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 چكيده 

و خاک به  ي آبها ازجمله فلزات سنگين يکي از عوامل اصلي آاليندههاي صنعتي توأم با توليد آاليندهافزايش فعاليت زمينه و هدف:

 ني است. فعاليت هاي معديکي از فعاليت هاي بشري که باعث آلودگي منابع طبيعي از جمله خاک مي شود  .رودشمار مي

 عه قراردر اين پژوهش پهنه بندي غلظت عنصر مس به عنوان آلودگي خاک در اطراف معدن مس ميدوک مورد مطال روش بررسی:

قطه ن 360يک از يستماتسگرفت. دو مسير نمونه برداري با توجه به موقعيت روستا هاي اطراف در نظر گرفته شد. نمونه برداري به صورت 

ين از شاخص زم ن پژوهششد. هضم نمونه ها و اندازه گيري غلظت در آزمايشگاه و به روش جذب اتمي انجام شد. در اي انجامگيري  نمونه

رمال غلظت ني آلودگي خاک به فلزات سنگين استفاده شد. در نهايت با استفاده از روش کريجينگ انباشتگي مولر براي بررسي درجه

 پهنه بندي شد.   عنصر مس و درجه آلودگي خاک

گرم بر کيلوگرم ميلي 5/697و برابر  3Dبرداري در نقطه نمونه Dبرداري نتايج نشان داد که غلظت عنصر مس در مسير نمونهيافته ها: 

ان گرم بر کيلوگرم بوده است. شاخص زمين انباشتگي نشميلي 35/6برابر با  11Dترين غلظت عنصر مس در اين مسير در نقطه بوده و کم

تواند به دليل قرار گرفتن اين مسير در راستاي ، که ميتر استبيش ) جنوب معدن( Dدهد که آلودگي عنصر مس در مسير نمونه مي

 معدن و بر روي شيب در جهت باد غالب جنوبي باشد. 

-تواند نشانشود که ميکاسته ميدهد بافاصله گرفتن از معدن از درجه آلودگي مس در هر دو مسير نتايج نشان ميبحث و نتيجه گيری: 

 هاي منطقه باشد. نقش معدن در ايجاد آلودگي عنصر مس در خاک هدهند

 .انباشتگي آلودگي خاک، معدن مس، پهنه بندي، شاخص زمينژه های کليدی : وا

                                                 
، ايرران. شرفته کرمانفناوري پي استاديار پژوهشکده انرژي، پژوهشگاه علوم و تکنولوژي پيشرفته و علوم محيطي، دانشگاه تحصيالت تکميلي صنعتي و -1

 (مکاتبات مسوول)*

 .مهندسي خاکشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران کارشناسي ارشد، فارغ التحصيل -2
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Abstract 

Background and Objective: Increasing industrial activities associated with the production of 

pollutants, including heavy metals, is one of the main causes of water and soil pollution. Mineral 

activities are one of the human activities that cause pollution of the natural resources such as soil.  

Method: In this study, the zoning concentration of copper as soil contamination around Meyduk 

copper mine was investigated. The direction samples were taken according to the situation of 

surrounding villages. Systematic sampling of 360 samples had been collected through the directions. 

Measuring the concentration of sample was done using atomic absorption method in the laboratory. To 

indicate the degree of soil pollution with heavy metals, Muller’s geoaccumulation index was used.  

Finally, in order to estimate the normal concentration of Cu and pollution of soil, Kriging method was 

used.  

Results: Results showed that the maximum amount of Cu concentration is 697.5 mg/kg and the 

minimum is 6.35 mg/kg. The Cu concentration trend in direction D was more than direction M due to 

the direction of local dominant wind.  

Discussion and Conclusion: By receding from location of mine, the overall trend of Cu concentration 

decreased. This indicated the role of mine activities on soil pollution. 

