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چكيده
این پژوهش به منظور بررسی اثرات تخریبی زیست محیطی معدن زغال سنگ گلندرود در دامنه شمالی البرز ،شهرستان نوشهر و کارخانهه
زغال شویی چمستان واقع در شهرستان نور می باشد .بنابراین ،نمونه برداری در  02نقطه از آب و خاک مناطق مهککور اناهاگ گر هت کهه
شامل :معدن 0 ،چشمه در باال و پایین دست معدن ،کارخانه زغال شویی 3 ،باغ در اطراف کارخانه و رودخانه های کنهار معهدن و کارخانهه
می باشند .با توجه به موضوع ،به تعیین مقدار  COD ،pHو میزان لهزات سهنيین کهادمیوگ ،سهرب و نیدهل در نمونهههای آب و خهاک
پرداخته شد .نمونه برداریها در دو صل بهار و پاییز ( روردین و آذر) انااگ شد .آزمایشهای انااگ شده مقدار  pHرا در حهد خنیهی ،بهین
عدد 6 -7و مقدار  CODرا نیز در اکیر نمونه ها در یک محههدوده متوسط( )9 -02نشهان داده که در  0نمونه مقهدار  CODبهین اعهداد
( 70 -20خروجی معدن و زغال شویی) میباشد که البته این مقدار از حد استاندارد خارج نمی باشد .مقدار لزات سنيین در آب و خهاک
این مناطق نیز آلودگی خاصی به همراه نداشته است .البته باال بودن مقدار لزات کادمیوگ و نیدل (کمی خارج از حد اسهتاندارد) در خهاک
معدن ،ممدن است به علت معدنی بودن منطقه ،وجود زغالسنگ و کودهای گیاهی موجود از درختان باشد .معهدن و زغهال شهویی مهورد
مطالعه از نظر آلودگی آب ،آالیندگی خاص و حادی را نشان نداده اند ،اما باید به آثار سوء رهاسازی باطلههای موجود در محدوده معدن و
همچنین انباشت باطلهها در اطراف کارخانه زغال شویی اشاره نمود ،که این عوامل باعث ایااد مناظر ناخوشهایند وتهيثیر بهر اکوسیسهت و
تنوع زیستی محدوده مورد مطالعه گردیده است.
كلمات كليدي :گلندرود ،زغالسنگ ،چمستان،آالیندگی ،لزات سنيین

 -1استادیار ،دانشدده محیط زیست و انرژی ،دانشياه آزاد اسالمی ،واحد علوگ و تحقیقات تهران ،ایران.
 -0کارشناس ارشد علوگ محیط زیست ،دانشدده محیط زیست و انرژی ،دانشياه آزاد اسالمی ،واحد علوگ و تحقیقات تهران ،ایران(مسئول مداتبات).
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مقدمه
بشر از آغاز پیدایش ،پیوسته برای ادامه زندگی به دنبال انهرژی

به طوری که تحقیقات گکشته نشان می دهد گرد و غبار

موجود در که زمین بوده است تا بتواند نیازهای گوناگون زندگی

حاصل از زغال سنگ و سیلیس در کارگران معادن زغال سهنگ

خود را برطرف کند .این انرژی بیشتر از سوختهای سیلی مانند

موجب بیماری زایی(آنتراکهوز) مهیگهردد ( .)6اثهرات تخریبهی

زغالسههنگ و ن ههت بههه دسههت آمههده و علههیرغ ه پیشههر ت در

معادن زغال درجنيلهای شمال کشور کهه بها تخریبهاتی نظیهر:

تدنولههوژی هسههتهای ،خورشههیدی ،بههادی و  ...تمایههل بههر ادامههه

لغزش و ریزش توده های خاک ،رانش زمین ،قطع اشاار جهت

است اده از این نوع انرژیها به قوت خود باقی است و احتمهاال در

احداث جاده و تيسیسات ،پرتاب سنگ در اثر ان اار و صدمه بهه

آینده نیز این چنین خواهد بود(.)1

درختان ،خاکبرداری و خاکریهزی در ح هر تونلهها در منهاطق

از میان منابع سوختهای سیلی مصهر ی در نیروگاههها،
زغالسنگ به سبب ایااد معضالت زیستمحیطی راوان ،کمتر

شیبدار ،رها کردن باطله های زغال سنگ در جنيل و  ...همهراه
بوده است (.)7

مورد است اده قرار میگر ت .با توجه به محدود بودن ذخایر ن ت

در آ ریقای جنوبی بازگشایی و است اده مادد معدنچیان

وگاز طبیعی در جهان ،با درنظرگر تن عمر کوتاه ذخایر مککور

و ا راد دیير به طور غیرقانونی از معادن بسته شده و یا اسهت اده

نیز راوانی ذخایر زغالسنگ نسبت به ن ت و گاز ،اخیرا است اده

نامناسب کشاورزان از زمینهای احیا شده بعهد از معهدن کهاری

از منابع زغالسنگ موجود برای تيمین سوخت نیروگاهها مدنظر

مشدالت زیادی به بار می آورد از جملهه آلهوده نمهودن آبههای

قرار گر ته است(.)0

سطحی و زیرزمینی ،احتراق ناگههانی و خطهرات بهداشهتی و ...

