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Llojeve kryesore të rrezatimit jonizues
Klasifikimi i neutroneve në bazë të energjisë kinetike
Pjesët që përbëjnë një reaktor kërkimor, materialet nga janë të
përbëra këto pjesë, si dhe funksioni i tyre
Karakteristikat kryesore të kanaleve të rrezatim (Frontasyeva &
Pavlov 2000)
Vlerat e certifikuara dhe vlerat e përcaktuara me NAA për elementet
në materialet referuese (mg kg-1)
Ekuacionet e regreseve lineare për 13 elementet e përcaktuar me të dy
metodat
Interferencat nga reaksionet e neutroneve të shpejtë*
Rezultatet e përpunimit statistikor, Statistikë Deskriptive e
përqendrimit të I, Cl, Br në tre akset vertikale në territorin e
Shqipërisë (mg/kg,peshë e thatë).
Rezultatet e përpunimit statistikor, Statistikë Deskriptive e
përqendrimit të TR-ve. Për krahasim në kolonën e fundit janë listuar
vlerat e TR-ve në UCC të marra nga Rudnick dhe Gao (2004).
Krahasimi i rezultateve të TR-ve e përftuara në këtë studim me disa
vende të tjera të Ballkanit dhe Norvegjinë (mg/kg, peshë e thatë)
Kategorizimi i shkallës së ndotjes sipas vlerave të faktorit të ndotjes
Dhënia e vlerave të nivelit të sfondit që është përdorur për të llogaritur
vlerat e CF-ve dhe vlerat e medianave të TR-ve në mostrat në studim
Vlerat e faktorit të pasurimit për secilin element ku si element
normalizues është përdorur Li
Koeficientët e korrelacionit Spearman (r) ndërmjet përqendrimeve të
Fe, Sc, Th dhe Ln-ve të analizuar në mostrat e myshqeve
Parametrat gjeokimik të raporteve të ndryshme për sa i përket Ln-ve të
përcaktuara në myshqe dhe të krahasuara me vlerat përkatëse në UCC
(Rudnick dhe Gao, 2004)
Vlerat minimale dhe maksimale e raporteve të elementeve liofilë (REL)
Vlerat minimale dhe maksimale e raporteve të elementeve red/oks
Vlerat e raporteve të elementeve të ndjeshëm red/oks të normalizuar
me Zr
Rezultatet e analizës faktoriale për 37 elementet e përcaktuar në
mostrat e myshqeve (rrotullimVarimax)
Klasifikimi i mjedisit dhe vlerat e faktorit të toksicitetit të metaleve të
rënda, Ti
Analiza Statistikore Deskriptive e të dhënave të përqendrimeve të MR
(As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb dhe Zn, mg/kg, peshë e thatë) në
mostrat e myshqeve
Vlerat e CF-ve të llogaritura në bazë të nivelit të sfondit të vendit tonë
dhe klasifikimit i ndotjes sipas Fernandez & Carballeira (2001) për
përqëndrimet e metaleve në mostrat e Shqipërisë
Koeficentët e korrelacionit Pearson midis vlerave të elementeve në
mostrat e myshqeve të marra nga të dhënat e transformuara Box-Cox
Rezultatet e analizës faktoriale për MR në mostrat e myshqeve
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Cikli i jetës së myshqeve
Struktura e myshkut
Format e detajuara të strukturave themelore te myshqeve
Tipet e myshqeve
Paraqitja skematike e një reaksioni bërthamor me kapje neutronesh dhe
emetimet e rrezeve gama (të shpejta dhe të vonuara)
Një spektër tipik i shpërndarjes së energjisë së fluksit të neutroneve
Ndryshimi i probabilitetit për neutronet në lidhje me energjinë e tyre
Pamje nga reaktori IBR-2 në Dubna
Pjesa kryesore e reaktorit IBR-2
Skema e spektrometrit kompleks në reaktorin me IBR-2
Skema e pajisjes së rrezatimit "REGATA"
Transportues alumini dhe polietilene për izotopet me jetë të gjatë dhe të
shkurtër
Detektor Germaniumi me pastërti të lartë
Këmbyes mostre
Autosampler me 45 pozicione
Paraqitja e një spektri gama për një mostër të rrezatuar me neutrone
termike (izotope me kohë përgjysmimi të shkurtër)