 

Keywords: Soil pollution, Copper mine, Zoning, Geoaccumulation index. 
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 مقدمه

ها ازجملره هاي صرنعتي تروأم برا توليرد آالينردهافزايش فعاليت

و خراک بره  ي آبفلزات سنگين يکي از عوامرل اصرلي آالينرده

طور توانرد هرم برههرا ميبرين، آلودگياين در .(1ود )رشمار مي

هراي انسراني سربب ورود فلرزات طبيعي و هم از طريق فعاليت

ميليون ترن  1150طورکلي حدود به .(2) ک شودسنگين به خا

از فلزات سنگين )نظير مرس، سررب، کبالرت، روي، کرادميوم ( 

شرود کره اند. تخمرين زده ميشدهتاکنون توسط بشر استخراج 

ميليون تن فلزات سنگين از معادن، با رشرد  14برداشت ساالنه 

. پيشررفت، صرنعتي شردن و نيراز (3) % همراه باشد 4/3حدود 

زاينده به انرژي و مواد معدني، منجرر بره افرزايش اسرتخراج از ف

معادن شده است که همين امر باعث ايجاد عدم توازن در تعادل 

بسياري را به  محيط زيستياکولوژي شده و همچنين خطرهاي 

تمرررامي فلرررزات سرررنگين در  (.6، 5، 4) وجرررود آورده اسرررت

 نوعي،تند و بهالعاده قوي هسهاي باال داراي اثر سمي فوقغلظت

  (.10، 9، 8، 7) گردندتلقي مي محيط زيستيهاي آالينده

فلزات سرنگين جرزم مرواد شريميايي غيرر آلري موجرود در آب 

هرا، کيفيرت شريميايي آب شوند و با بررسري آنبندي ميدسته

را بودن فلزات سنگين به علت دا (.11) گيردموردبررسي قرار مي

و غيرقابل فرسايش برودن در  خصوصياتي نظير سميت، پايداري

 برا (. 12د )هاي مهم مطرح هستنعنوان آاليندهزيست، بهمحيط

توجه به مراحل مختلف استخراج و استحصال مرس، گردوغبرار 

ناشي از عمليات استخراج )خرد کرردن و آسرياب کرردن(، دود 

ها حاصل از فعاليت کارخانه تغليظ، دوغاب شده از دودکشخارج

تغلريظ و زه آب  حاصل از باطله توليدي کارخانهشده آوريجمع

تواننرد گير، هريرک مينشيني باطله در سره رسروبحاصل از ته

هاي هاي سرطحي )سرفرهسبب ورود آلودگي به هوا، خاک و آب

شوند که نقش هريرک از ايرن عوامرل در آلروده  آب زيرزميني(

 (.7) رار گيردتواند موردبررسي قزيست ميکردن محيط

دان زيادي بر روي آلودگي هاي ناشري از فعاليرت هراي دانشمن

صنعتي و معدني برر روي خراک تحقيرق کررده انرد. يرانزاهو و 

عنوان ( امکان استفاده از انعکرا  طيفري را بره2005همکاران )

، Cu ،Hg ،Pb ،Znي روشي سريع  در ارزيابي عناصر آالينرده

As ،Ni ،Cr قرار  در حومه شهر نانجينگ در چين مورد تحقيق

ه دادنرد، روش انعکرا  طيفري  يرها ارادادند. در گزارشي که آن

برا دقتري   As ،Zn ،Hgنسربت بره  Pb ،Ni ،Cr ،Cuغلظت 

( آلودگي 2010بهويان و همکاران) (.13) بيني نمودتر پيشبيش

هاي کشاورزي با اسرتفاده از چنردين فلزات سنگين را در خاک

انباشرتگي  شراخص زمرين (CF)شاخص فاکتور غنري شردگي 

(lego)  و شاخص بار آلرودگي(PLI)  .موردبررسري قراردادنرد

هرا برا فلرزات نتايج ايشان حاکي از غنري شردگي معردني خاک

تيتررانيم،  منگنررز، روي، سرررب، آرسررنيک، آهررن، استرانسرريم و 

وانرگ و (. 14) باشردهاي معدني ميمرال حاصل از فعاليتآنتي

رسي پتانسريل تجمرع ( در مطالعات خود به بر2002همکاران )