استخراج و رآوری مواد معدنی نقش مهمی در تخریب و

( .)2در نیاریه نیز تيثیر زغال سنگ و رسهوبات آن در رودخانهه

آلودگی محیطزیست دارد .تخلیه مواد باطله و زهابهای اسهیدی

آکوال در آنوگو به همراه تمرکز لزات سهنيین ،آلهودگی آبهها و

حاوی لزات سنيینی از این معادن بدون رعایت اسهتانداردهای

تيثیر بر صنعت و کشاورزی اشاره شده است(.)9

زیستمحیطی باعث آلودگی هوا ،آب ،خاک،گیاهان و محصوالت

مناطق مورد مطالعه در این تحقیق ،معدن زغهال سهنگ

زراعی در اطراف معادن شده و از این طریق آالینهدههای لهزی

گلندرود در دامنه شمالی البرز واقع در شهرستان نوشههر ،شههر

به زنایره غکایی انسان وحیوان انتقال مییابند(3و.)2

رویان و کارخانه زغال شویی چمسهتان در شهرسهتان نهور مهی

جنيل یدهی از بسهترهای اولیهه صنعتیشهدن و مسهتمر

باشند و این مه به منظور بررسی آثار سوء زیست محیطهی بهه

جهان غرب در امر علوگ و نون جدید قرار گر هت و بهه دالیهل

جهت آگاهی از مقهدار و میهزان آالینهدهههای زیسهتی در آب و

نقش اقتصادی جنيل در جوامهع مختله  ،اسهت اده از جنيلهها

خاک منطقه جهت ح اظت زیسهت محیطهی بیشهتر و دقیقتهر

بیرویه صورت میگیرد .همچنین است اده از عرصههای جنيلهی

انااگ گر ته است.

به عنوان چراگاه ،زغالگیهری ،سهوخت روسهتایی و اسهت اده از

رسانههای عمومی و دسهتياههای اجرایهی میتواننهد بها

چوب در منابع مختل ازجمله مواردی هستندکه باعهث انههداگ

عالیت بیشتر ،رهنگ محیطزیست را به معارف عمومی جامعه

جنيل گشتهاند .همان گونه که اکوسیستمهای طبیعی ،شهرایط

تبدیل کنند .محققان و نویسندگان نیز با نوشتن مقاله و کتهاب

مناسب و مورد نیاز زیست آدمی را راه میکننهد ،انسهان نیهز

میتوانند اطالعات علمی دانشاویان و دانشپژوههان را ا هزایش

میتواند با ح ظ و نيهداری و احتهراگ بهه آنهها نهه تنهها آینهده

دهند .نتیاه این عالیتها ا زایش آگاهی مردگ است کهه آنهها را

زیستی طبیعت را تيمین کند ،بلده زندگی خود را بهر ایهن کهره

مصههم بههه برخههورداری از هههوای پههاک ،آب سههال و منههاظر و

زمین تداوگ بخشد (.)5

چش اندازهای زیبا میکند(3و.)6
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مواد و روشها
کانسار گلندرود در دامنه شمالی رشته کوههای البرز با

حداقل آن  522-622متهر میباشهد .سهط زمهین از درختهان

' 36ْ ،15در جنهوب شهرقی

جنيلی پهن برگ ،ماننهد درخهت بلهور ،راش ،گهورکی و غیهره

و ْ 36ْ ،36' ،32ْْ-36ْ ،32' ،32در شهههههمالغرب و در طهههههول

پوشیده شدهاست و رخنمونههای زغهال بهه علهت ایهن پوشهش

جغرا یایی ْ  51 ْ ،19' ،32قهرار دارد .گسهترش طهولی رخنمهون

جنيلی به ندرت مشاهده میشود .پرجمعیهتترین روسهتاها در

رسوبات زغالی از ساادرود آمل تا رودخانه چالوس حهدود 122

اطراف کانسار شامل روستای گلندرود ،پیمهود ،وازک ،الشهدنار،

کیلومتر میباشد که در تقسی بندی حوضههای رسهوب گهکاری

میان رودبار میباشد .معدن گلندرود از نظر موقعیهت مدهانی در

البرز جزو حوضه بزرگ رسوب گکاری زغالی شمالی البهرز قهرار

جنيلهای شهرستان نوشههر (رویهان) و در سهری  10از حوضهه

دارد.

