
  محیطی ناشی از معدنکاري و فرآوري کانسنگ طال در منطقه موته اصفهان ارزیابی اثرهاي زیست

  چکیده: 

حفاظت از محیط زیست از ارکان اساسی توسعه پایدار هر کشور است. در این راستا هدف از این پژوهش، بررسی اثرهاي 

شیمیایی و زیست زمین شیمیایی در منطقه موته   هاي زمین فرآوري طال در چرخه محیطی ناشی از معدنکاري و زیست

باشد که در شمال غرب استان اصفهان و شمال شرق شهرستان گلپایگان قرار گرفته است. بدین منظور از محیطهاي سنگ،  می

سنگ شناختی و کانی شناختی، حضور برداري انجام شد. مطالعات  خاك، آب، رسوب، گیاه، موي انسان و مو و پشم دام نمونه

اکتینولیت، بیوتیت و موسکویت  –کانیهاي سولفیدي به ویژه پیریت و و آرسنو پیریت و کانیهاي حاوي فلوئور مانند ترمولیت 

 تواند منبع زمین زاد عناصر آرسنیک و فلوئور در سایر ها نشان داد که می را در سنگهاي شیست سبز، آمفیبولیت و لوگوگرانیت

دهد که عناصر  هاي آب و مقایسه آن با استانداردهاي بین المللی نشان می محیطهاي زیست زمین شیمیایی باشد. تجزیه نمونه

باشند. از میان عناصر مختلف با پتانسیل آلودگی، آرسنیک  آرسنیک و فلوئور بیشترین آلودگی را نسبت به سایر عناصر دارا می

فق خاك (سطحی و عمقی) نشان داد و بیشترین تأثیر عامل انسان زاد در ارتباط با افزایش بیشترین غنی شدگی را در هر دو ا

غلظت عناصر مورد بررسی در خاکهاي منطقه مربوط به آرسنیک است. غلظت بیشتر عناصر در اندامهاي هوایی دو گونه گیاهی 

بت به گیاه درمنه تمایل چندانی به انباشت فلزات رایج در منطقه (اسفند و درمنه) نسبت به ریشه بیشتر است. گیاه اسفند نس

دهد که  هاي خاك نشان می سنگین ندارد و غلظت این عناصر در گیاه درمنه بیشتر است. بررسی نتایج تجزیه سیانید نمونه

غلظت سیانید در خاك اطراف سد رسوبگیر جدید به مراتب بیش از سدهاي قدیمی است. بیماري فلوئوروسیس دندانی در 

اهالی روستاي موته به دلیل غلظت باالي عنصر فلوئور در آبهاي آشامیدنی است که این موضوع به یکی از چاههاي تأمین 

گردد که در نزدیکی کمپلکس دگدگونی واقع شده است. با فاصله گرفتن از این کمپلکس،  کننده آب لوله کشی روستا بر می

دهد که غلظت آرسنیک در تمام  هاي موي انسان نشان می تایج تجزینه نمونهیابد. ن غلظت فلوئور در آبهاي منطقه کاهش می

ها بیش از استاندارد جهانی است. مهمترین دلیل این مطلب باال بودن غلظت این عنصر در آب آشامیدنی و سطوح  نمونه

ي پوستی مشاهده شده در باشد. غلظت آرسنیک در مو و پشم دام نیز باال است و بسیاري از ناهنجاریها مختلف غذایی می

هاي زیست  گردد. غلظت باالي آرسنیک در محیطهاي مختلف چرخه روستاي موته به عوارض سمناکی عنصر آرسنیک باز می

زمین شناسی در منطقه موته ناشی از ماهیت زمین شناختی و کانه زایی منطقه است که فعالیتهاي انسان زاد از قبیل 

 ازي و تحرك آرسنیک در محیط را شدت بخشیده است.معدنکاري و فرآوري طال، آزادس
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