هرراي کشرراورزي در اثررر کرراربرد مررواد فلررزات سررنگين در خاک

ي شريميايي پرداختره و برره ايرن نتيجره رسرريدند کره اسررتفاده

روزافزون از اين مواد، موجب افزايش غلظت فلرزات سرنگين در 

( برره 1392شررفيعي و شرريراني ) (.15د )شرروزيسررت ميمحيط

با عنصر  BCو  PHبندي غلظت مس و بررسي همبستگي پهنه

هاي اطراف مجتمع مس سرچشمه پرداختند کره مس در خاک

همبسرتگي معنرادار و  PHي تحقيقات خود دريافتنرد درنتيجه

معنرراداري بررا غلظررت مررس همبسررتگي متبررت و  BCمنفرري و 

گيري ( با اندازه1391شفيعي و همکاران ) (.16) جذب داردقابل

هاي اطراف معدن نمونه از خاک 60غلظت آرسنيک و سلنيم در 

مس سرچشمه برا اسرتفاده از روش اسررکتروفتومتري بره ايرن 

ترر نتيجه رسيدند که غلظت اين عناصر در نزديکي معدن بريش

يابرد هرا کراهش ميبوده و بافاصله گرفتن از معردن، غلظرت آن

ي غير آلوده و عنصر آرسنيک همچنين عنصر سلنيم در محدوده

کمرر (. 17) گيردآلوده قرار مي در محدوده کمي آلوده تا شديداً

( در مطالعه خود، غلظرت عناصرر سرنگين را در 2002و سومر )

اطراف معدني در شمال اسررانيا برا اسرتفاده از ميرزان انعکرا   

بندي کرد. نتايج آناليزهراي شريميايي او نشران قرمز پهنهمادون

برراالتر از  Fe ،Cu ،As ،Cd ،Zn ،Hg ،Pbداد کرره غلظررت 

( ورود مرواد 2002ويترز و لرد )(. 18) ول بوده استمقادير معم

هاي هاي کشاورزي را به منابع آبشده در فعاليتمغذي استفاده
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هاي سطحي و زيرزميني انگلستان بررسي کردند. مطابق بررسي

هاي کشراورزي شده، رهاسازي نيتروژن و فسفر در پسرابانجام

نيرز افرزايش تواند منجر به کاهش کيفيت آب ايرن منرابع و مي

 (.19)ها گرددخطر براي سالمتي انسان

 در اين راستا، با توجه به وجود ذخاير عظريم مرس در دنيرا بره

خصوص در ايران، و درآمد هنگفت ناشي از اکتشاف و استحصال 

 مس، از ديرباز استخراج و فرآوري مس مورد توجه قررار گرفتره

عرادن، است که اين امر سبب شده است که استخراج مرس از م

نقش پر رنگي در افزايش غلظت فلزات سنگين به محيط زيست 

داشته باشند و به همين جهرت آگراهي از روش هراي تغلريظ و 

استحصال مس مي تواند ديرد بهترري را جهرت بررسري نقرش 

معادن مس در ورود فلزات سنگين به محيط زيست بره مرا مري 

 تغليظ دهد. لذا آشنايي با مراحل مختلف استخراج، استحصال و

مس از نقطه نظرر راه هراي ورود آلرودگي از طريرق معردن بره 

گرر اهميرت ز اهميت است. اين موضوع نشرانيمحيط زيست حا

تحقيق و پژوهش در مورد تأثير معرادن مرس در آلروده کرردن 

زيست اطرافشان به فلزات سنگين را مي باشرد. هردف از محيط

( Cuمس )انجام اين پژوهش، بررسي ميزان غلظت فلز سنگين 

ت در دشر GISافرزار بندي آلودگي آن با اسرتفاده از نرمو پهنه

 شهربابک در اثر فعاليت معدن مس ميدوک است.