شماره  22که تحهت نظهارت اسهتح اظی منهابع طبیعهی غهرب

مختصات جغرا یایی در مدار عهر

رودخانههای مه منطقه کاور ،گلندرود ،سهولدژوالوی،،

مازندران -نوشهر میباشد ،قهرار دارد .شهدل شهماره 1موقعیهت

کالت و شالخ میباشند .منطقه زغالدار مهورد نظهر کوهسهتانی

جغرا یایی معهدن گلندرود را در دامنههه شهمالی البهرز نشههان

است که حداکیر ارت اع آن از سهط دریها  1522-1222متهر و

میدهد(12و.)11

شكل  -4موقعيت جغرافيایی معدن گلندرود()41
شرکت رآوری زغال سنگ واقع در شهر چمستان ،تنها

دانهبندی زغال سنگ آغاز نمود و نظر به احساس نیاز کنسانتره

واحد رآوری بخش خصوصی است که عالیت خهود را از سهال

زغالسنگ بهه عنهوان مهواد اولیهه کربنهی جههت کارخانهههای

 1375آغاز نموده است .این شرکت در  02کیلومتری غرب آمل

روسیلیس سمنان و روآلیاژ اَزنا و  ...و نظر به این که کارخانهه

و در  15کیلومتری جنوب شرقی نور بر روی آبر تههای سهخت

رآوری زغالسهنگ حرارتهی در ایهران وجهو نداشهت مهدیریت

شده حاصل از رسوبات پرکننده درههها کهه مشهتمل بهر مهارن،

شرکت تصمی به احداث کارخانه زغال شویی جههت ر هع نیهاز

ماسهسنگ ،کنيلومرا ،سنگ آهک و شیل میباشد واقع گردیده

کارخاناات مککور نمود و با تهالش مسهتمر مو هق بهه احهداث

است .در شروع کهار ،ایهن شهرکت عالیهت خهود را بهه صهورت

کارخانه زغال شویی و تولید کنسانترههای زغال سنگ مورد نیاز
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دو کارخانه مککور با کی یت استانداردهای جهانی شهده

آب  12عدد و نمونههای خاک نیز 12عدد بهوده اسهت .تعیهین

است ( .)10جهت کسب مطالب و نتای ،به جمع آوری اطالعات

مدان و تعداد نمونه ها برحسهب مطالعهات و بررسهیهای اناهاگ

از مدانهای مورد تحقیق به صورت بازدیدهای میدانی پرداختی .

شده در منطقه صورت گر ته است .در جداول شمارهههای 1و0

همراه با بازدیدهای میدانی نمونهبرداریها در صل بهار و پاییز و

ناگ و شماره ایستياههای نمهونه برداری آب و خهاک مشههخص

در تاریخهای  26/9/15و  27/1/12انااگ شد .تعداد نمونههههای

می باشد.

جدول  -4نام و شماره ایستگاههاي نمونهبرداري آب
شماره ایستگاه

نام ایستگاه
خروجی تونل معدن

W1

چشمه باالدست معدن

W0

چشمه پاییندست معدن

W3

باالدست رودخانه گلندرود

W2

میاندست رودخانه گلندرود

W5

پاییندست رودخانه گلندرود

W6

خروجی کارخانه زغال شویی

W7

باالدست رودخانه وازرود

W2

میاندست رودخانه وازرود

W9

پاییندست رودخانه وازرود

W12

جدول  -2نام وشماره ایستگاههاي نمونهبرداري خاك
نام ایستگاه شماره ایستگاه سطح نمونهبرداري
باغ 1

E1

باغ 0

E0

باغ 3

E3

باغ شاهد

E2

خاک معدن

E5

سط

E1-1

عمق E1- 0
سط

E0-1

عمق E0-0
سط

E3-1

عمق

E3-0

سط

E2-1

عمق E2-0
سط

E5-1

عمق

E5-0
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نمونهبرداریهایی جههت آزمایشههای انهدازهگیری میهزان

سپس به وسیله یک الک با مهش  ،52آنهها را الهک کهرده و در

 COD ،pHو لهزات سهنيین ( )Cd, Pb, Niاناهاگ گر هت.

ظروف در بسته ریخته شد .جهت آماده سازی نمونه های خهاک

پس از مشخصشدن مدانهای نمونه برداری جهت نمونهگیری و

و تعیین مقدار لزات سنيین ،از کتاب Standard methods

آزمایش نمونههای خاک و آب به صورت زیر عمل شد.

بخش  ،3کد  ،3232ص 3 -6است اده شد و سپس نمونهه هها را

در نمونهبرداری خاک از روش  Zاست اده شده است ،بهه
این صورت که باغهای اطراف زغهال شهویی بهه شهدل هندسهی

به دسهتياه جهکب اتمهی بها مهدل  spectrAA.200و مهارک
 varianمنتقل شد.

منظ بوده و طبق شدل زیر از سط و عمق خاک نمونه برداری

جهت نمونهبرداری از آب ابتهدا ظهروف نمونهه را کهامال

شد .وسعتی از منطقه معدن را که بهرای نمونههبرداری انتخهاب

تمیز کرده و توسط آب مقطر شستشو داده مهیشهود ،در محهل

شده به شدل هندسهی تقریبها منظمهی درآورده و ماننهد باغهها

نمونه برداری ظرف را از آب پر و خالی کرده تا کهامال بهه نمونهه

نمونهبرداری انااگ شد .سط خاک اصله زمین تا عمق 32cm

آغشته گردد .سپس نمونهه اصهلی را پهر کهرده و جههت اناهاگ

و عمق خاک از  32cmتا  62cmرا تشدیل میدهد.

