزایش           24/14یون کلر ،    

منیزیم و بی کربنات نشان دهنده تاثیر بسیار      برابري یونهاي سدیم ، کلسیم ،        02/3

افـزایش ایـن یـون هـا در منـابع آب زیرزمینـی پـایین دسـت         شدید معـدنکاري در     

با مقایسه میزان یـون  .  می باشد  سال10درطی  معدنکاري در منطقه  معدنی طزره       

 mg/l(با حد اکثر مجاز این یون در آب شرب      ) mg/l 840(سولفات در آب چشمه     

250 - WHO ()   ،و حد اکثر مجاز این یون در      )1373استاندارد خروجی فاضالب ها

میتوان ) mg/l 400،استاندارد جمهوري اسالمی ایران   ( فاضالب خروجی به محیط   

 با توجه به اینکه  .)1373استانداردخروجی فاضالب ها،  (به آلودگی شدید آن پی برد       

وسـط دام هـاي منطقـه     ت،آب چشمه سرخان که داراي مصارف کشاورزي می باشد  

جهت شرب و حتی گاها به منظور شرب انسان نیز مورد استفاده قـرار مـی گیـرد از         

حساسیت بیشتري برخوردار می باشد که باید تدابیري کاربردي جهت جلـوگیري از         

  .گسترش آلودگی آن اتخاذ گردد 

رسوب سازند شمشک داراي خصوصیات  تقریبا یکـسانی در منـاطق مـورد مطالعـه              

 و شامل ماسه سنگ هاي خاکستري ، آرژیـل الیـه هـاي زغـالی        داردره و تخت      طز

،گراویت هاي ضخیم الیه و همچنین الیه هاي نازکی از تون اشتاین و لنزهاي زغالی   

 2000 ضخامت الیه هاي فوق در این دو ناحیه به حدود .و الیه هاي زغالی می باشد 

هاي نازك آهکی زرد رنگ و رمیکوالر متر می رسد که به طور هم شیب بر روي الیه  

در معدن تخت می توان شیب متوسط الیه هـا را        . قرار دارند   ) تریاس میانی   ( الیکا  

 درجه و وضعیت تکتونیکی آرام منطقه را نیز نسبت به معدن طزره با        35 – 25بین  

  ) .1387گزارش طرح اکتشاف معدن تخت،(شرایط مشابه مد نظر قرار داد  
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(  باالدست  مجموعه معدنی طزره و تخت منابع آبی در قایسه کیفیت آبم:3شکل 

  )6و2 شماره نمونه هاي
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(  مجموعه معدنی طزره و تخت  تونل درزهاب هاي خروجی کیفیت مقایسه  :4شکل 

  )5 و 1نمونه هاي شماره 
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مقایسه کیفیت زهاب  هاي حاصل از شستشوي باطله در مجموعه معدنی : 5شکل 

  )7 و 3نمونه هاي شماره (  تخت طزره و
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( مقایسه کیفیت آب در مناطق پایین دست در مجموعه معدنی طزره و تخت : 6شکل 

  )8 و 4نمونه هاي شماره 
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   در نمونه هاي برداشت شده از معادن طزره وتختBتغییرات غلظت :7شکل 
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  وتخت در نمونه هاي برداشت شده از معادن طزره Brتغییرات غلظت :8شکل 
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مقایسه کیفیت آب در مناطق پایین دست در مجموعه معدنی طزره بین سال : 9شکل 

  1387-1377هاي 

  

نمی گذرد و با  ) 1383سال ( با توجه به اینکه زمان زیادي از استخراج معدن تخت      

عنایت به شرایط تقریبا یکسان دو منطقه مورد مطالعه می توان بر اسـاس تغییـرات            

 ساله معدن طزره و فرض 10یفیت آبهاي زیرزمینی در طی فعالیت       ایجاد شده در ک   

 ،بر مشابهت بسیار در شرایط زمین شناسی و سـازندهاي دو منطقـه تخـت و طـزره      

 سال آینده در منابع زیرزمینی پـایین دسـت       10برآیند تقریبی از میزان آلودگی در       

 14ن افـزایش  براساس نتایج بدسـت آمـده مـی تـوا       . مجموعه معدنی تخت را نمود      

 و کاهش EC برابري براي 6 برابري براي سدیم و   11برابري براي سولفات ، افزایش      

 آب در در آبهاي زیرزمینی معدن تخـت را پـیش بینـی نمـود     pH برابري براي   5/1

 درآینده در معدن تختبنابراین می توان  آلودگی سولفات در منابع آب پایین دست .