 ی مطالعاتیمنطقه

کيلومتري شرمال شررق شهرسرتان  42معدن مس ميدوک در 

کيلومتري شمال غرب معدن مرس سرچشرمه  142شهربابک و 

صرات جغرافيرايي اي مختشده است و دار در استان کرمان واقع

دقيقره  25درجره و  30دقيقره طرول شررقي و  10درجه و  55

صرورت باشرد. سريماي هراهري ميردوک بره عرض شمالي مي

عمق است کره هاي کمهاي نسبتاً گرد و با شيب ماليم و درهتره

 باشد. متر مي 2842باالترين ارتفاع آن از سطح دريا 

ق مررس عمررمحرردوده معرردن مررس ميرردوک دو ترروده نفرروذ کم

گيرد که هريک از اين دو توده نرام محلري پورفيري را در بر مي

هرا ميردوک)الچاه( و باشرند. يکري از آنخاص خرود را دارا مي

باشد. کارگاه اصلي در محل معدن ميدوک است. ديگري سارا مي

شرده کيلومتري شمال غرب روستاي ميردوک واقع هفتکه در 

 است. 

 روش پهنه بندی

ريجينگ براي توزيرع مکراني فلرزات سرنگين روش زمين آمار ک

 خاک، پتانسيل بااليي دارد و هم چنين به عنوان روش مناسربي

 سرتبراي درون يابي و تهيه نقشه هاي آالينه ها پيشنهاد شده ا

ي خرررود از (، در مطالعررره2007جيررراکن و همکررراران ) (.20)

هاي کريجينگ معمولي و کريجينگ لگاريتم نرمال براي تکنيک

هاي الگوي مکراني عناصرر )کرروم، جيروه، سررب، ي نقشهتهيه

ها نشان داد آرسنيک، کادميوم و مس( استفاده کردند. نتايج آن

که کادميوم با مدل خطي، کروم با مدل نمرايي و ديگرر فلرزات 

سنگين با مدل کروي منطبق هستد.  در اين پژوهش تغييررات 

گزينرگ را براي چان Cr،As ،Cu ،Pb ،Cd ،Hgمکاني عناصر 

نمونه خاک تعيين شرد.  655در استان ژيجانگ چين با بررسي 

را بره کاربردنرد و از کريجينرک  GISآمرار و ها فنرون زمينآن

نرمال و کريجينگ عمومي جهت تهيره نقشره و توزيرع مکراني 

Pb،Hg،As،Cu در اين تحقيق (23، 22، 21) استفاده کردند .

تغييرات مکراني  براي پهنه بندي غلظت فلزات سنگين و بررسي

 از روش کريجينگ معمولي استفاده شد. 

 بردارینمونه 

برداري به روش سيسرتماتيک بره محوريرت معردن مرس نمونه

ميدوک در دو جهت جنوب غربي معدن به سرمت شرهربابک و 

سمت روستاي هرتاسک انجام شد. برراي جنوب شرقي معدن به

 GISافرزار نرم اين کار ابتدا منطقه مورد مطالعه برا اسرتفاده از

برداري عنوان نقاط نمونهها بهبندي شد. محل اتصال شبکهشبکه

برداري در اوايررل تيرمرراه انجررام گرفررت. در تعيررين شررد. نمونرره

×  20يابي، در محل نقطه، يک پرالت برداري، پس از نقطهنمونه

صرورت متر )ماکرو پالست( در نظر گفته شد و داخرل آن به 20

V متر )ميکرو پالت( قرارداده شد. سرس  3 × 3پالت شکل سه

-صرورت ضرربنمونه خاک به 5از داخل هر ميکرو پالت تعداد 

متري خاک برداشرت شرد و پرس از سانتي 0-20دري از عمق 

 2ي مرکرب بره وزن حردود هرا، يرک نمونرهمخلوط کرردن آن

نمونه خاک برداشت شدند  24کيلوگرم برداشت شد. در مجموع 

نمونه خاک مرکب  12برداري و مسير نمونهکه سهم هر يک از د

  (.24) شد
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مترري عبرور داده ميلي دو ها پس از خشک شدن، از الرکنمونه