آزمایشهای اولیه اقداگ می شود .اندازهگیری  pHدر همان محل
نمونههبرداری توسهط کاغهک تورنسهل اناهاگ مهی شهود .پهس از

نمونه سط 2 -32 cm

اندازهگیری ،به جهت ثابت ماندن نمونهها در  ،0 pHچند قطره

نمونه عمق 32-62 cm

اسید سول وریک ( )H2SO4به نمونه اضا ه نمهوده سهپس درب
ظرف را محد بسته و همراه با برچسب نمایش اطالعات جههت
انتقال به آزمایشياه آماده می شود.

با وسایل مناسب تا عمق تعیینشده زمین را ح ر نموده،

جهت تعیین مقدار لهزات سهنيین نمونههههای آب نیهز

تمامی نمونههای سط را بر روی یک روزنامه مخلهور نمهوده و

مانند نمونههای خاک طبق روش مککور عمل مهی شهود .بهرای

حدود  1kgجدا کرده ،سپس تمامی نمونههای عمق را مخلهور

تعیین مقدار  CODنمونه های آب نیز از کتهاب Standard

و از آن ه حدود  1kgجدا می شود .در مهورد تمهامی باغههای

 methodsبخش  ،5کد ،5002ص 5 -6است اده میشود که در

اطراف زغال شویی همراه با زمین شاهد و خهاک نمونهه معهدن

آن از محلولهههای دیکرومههاتپتاسههی ( )k2Cr2O7و محلههول

این مراحل را انااگ داده و به این ترتیب از هر مدان نمونهگیری

سول ات روآمونیوگ اسهتاندارد (((NH4)2Fe(SO4)2 6H2O

شده یک نمونه از سط خاک (عمق  )2-32cmو یک نمونهه از

ه است اده گردیده است .بعد از آماده سازی نمونه ها ،آنهها بهه

عمق خاک (عمق  )32-62 cmبهه دسهت آمهد .نمونههها درون

جهت تعیهین مقهدار اکسهیژن محلهول بهه دسهتياه مخصهوص

ظرف در بسهته ریختهه شهده و بهرروی هرکهداگ یهک برچسهب

تعیین CODمنتقل می شود(.)13

اطالعاتی نصب گردید.

یافته ها

پس از انتقال نمونهها به آزمایشياه جهت آزمایش تعیین

 -نتایج آزمایشهاي  pHآب :آزمایش  pHدر دو مرحلهه در

لزات سنيین در ابتدا با ریختن نمونهها در ظروف چینی ،آنهها

تاریخهههای  26/9/15و  27/1/12اناههاگ شههد .جههدول شههماره 3

را به مدت  70سهاعت در دسهتياه آون ( )Ovenبها دمهای 72

نتای ،آزمایشهای  pHآب در دو مرحله نمونه بهرداری را نشهان

درجه سانتیيراد خشک گردیهد .پهس از ایهن کهه خهاک کهامال
خشک شد به وسیله هاون خاکها را کامال کوبیهده و خهرد شهد،

میدهد.
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جدول  -9نتایج آزمایشهاي  pHآب در دو مرحله نمونه برداري
شماره ایستگاه

W4

W2

W9

W1

W1

W1

W1

W1

W3

W41

)11/3/41( pH1

6 -7

6 -7

6 -7

6 -7

6 -7

6 -7

6 -7

6 -7

6 -7

6 -7

)11/4/41( pH2

7 -2

6 -7

6 -7

6 -7

6 -7

6 -7

7 -2

6 -7

6 -7

6 -7

با توجه به نتیاه آزمایش و این کهه بهه وسهیله کاغهک تورنسهل

 -نتایج آزمایشهاي ( CODاكسيژن محلول شيميایی):

گر ته شده است ،نتای ،در اکیر نمونه ها ( چشمه ها و رودخانهه

نمونه های آب جهت آزمایش  CODدر محهل نمونهه بهرداری

ها غیر از  W0و  ) W7بین عهدد  6 -7متغیهر بهوده ،تغییهرات

توسط اسید سول وریک ( )H2SO4تیبیت شده و به آزمایشهياه

قابل مالحظه ای نداشته و در حد خنیی می باشد و ههی گونهه

منتقههل شههدند ،نتههای ،آزمههایش در جههدول شههماره  2مشههخص

عالی اسیدی یا قلیایی بهودن در آنهها مشهاهده نمیشهود .ایهن

میباشد.