  .دانستی را امري قطعاي نه چندان دور

ــورد عن   ــه درم ــه اینک ــه ب ــر اباتوج ــیمBrوBص ــال  وردبررس ــن تحقیق،درس  در ای

آنالیزي از معدن طزره دردست نیست،مقایسه غلظت عناصر در حـال حاضـربا       1377

ولی می توان برآورد نمودکه باتوجه به افزایش .سال گذشته امکان پذیر نمی باشد     10

سال واز طرفی افزایش مقدار   10ی  هادر منطقه طزره در ط     ها وکاتیون  غلظت آنیون 

EC،صر  ا عن مقادیرBوBr    در هـر دو معـدن    ودر آینده نیـز ،سال گذشته  10 در طی

  .ادامه خواهد داشتصعودي تخت و طزره این روند 

  

  نتیجه گیري

سنگ طزره باعث کاهش کیفیت آب هاي زغال در مجموعه معدنی  فعالیت معدنکاري

 حاصـل از  زهـاب تونـل و   زهاب خروجـی    . زیر زمینی پایین دست منطقه شده است      

بیـشترین تغییـرات     . آالینده دانـست  اصلی از منابعشستشوي باطله ها را می توان  

یون هاي سولفات و سدیم میباشـد کـه طـی     مربوط به   چشمه پایین دست     دریونها  

 . برابري را نشان میدهند11 و 14به ترتیب افزایش     ) 1387-1377( ساله   10دوره  

معدن تخت بیشترین آلودگی در حال حاضر در زهاب شستشوي باطله هاي در مورد 

برابـر حـد   2 و 3/2خروجی در معدن است که یون هاي سولفات و سدیم به ترتیـب              

 در معـدن تخـت   Bمعـدنکاري ،باعـث افـزایش غلظـت عنـصر      .مجاز استاندارد است   

ین در آب پـای  164PPbبـه   PPb  86 ازطـزره ودر معدن PPb 133به  39PPbاز

باعث افزایش غلظـت از   Brهمچنین در مورد روند تغییرات غلظت    .دست شده است  

192 PPb   476 به PPb    47در معدن طزره وPPb111 به PPb   در معـدن تخـت 

نـسبت بـه   )  کیلومتر 5/7( ا توجه به فاصله نسبتا زیاد چاه پایین دست ب.شده است  

نکاري باعـث افـزایش    در حال حاضر معـد    و قدمت کم معدنکاري      محل معدن تخت  

با توجه به میزان بارش ، دماي منطقـه و موقعیـت هـاي    . آلودگی در آن نشده است  

 سال آینده 10با معدن طزره می توان انتظار داشت در معدن تخت   مشابه ساختاري   

 شـود و سـدیم   سـولفات  آب زیرزمینی پایین دست معدن تخت دچار آلودگی شدید        

ر ایجـاد    غالزشایان ذکر است که معدنکاري     . سنگ و زهاب هاي ناشی از آن عـالوه ـب

 آلودگی هایی که ذکر گردید، باعث گسترش و آزادسازي بسیاري از فلـزات سـنگین        

  .  میشود که نیاز به تحقیق و مطالعه بیشتر در این زمینه را آشکار می سازد دیگر

  

 :منابع

  .یران استاندارد جمهوري اسالمی ا،1373 ،استاندارد خروجی فاضالب ها

  

 بخش اکتشافات شرکت زغالسنگ البـرز      ،1359،اکتشافات تفصیلی منطقه پشکالت   

  .شرقی

 
  .،تکنولوژي زغال شویی ،انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر1380رضایی ،ب ،

  

مهندسین مشاور  -1387-زغال سنگ مینودشت   تجهیزمعدن و طرح اکتشاف گزارش  

  .ارزیاب محیط نوین

  

  .،دفتر تخت شرکت البرز شرقی1388 زغال سنگ تخت،شاف معدنتگزارش پایان اک

  

  . بخش زمین شناسی شرکت زغالسنگ البرز شرقی،1386 ،نقشه راههاي معدن طزره

  

  . بخش زمین شناسی شرکت زغالسنگ البرز شرقی،1386،نقشه راههاي معدن تخت 
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