ها نيز برا اسرتفاده از شد و جهت آناليز آماده گرديد. هضم نمونه

ها با استفاده از انجام پذيرفت. هضم نمونه Agva Regiaروش 

انجرام  ) LHC ((،  هيدروکلريک اسريد3HNOاسيد نيتريک )

ها، غلظرت فلرزات گيري از کل نمونهپس از عصاره (.25) گرفت

سررنگين در هررر نمونرره بررا اسررتفاده از دسررتگاه جررذب اتمرري 

 گيري شد. اندازه

 برازش واريوگرام

براي برازش واريوگرام تجربي از انواع متداول آن ماننرد خطري، 

رازش هرر تواني، نمايي و گوسي استفاده شد. با توجه به نتايج بر

ها، در نهايرت مردل واريروگرام نمرايي بهتررين يک از اين روش

برراي بررازش  Variowin2.2از نرم افزار  برازش را نشان داد.

 1 هرراي غلظررت آلررودگي اسررتفاده شررده اسررت. در شررکلداده

شده که دامنره تراثير آن يهواريوگرام آن براي غلظت آلودگي ارا

ب واحد بدون بعد، اثر برحس 08/1کيلومتر، سقف آن  شش برابر

بدسرت آمرده  038/0برابرر  RMSEاي آن صفر  و معيار قطعه

 است.

 

 

برازش واريوگرام غلظت آلودگی -1شكل   

Figure1- Variogram of pollution concentration fitting 
 

 انباشتشاخص زمين

شناسي عناصر ، زماني که توزيع زمينمحيط زيستيدر مطالعات 

زاد و طبيعري باشرد ، ترکيبي از عوامرل انسراندر محيط حاصل

هاي آلودگي موردمطالعه قرار روند تغييرات با استفاده از شاخص

گيرد. جهت تعيين ميزان آاليندگي خاک به فلرزات سرنگين مي

در يک منطقه، بايستي ميزان غلظت عناصر در آن منطقه با يک 

وهش از در ايرن پرژ (.26) شده مقايسه شرود استاندارد شناخته

ي آلودگي خراک بره شاخص زمين انباشتگي براي بررسي درجه

کره توسرط  1فلزات سنگين استفاده شد. شاخص زمين انباشتگي

(، شاخصي اسرت 1969شده است )مولر و همکاران، مولر معرفي

ي ي آاليندگي خاک را تعيين کند و از رابطرهتواند درجهکه مي

 (.27) شودزير محاسبه مي

(1) 
 

                                                 
1- Geoacumulation index  

غلظرت  nc مرولر،  )Igeo(سا  شاخص زمرين انباشرتگي بر ا

لگاريتم بر  2logي فلز امتحان شده در خاک،  گيري شدهاندازه

غلظت زمينه ژئو شيمي در فلرز امتحران مشرابه   nBي دو، پايه

، ضررريب تصررحيح زمينرره، ناشرري از اثرررات 5/1است.ضررريب 

ه اثررات ديگر در اين رابطه براي اينکرعبارتليتولوژيکي است. به

شرده در مواد مادري خاک و نوسانات طبيعي محتواي ماده داده

اسرتفاده  5/1هاي انسراني تصرحيح شرود، از ضرريب اثر فعاليت

عنوان فراواني نرمال اصطالح زمينه ژئوشيميايي به (27) شودمي

هراي يک عنصر در يک زمين براير يرا خراک بردون اثرر فعاليت

 275/8مس  مينه براي عنصرغلظت ز (.28)شودانساني گفته مي

در اين پرژوهش، غلظرت  گيري شد. گرم بر کيلوگرم اندازهميلي

طور نمونه خراک کره بره 12زمينه براي عنصر مس از ميانگين 

-گونره فعاليرت انسراني قررارتصادفي از مناطقي که تحرت هي 

 Cuترتيب، غلظت زمينه براي اينبه (.29) نداشتند محاسبه شد
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ها خاک د. مولر بر اسا  شاخص زمين انباشتگي،گيري شاندازه