اعداد و ارقاگ از حد استاندارد(جدول شماره  )7خارج نمی باشد
و آالیندگی آب را نیز به همراه ندارد.
جدول  -1نتایج آزمایشهاي  CODآب در دو مرحله نمونه برداري()mg/L
شماره ایستگاه

W4

W2

W9

W1

W1

W1

W1

W1

W3

W41

11/3/41- COD1

20/2

12/6

9/6

19/0

00/6

19

76/2

19/2

02/2

00/0

11/4/41- COD2

76/2

9/5

9/2

19/2

01/0

19/6

70

19/2

00/6

19/0

نمههونه بههرداری جهههت آزمههایش  ،CODهمزمههان بهها

قسمت باشد که توسط شستشو در اثر باران به رودخانه سهرازیر

نمهونه های  pHدر همان تاریخ و ایسهتياههای نمونهه بهرداری

و باعث کدورت ،ا زایش مهواد معلهق در آب و بهاالر تن COD

انااگ گر ت .با توجه به این که اعداد و ارقاگ بهه دسهت آمهده از

میگردد.

نتههای ،آزمهایش ،مقههدار CODدر ایستياههههای W0و W3

مقههدار  CODدر نمونههه هههای W1و  W7در سههط

(چشمه های باال و پایین دست معدن) تقریبا یدسان و نزدیهک

باالتری تغییر یا ته اند ،که مربور بهه خروجهی تونهل معهدن و

به ه می باشههد ،البته در ایستياهههههای W2و  W5و W6و

خروجی کارخانه زغال شویی می باشد .با توجه بهه نتهای ،کلهی

 W2و  W9و W12که باال میان و پایین دست رودخانههههای

آزمایش  CODو جدول استاندارد (جدول شماره  )7می تهوان

گلند رود و وازرود را نشان میدهد ،نیز اعداد نزدیک به ه بوده

گ ت که مقدار  CODدر ایسهتياهها از حهد اسهتاندارد خهارج

و تغییرات زیادی دیده نمیشود ،البته در ایستياه شماره W9

نشده است .علت باال بودن  CODمی تواند مربهور بهه مهواد و

که میان دست رودخانه وازرود در قسمت شرقی کارخانهه زغهال

کانیهای استخراجی از معدن و باطلههای معلق همراه آن باشهد

شویی می باشد ،مقدار  CODکمهی باالتر است ،کهه ایهن امهر

نتای ،آزمایش  CODدر نمودار شماره  1نیز مشخص می باشد.

می تواند به دلیل انباشت باطله ها و شالگ کنار رودخانهه در آن

بررسی اثرات تخریبی زیست محيطی معدن زغال سنگ...
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90
80
70
60
50
COD1
40

COD2

30
20
10
0
W10

W9

W7

W8

W6

W5

W4

W2

W3

W1

نمودار  - 4نتایج آزمایش  CODآب
 -نتایج آزمایش فلزات سنگين آب :نمونه های گر ته شهده

جکب اتمی توسط دسهتياه مربهور نتهای ،مشهخص در جهدول

از ایسهتياههای نمونههبرداری در طههی تحقیهق پهس از هضه و

شماره  5را ارایه نمودند.

جدول  -1مقدار فلزات سنگين در نمونه هاي آب )(μg/L
شماره ایستگاه

W4

W2

W9

W1

W1

W1

W1

W1

W3

W41

كادميوم()Cd

32

07

07

01

00

02

02

31

32

33

سرب()Pb

262

322

372

362

252

522

522

552

732

552

نيكل ()Ni

022

059

009

022

013

199

036

062

007

020

همان طور که مشخص می باشد ،این آزمایش بر روی سهه لهز

مشخص و مشابه بوده و هی گونه میزان اختال ی در آنها دیهده

سنيین کادمیوگ ) ،(Cdسرب ) (Pbو نیدل ) (Niانااگ گر ت

نشده و از حد استاندارد نیز خارج نشدهاند که این امهر بهه نوبهه

و طبق نتای ،حاصل و جدول استاندارد (جدول  )7میزان لزات

خود عدگ آلودگی نمونهههای آب و در نتیاهه آب منطقهه را از

سنيین در ایستياههای نمونه برداری در یهک محهدوده تقریبها

نظر لزات سنيین نشان میدهد.
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800
700
600
500
کادمیوم
سرب

400

نیکل

300
200
100
0
W7
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نمودار  -2نتایج آزمایش فلزات سنگين آب )(μg/L
 -نتایج آزمایش فلزات سنگين خاك :نمونه های خاک نیهز

) (mg/Lمی باشد و چون آزمایش مربور به نمونه های خهاک

پس از آماده سازی و انتقهال بهه دسهتياه جهکب اتمهی ،نتهای،

می باشهد و نتهای ،بایهد بها غلظهت میلهی گهرگ بهر کیلهو گهرگ

موجود در جدول  6را ارایه نمودند .با توجه بهه ایهن کهه نتهای،

) (mg/kgعنوان شود ،تمامی اعداد به دست آمده از نتهای ،بهه

حاصل از دستياه جکب اتمی بر حسب غلظت میلی گرگ بر لیتر

غلظت  mg/kgتبدیل شد.