بنردي کررده اسرت. آلودگي به هفرت گرروه طبقهرا ازنظر درجه

 دهد. شان ميبندي مذکور را نطبقه 1جدول 

 (38)طبقات شاخص زمين انباشتگی  -1جدول

Table 1-The Geoacumulation index`s classes (38) 

 شاخص زمين انباشتگی درجه آلودگی خاک

 0< غير آلوده

 1-0 غير آلوده تاکمي آلوده

 2-1 کمي آلوده

 3-2 کمي آلوده، تا خيلي آلوده

 4-3 خيلي آلوده

 5-4 خيلي آلوده تا شديد آلوده

 5> شديد آلوده
 

 نتايج و بحث

در نقطه  Dبرداري ترين غلظت عنصر مس در مسير نمونهبيش

کيلوگرم به دست گرم بر ميلي 5/697و برابر  3Dبرداري نمونه

و  11Dترين غلظت عنصر مس در اين مسير در نقطه آمد و کم

آمده با اين توضيح که در دستگرم بر کيلوگرم بهميلي 35/6

برداري با فاصله گرفتن برداري شماره نقاط نمونهاين مسير نمونه

رين تبيش 12Dترين فاصله و کم 1D شود )از معدن زياد مي

، mبرداري غلظت عنصر مس در مسير نمونهترين فاصله(. بيش

به دست آمد و کم mg/kg 785/51به مقدار  1mدر نقطه 

ه به مقدار  ب 5mترين غلظت عنصر مس در اين مسير در نقطه 

برداري به دست آمد )شماره نقاط نمونه mg/kg 95/5مقدار 

و بيش 1m ترين فاصلهشود کمبافاصله گرفتن از معدن زياد مي

فاصله کم 3D، نقطه Dبرداري (. در مسير نمونه5mله  تر فاص

 .شوداز معدن مس ميدوک را شامل مي 11Dتري را نسبت به 

نقشه تغييرات غلظت عنصر مس را در اطراف روستاها و  2 شکل

دهرد، کره برا مطالعه نشران مي برداري منطقه مورد نقاط نمونه

ترين غلظت عنصر مس در اطراف معدن مرس توجه به آن بيش

قرار دارد که با رنرگ آبري در  Dبرداري ميدوک در مسير نمونه

هراي براالي مرس غلظت 2ل شده است . در شک نقشه مشخص

هاي آبري در اطرراف معردن مرس ميردوک نشران صورت لکهبه

ن مس بافاصله گرفتن از معردن ييهاي پاشده است و غلظتداده

صورت گسرتره وسريعي از رنرگ نرارنجي نشران مس ميدوک به

هرراي مررس در مسرررير شررده اسررت . از مقايسرره غلظتداده

 2با توجره بره جردول Mبرداري با مسير نمونه Dبرداري نمونه

هاي عنصر مس در مسير ترين غلظتمشخص مي شود که بيش

، در Dبرداري ا مسير نمونرهقرارگرفته است زير Dبرداري نمونه

 8، 2راستاي معدن )جنوب معدن( قرار دارد. با توجه بره شرکل

هاي باالي مس کره برا ، در غلظتDبرداري از مسير نقطه نمونه

انرد. ايرن در شرده اسرت، قرارگرفتهرنگ آبي در نقشره مشخص

در ايرن   Mبردارييرک از نقراط نمونرهحرالي اسرت کره هري  

 . محدوده قرار ندارد 

نمررودار تغييرررات غلظررت عنصررر مررس در مسررير  3کل شرر

کره  بيران ميکنرداين نمرودار  .دهدرا نشان مي Dبرداري نمونه

يافته است. در بافاصله گرفتن از معدن غلظت عنصر مس کاهش

شاهد افزايش غلظت مس برخالف رنگ  6Dاين نمودار در نقطه 

ير باد کاهش غلظت بافاصله گرفتن از معدن هستيم که علت تأث

مطالعره در  جهت براد غالرب منطقره مرورد .غالب منطقه است

رسد باد غالب باعث انتقال مس به جهت جنوب است. به نظر مي

ترر ذرات در ايرن فاصرله از معردن شرده و دراپ بيش 6Dنقطه 

در جهت جنوب معردن و براد غالرب جنروبي در  Dاست. مسير 

 گلباد منطقه قرار دارد.