جدول  -1مقدار فلزات سنگين در نمونه هاي خاك )(mg/kg
شماره ایستگاه

E4-4

E4-2

E2-4

E2-2

E9-4

E9-2

E1-4

E1-2

E1-4

E1-2

كادميوم()Cd

0/22

0/25

0/35

0/32

0/35

0/05

0/25

0/35

1/25

2/95

سرب()Pb

05

31

31/5

32

32/5

39/5

02/5

05/5

07/5

02/5

نيكل ()Ni

01/62 01/05 30/05 30/25 39/52 32/25 32/92 35/15 29/62 32/25

با توجه به نتهای ،حاصهل از مقهدار لهزات سهنيین در

استاندارد باالتر میباشهد کهه علهت آن میتوانهد معهدنی بهودن

نمونههای خاک و جدول استاندارد (جدول  )2نتای ،مورد نظهر

منطقه همراه با با ت زغهال و ترکیبهات همهراه آن و همچنهین

نشان دهنده عدگ حضهور لهزات سهنيین بهه صهورت حههاد در

کودهای گیهاهی کهه در منهاطق جنيلهی از اجهزای موجهود در

نمونهها و منطقه مورد مطالعه میباشد .البته مقدار لز کادمیوگ

ساختمان خاک ایااد میشود نیز باشد .نمودار  3نتای ،آزمایش

نسبت به سایر لهزات در نمونههها بهاال بهوده اسهت امها از حهد

لزات سنيین خاک را نشان می دهد.

استاندارد خهارج نشهده اسهت .در مهورد لهز نیدهل نیهز مقهدار
انههدازهگیری شههده در نمونههههای خههاک معههدن کمههی از حههد

بررسی اثرات تخریبی زیست محيطی معدن زغال سنگ...
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35
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E3-2
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E2-2

E2-1

E1-2
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نمودار =9مقدار فلزات سنگين در نمونه هاي خاك )(mg/kg
 -آثار سوء زیستمحيطی معدن گلندرود :ضمن تحقیقهات

میباشههد .امهها ایههن زهههاب حاصههل از اسههتخراج بههه همههراه

و بررسیهای انااگ شده همراه با نتای ،آزمایشهای آب و خاک در

شستشوی باطلههای رها شده در محیط توسط باران ،باعث

معدن موردنظر ،آالیندگی خاصی در منابع آب موجود در اطراف

خشداندن بسیاری از درختان و گیاهان اطراف معدن شهده

معدن و همچنین خاک محدوده معدن دیده نشده اسهت .البتهه

و منظره بسیار ناخوشایندی را نیز ایااد نموده است..

یک سری اثرات زیستمحیطی در اثر استخراج و عالیت معهدن
بر محیط وجود داردکه به شرح آنها میپردازی .




باطلههاي معدنی :باطلههای معدنی حاصهل از اسهتخراج
زغال در معدن بدون هی گونه تمهیهدات زیسهتمحیطی

زهاب اسيدي معدن :زهاب اسهیدی حاصهل از اسهتخراج

در محیط اطراف معدن رهاسازی میشوند ،که ایهن مهورد

زغال در معدن گلندرود با توجه به تعداد تونل کهه  1عهدد

در سایر معادن نیز بسیاردیده میشود .باطلهههای معهدنی

میباشد ،میزان استخراج و عالیت ناچیز معدن ،نسبت بهه

که شامل سنگ ،چوب ،مواد شیمیایی زغال و  ...میباشند،

معادن بزرگ دیير مانند معدن زغالسنگ زیر آب ،طهبس،

در محیط رها میشوند که عهالوه بهر تهيثیر بهر چشه انداز

شاهرود و  ...که استخراج بسیار راوان داشهته و بهه همهان

منطقه و ایااد منظرة بسیار ناخوشایند در محهیط زیسهت

نسههبت زهههاب اسههیدی زیههاد تولیههد مینماینههد ،بههه چشه

جنيلی ،خشداندن و از بین بردن عل ها ،بوتهها ،درختان و

نمیآید .که این مهورد دلیهل بهر عهدگ آلهودگی در محهیط

همچنههین بههره زدن اکوسیسههت زیسههتی بسههیاری از

نمیباشد .در هر حال زهاب اسیدی که حاصل اکسید شدن

موجودات ،حیوانات ریز و درشت ،حشرات ،موریانههها و ...

کانیهای سول ید آهن (پیریهت) حاصهل از اسهتخراج زغهال

را در محدوده معدن به همراه دارد .شستشوی این باطلهها

میباشد ،هرچنهد درمقهدار که  ،بهر محهیط اطهراف تهيثیر

توسط باران نیز در تولید زهاب اسیدی بیتهيثیر نمیباشهد

میگکارد .در این مورد و با توجه به مقدار ک زهاب اسیدی

که این زهاب همراه با باطلهها ،سهاقه و ریشهد درختهان را

تولید شده و اصهله بسهیار زیهاد سه رههای آب زیرزمینهی

ضمن تغییرات یزیدی و شیمیایی خشک و سست نمهوده

(بههیش از  122متههر) و روبههاز (بههیش از  )1kmاز محههدوده

و بارنههدگی یهها بههاد شههدید مناههر بههه تشههدید ا تههادگی و

معدن مسلما این زهاب تولیدی بر منابع آب منطقه بیتيثیر

ریشهکنی درختان در جنيل میشود که همه عوامل هوق
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در کنههار ه ه موج هب تخریههب جنيههل شههده و تخریههب

شویی چمستان به جز در قسمت انباشت باطله که همراه با یک

محیطزیست در جنيل ،تغییر اکوسیست و تيثیر بر تنهوع

سههری تهدیههدات زیسههتمحیطی بههوده اسههت ،در بقیههد مههوارد

زیستی منطقه را به همراه دارد.

آالیندگی خاصی مشاهده نشد.

تأسيسات معدنی و جااده دسترسای :احهداث معهدن

انباشههت باطلهههها در کنههار رودخانههه وازرود در قسههمت شههرقی

همیشه با تيسیسات جانبی و جادههای دسترسی در کنهار

کارخانه صورت میگیرد ،البتهه ههی گونهه زههاب یها خروجهی

آن همراه بوده است ،که در مورد معدن گلندرود نیهز ایهن

اضالب از کارخانه و محیط آن به رودخانهه وارد نمیشهود .آب

طور میباشد .در این معدن نیز جهت اسهت اده کهارگران و

موجود در کارخانه به صورت یهک سهیدل گردشهی در کارخانهه

متخصصین ،ساختمانهایی در محدوده معدن ایاهاد شهده

مورد است اده قرار می گیرد .در این کارخانه جههت شستشهو از

است و همچنین جهت دسترسهی بهه معهدن کهه حهدودا

موادی مانند روغن کاج و ن ت س ید یها گازوییهل نیهز اسهت اده

 10kmبا جاده اصلی اصله دارد ،یک جاده رعی احهداث

نمیگردد .البته در کارخانههایی مانند زیرآب از این مواد جههت

شده که این موارد خود همراه با قطع اشاار و درختهان ،از

جدایش ثقلی و شستشو است اده می گردد که آسیبهای زیسهت

بین بردن بوتهها و درختچهها ،بره زدن بسیاری از النههها

محیطی خاص خود را به همراه دارند.

و آشیانههای حیوانات در جنيل و تخریبههایی نظیهر ایهن

انباشت باطله عالوه بر منظره ناخوشهایندی کهه در چشه انداز

همراه میباشند .همچنین الزگ به ذکر است که سر و صهدا

منطقه ایااد نموده است ،قسمتی از آن همراه با شستشو توسط

و دود حاصل از دستياهها ،ژنراتورها و سیسهتمهای دیيهر

باران وارد مسیر جریان آب رودخانه میشود ،که این امهر باعهث

که در انااگ عملیات ح اری ،تهویه و حمل و نقل بهه کهار

ایاهاد کهدورت در آب و بهاال ر هتن  CODو کهاهش اکسههیژن

میروند نیز مزید بر علت میباشد و ایهن عوامهل بها تهيثیر

محلول آب میشود که البته این موارد از حهد اسهتاندارد خهارج

سوء زیست محیطی بر محیط اطراف ،وضعیت اکوسیسهت

نشده اسهت .ایهن عوامهل میتوانهد بهر گیاههان آبهزی ،آبزیهان

منطقههه را بههره زده و تخریبههات زیسههتمحیطی ایاههاد

پاییندست مانند ماهیها ،بچهماهیها ،قورباغهها ،الک پشتها و ...

مینمایند.

به واسطه کاهش اکسیژن آب و مشدالت تن سی برای موجودات

-اثرانباشت باطله در كارخانه زغال شاویی چمساتان :در

و در بعضی موارد چسبندگی پرههای آبشش ماهیها و  ...توسهط

بررسیهای اناهاگ شده از وضعیت زیستمحیطی کارخانه زغهال

مواد محلهول در آب ناشهی از شستشهوی زغهال اثرگهکار باشهد.

جدول  -1حد استاندارد عوامل آالینده آب در ایران ()41
ردیف عوامل آالینده

حد مجاز تخليهmg/lit
به آبهاي سطحی به آبهاي زیرزمينی مصرف كشاورزي

1

COD

122

122

022

0

pH

6/5 -2/5

5 -9

6 -5/2

3

سرب

1

2/1

1

2

کادمیوگ

2/0

2/0

2/25

5

نیدل

0

0

0
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جدول  -1غلظت عناصر جزیی و اصلی در خاك ،خاك كشاورزي و پوسته زمين ))41((mg/kg
عنصر