 
ندی غلظت عنصر مس در بنقشه پهنه  -2لشك

 برداریاطراف روستاها و نقاط نمونه

Figure 2- Copper concentration zoning map 

around villages and sampling points  
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تغييرررات غلظررت عنصررر مررس را در مسررير  نمررودار 4ل شررک

دهد بافاصله دهد اين نمودار نشان مينشان مي Mبرداري نمونه

يدوک غلظت عنصر مرس در ايرن مسرير گرفتن از معدن مس م

يافته است . در اين نمودار برخالف روند کاهش  در نقطه کاهش

6M  شاهد افزايش غلظت عنصر مس هستيم کره ايرن افرزايش

احتماالً تحت تأثير باد جنوب غربي است که باعث انتقرال ذرات 

در جهرت  Mبرداري معلق به اين نقطه شده است. مسير نمونره

عدن مس ميدوک است. شيب شديد جنوب غربي جنوب غربي م

بالفاصله از معدن باعث شده است که ذرات به خروبي در سرطح 

شويي جريانات سطحي خاک نشست نکنند. همچنين در اثر آب

کراهش غلظرت  5به دليل شيب زمين، تا نقطه نمونره بررداري 

 (.3مس مشاهده مي شود )شکل 
 

 
 Dرداری بغلظت عنصر مس در مسير نمونه  -3شكل 

Figure 3- Copper conventration in D sampling direction 

 

 

 Mبردارینمودار تغييرات غلظت عنصر مس در مسير نمونه - 4 شكل

Figure 4- Copper concentration in M direction 

برداري درجه آلودگي عنصر مس در هر نقطه نمونره 2در جدول 

شده اسرت. برر ايرن حاسبهبر اسا  شاخص زمين انباش مولر م

در محردوده شرديداً  Dبرداري نقاط در مسير نمونه %25اسا  

درصرررد نقررراط  66/16 .(1D، 2D، 3Dآلررروده قررررار دارنرررد )

در محدوده خيلي آلروده  Dبرداري برداري در مسير نمونهنمونه

نقررراط در مسرررير  %25 در حررردود .(4D، 6Dقررررار دارنرررد )

لروده ترا خيلري آلروده قررار در محدوده کمي آ Dبرداري نمونه

برداري درصد نقاط در مسير نمونه 66/16 .( 5D ،7D، 8Dدارند)

D ( 11در محدوده غير آلروده قررار دارنردD، 12D).   برر اسرا

شاخص زمين انباشت براي ميرانگين غلظرت مرس در  2جدول 

دهد که درجه آلرودگي مرس در نشان مي Dبرداري مسير نمونه

 گيرد . ر ميمحدوده خيلي آلوده قرا

و در محردوده  Mبرداري درصد از نقاط در مسرير نمونره 33/8

درصرد از  66/16(. 1Mکمي آلوده تا خيلي آلروده قررار دارنرد )

در محردوده کمري  Mبرداري برداري در مسير نمونهنقاط نمونه

درصرد از  33/33 .(2M، 6Mآلوده تا خيلري آلروده قررار دارنرد)

در محدوده غيرر آلروده تراکمي  Mبرداري نقاط در مسير نمونه

درصرد از نقراط  66/41(. 3M، 4M ،7M، 8Mآلوده قرار دارنرد )

در محردوده غيرر آلروده  Mبرداري برداري در مسير نمونهنمونه

 3برر اسرا  جردول .( 5M، 9M ،10M، 11M ،12Mقرار دارنرد)
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شاخص زمين انباشرت برراي ميرانگين غلظرت مرس در مسرير 

دهررد کرره درجرره آلررودگي مررس در ينشرران م Mبرداري نمونرره

 گيرد. محدوده غير آلوده تاکمي آلوده قرار مي

دهرد کره آمده از شاخص زمين انبراش نشران ميدستنتايج به

ترر ) جنوب معدن(  بيش Dآلودگي عنصر مس در مسير نمونه 

دليل قررار گررفتن ايرن مسرير در راسرتاي تواند بهاست، که مي

اد غالب جنوبي باشد. همچنين معدن و بر روي شيب در جهت ب

دهد بافاصله گرفتن از معردن از درجره آلرودگي نتايج نشان مي

توانرد نشران دهنرد شود کره ميمس در هر دو مسير کاسته مي

هراي منطقره نقش معدن در ايجاد آلودگي عنصر مس در خاک

 باشد.

 

 مولربرداری بر اساس شاخص زمين انباشت درجه آلودگی نقاط نمونه - 2 جدول

Table 2- Pollution classes in sampling point based on Muller geoacumulation index 

درجه آلودگی 

 خاک

مقدار شاخص 

زمين انباشتگی 

Cu 

نقاط نمونه 

 برداری

درجه آلودگی 

 خاک

مقدار 

شاخص 

زمين 

انباشتگی 

Cu 

نقاط نمونه 

کمي آلوده تا خيلي  برداری

 آلوده

06/2 M1 39/5 شديد آلوده D1 

 D2 62/5 شديد آلوده M2 77/1 کمي آلوده

غير آلوده تا کمي 

 آلوده

97/0 M3 81/5 شديد آلوده D3 

غير آلوده تا کمي 

 آلوده

21/0 M4 01/3 خيلي آلوده D4 

کمي آلوده تا خيلي  M5 -06/1 غير آلوده

 آلوده

36/2 D5 

 D6 89/3 خيلي آلوده M6 67/1 کمي آلوده

ي غير آلوده تا کم

 آلوده

73/0 M7  کمي آلوده تا خيلي

 آلوده

57/2 D7 

غير آلوده تا کمي 

 آلوده

16/0 M8  غير آلوده تا کمي

 آلوده

81/0 D8 

کمي آلوده تا خيلي  M9 -11/0 غير آلوده

 آلوده

09/2 D9 

غير آلوده تا کمي  M10 -07/0 غير آلوده

 آلوده

46/0 D10 

 D11 -96/0 غير آلوده M11 -02/0 غير آلوده

 

 
 D12 -22/0 غير آلوده  

 

بندي آلودگي عنصر مس بر اسرا  شراخص نقشه پهنه 5ل شک

دهرد، در زمين انباشت مولر در منطقه موردمطالعه را نشران مي

شده است  آلوده با رنگ قرمز مشخص اين نقشه محدوده شديداً

شود . مواد مرادري عامرل که محدوده اطراف معدن را شامل مي

الي مس دراين محردوده اسرت و منشرام زمرين اصلي غلظت با

 شناختي دارد . با توجه اين نقشه تنها يرک روسرتا در محردوده

شرده اي در نقشه مشخصآلوده قرارگرفته است که با رنگ قهوه

رنرگ است محدوده غير آلوده با کمي آلروده برا رنرگ سربز کم

 شده است که بيشتر روستاهاي موجود در منطقه موردمشخص

خروبي نشران  بره 4انرد . شرکلدر اين منطقه قرارگرفته مطالعه

اسرته کفاصله گرفتن از معدن از درجه آلودگي مرس  دهد بامي

 شده است . 

 

 
ندی آلودگی عنصر مس براساس نقشه پهنه ب -5شكل 

 شاخص زمين انباشت مولر 

Figure 5- Copper pollution zoning map based on 

Muller geoacumulation index
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 تشكر و قدردانی

بره  هزينه هاي مربوط به اين پژوهش در قالب طررح تحقيقراتي

از طررف پژوهشررگاه  18/05/94مررور   7ص//2640/94شرماره 

 علوم و تحقيقات پيشرفته و علوم محيطي در دانشگاه تحصيالت

ت کره تکميلي صنعتي و علوم پيشرفته کرمان پرداخت شده اس

 مي نمايند.نويسندگان از اين دانشگاه تشکر 
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