پوسته زمين

غلظت در خاك كشاورزي

ميانگين غلظت در خاك

سرب

16

3-129

30

نیدل

122

2/0 – 252

02

کادمیوگ

2/0

2/21 -0/5

2/26 – 1/1

بحث و نتيجهگيري
با توجه به نمونه گیریها و آزمایشهای انااگ شده بر روی

بسیاری از گیاهان(درختهان ،بوتهه هها ،عل هها) و از بهین ر هتن

نمونههای آب و خاک همان گونه که در بخش یا ته ها مشاهده

آشیانههای حیوانات در این مسیر شده است .باطله های معدنی

شده است ،آالیندگی خاص و حادی از نظر تيثیر سوء بر محیط

که همراه زغال سنگ توسط واگنها به بیرون از تونل حمل شده

زیست و شواهدی در جهت آثار زیست محیطی مخرب مشاهده

و در محیط رها مهی شهوند باعهث ایاهاد منهاظر ناخوشهایند و

نشده است.کارگران از آب چشمه باالدست است اده های شهرب،

همچنین تيثیر در خشداندن درختان و گیاهان و از بهین ر هتن

شستشو و نظا ت می نمایند .همچنین آب چشمه پایین دسهت

ریشههای آنها و تشدید بهاد ا تهادگی و ا هزایش ریشهه کنهی و

نیز مورد مصرف حیات وحش موجود در منطقه قرار می گیرد.

رسایش درمحدوده شده است که این تخریبها بدون شک آثهار

در رابطه با رودخانه گلندرود ندتهه قابهل تهوجهی از آلهودگی و

تخریبی در اکوسیست و حیات وحش و همچنین تنوع زیسهتی

آالیندگی موجود نیست و آب خروجی تونل و زههاب حاصهل از

منطقه را به دنبال خواهد داشت.

رهاسازی باطلهها نیز با اصله بسیار زیاد از رودخانهه قهرار دارد

سهر و صهدا و دودزایهی ناشهی از دسهتياهها ،ژنراتورهها،

که هرگز نمیتواند وارد جریان آب رودخانه و آلودگی آن شهود.

ماشینهای حمل و نقل و بارگیری و  ...در محیط نیز مسلما بهی

در نمونه های خهاک گر تهه شهده از معهدن مقهدار بهاالی لهز

تيثیر بر حیات وحش و گیاهان منطقه نمی باشد .حمل و نقل از

کادمیوگ وجود دارد که البته از حد استاندارد خارج نشده است و

معدن تا زغال شویی نیز با ایااد سر و صدا ،حمل گل و الی بهه

همچنین لز نیدل که مقدار آن کمی از حد استاندارد میهانيین

سط راهها و گاهی پخش مهواد زغهالی در مسهیر باعهث ایاهاد

خاک بیشتر بوده است و دالیهل ایهن امهر میتوانهد نهوع خهاک

مناظر ناخوشایند و آلودگی محیط می گردد.

منطقه باشد که با توجه به وجهود معهدن زغالسهنگ و مهواد و

مسئله دیيری که در مورد معادن زیرزمینی می توان بهه

کانیهای موجود ،این موارد میتواند طبیعهی باشهد و همچنهین

آن اشاره نمههود ،نشست زمیهن است که در اثر ح هاری ایاههاد

کودهای گیاهی که از اجزای درختان حاصل میشود نیز در این

می گردد و این مورد خصوصا در مااورت مناطق مسدونی و یها

مورد بیتيثیر نمیباشد.

منطقه جنيلی از اهمیت وق العاده ای برخهوردار خواههد بهود.

در تحقیقههات و آزمایشههها ،بههه نتههای ،سههوء آلههودگی و

برای جلوگیری و یا حداقل نشست زمهین مهی بایسهت پهس از

آالیندگی در نمونههههای گر تهه شهده برخهورد نشهده اسهت و

استخراج مواد معدنی کارگاههای استخراج را با مواد باطله ثانویه

علیرغ باال بودن بعضی از اعداد و ارقاگ در نمونهها آلودگی حاد

که معموال از پیشروی تونلها و  ...به دست می آید پر نمود .البته

و خارج از استهانداردی را در محیهط شاههد نمیباشهی  .امها در

معدن مککور با مناطق مسدونی اطراف اصله بسیار زیاد داشته

مهورد چشه انداز طبیعی و آثار تخریبی در جنيل می توان بهه

و تاکنون با چنین مسئله ای برخورد ندرده است.

ایااد جاده دسترسی به معدن مربور اشاره نمود که باعث قطع
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ارجمندي و همكاران

در رابطه با کارخانهه زغهال شهویی ،پهس از تحقیقهات و

در ارتبار با نمونه های خاک و آزمایشهای انااگ شده از باغهای

آزمایشها با توجه به شرایط و موقعیت کارخانه نتای ،قابل قبولی

اطراف کارخانه زغال شویی ،هی گونه آالیندگی از نظهر لهزات

به دست آمد .در نمونهه ههای آب گر تهه شهده از ایسهتياههای

سنيین دیده نشهده اسهت و درختهان کهه از آب پمهر شهده از

مشخص شده جهت نمونهه بهرداری کهه شهامل آب خروجهی از

کارخانه آبیاری می شوند ،هرساله میوه داده و مورد مصرف قرار

آخرین چاه سپتیک کارخانهه و آب رودخانهه وازرود در قسهمت

می گیرند و مسیر طبیعی خود را سیر می نمایند.

شرقی کارخانه می باشد ،آالیندگی های خاص و قابهل تهوجهی
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