Paraqitja e një spektri gama për një mostër të rrezatuar me neutron
epitermike (izotope me kohë përgjysmimi të gjatë) deri në energjinë 800
keV
Harta tektonike skematike e Shqipërisë
Pamje të myshqeve të rekomanduara për studim
Paraqitja e zonës së monitorimit, ku mbledhja e mostrave është bërë në
mënyrë rastësore (64 mostra, në të majtë) dhe skematike (44 mostra, në
të djathtë)
Pamje nga pikat e monitorimit dhe pastrimi i mostrave në laborator
(Shtator- Tetor 2015)
Regresi linear i kaliumit i përcaktuar me NAA dhe ICP-AES
Regresi linear i magnezit i përcaktuar me NAA dhe ICP-AES
Regresi linear i Cr i përcaktuar me NAA dhe ICP-AES
Paraqitja e stacioneve të monitorimit dhe tabela e distancave dhe
amplitudave në pozicionet e çdo aksi vertikal paralel me vijën
bregdetare të Shqipërisë
Diagrami i përmbajtjes së Cl (mg/kg, peshë e thatë) në çdo stacion
monitorimi në çdo aks
Probabiliteti i shpërndarjes së përmbajtjes së elementeve në secilin aks
në zonën e marrë në studim
a) probabiliteti i shpërndarjes në tre akse për Cl
b) probabiliteti i shpërndarjes në tre akse për Br
c) probabiliteti i shpërndarjes në tre akse për I
Paraqitja e varësisë lineare të përqëndrimit mesatar në çdo aks (në
shkallë logaritmike) për elementet Cl, Br dhe I si funksion i distancës
mesatare nga bregdeti
a) Harta skematike e ndarjes së Shqipërisë në dy zona A dhe B
b) Paraqitja e mostrave të marra për monitorim sipas dy zonave
Shpërndarja hapësinore e ΣLn-ve, (La/Yb)N, Sc, Eu, Tm, dhe Th në
zonën e studiuar
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Diagrama Ternare e Sc-La-Th për mostrat tona dhe për vlerat e këtyre
elementeve në UCC (Rudnick & Gao, 2004), NASC (Gromet et al.,
1984), dhe PAAS (Taylor & McLennan, 1985) të përdorura për
krahasim
Varësia lineare e La kundrejt Th krahasuar me vlerat referuese UCC,
NASC dhe PAAS
Spider Diagrama e Ln në mostrat e myshqeve të vendit tonë (majtas)
dhe Spider Diagramat për Ln në UCC, NASC dhe PAAS (djathtas), të
normalizuara më parë me vlerat "kondrite" nga Taylor & McLennan
(1985)
Regresi linear i raportit CUCC/Ckondrite ndaj mesatares së raportit
Cmostrave/Ckondrite për lantanidet
Diagrami Box-plot i parametrave statistikor të përqendrimit të
elementeve kryesor në mostrat e myshqeve në të dyja zonat
Grafiku bivariant Al2O3 ndaj TiO2 i përqëndrimit të tyre në mostrat e
myshqeve
Shpërndarja hapësinore e raporteve K2O/Al2O3 (a) dhe Al2O3/TiO2 (b)
Diagramat Box-plot të parametrave statistikor të përqendrimeve të
elementeve gjurmë në mostrat e myshqeve në çdo zonë (A dhe B).
a-paraqitet shpërndarja e elementeve liofilë, b-elementeve biofilë dhe
c-elementeve kalkofilë
Diagramat Box-plot të parametrave statistikor të raporteve Th/Sc, Ti/Sc
dhe Zr/Sc, krahasuar me raportin në UCC
Diagrama e raporteve të vlerave të medianave për Th, Sc, Zr dhe Ti
(zonë A mbi zonë B)
Diagrama e raporteve të vlerave të medianave për Cr, Ni, Mo, V, U dhe
Zn (zonë A mbi zonë B)
Hartat GIS e katër ngarkesave faktoriale për përqëndrimet e
elementeve gjurmë a) FL1, b) FL2, c) FL3 dhe d) FL4
Diagrama Box-plot i parametrave statistikor të përqendrimeve të nëntë
MR në mostrat e myshqeve
Harta GIS e vlerave të PLIsites
Harta GIS e vlerave të RIsites
Sipërfaqja e zonave me fusha të mbjella me prodhime bujqësore (% e
totalit) për çdo klasifikim RI
Intervalet optimale “”për secilin element të marr nga transformimi
univariatë Box-Cox
Hartat GIS e ngarkesave të faktorit a. Faktori i 1rë (FL1), b. Faktori i
2të (FL2), dhe c. Faktori i 3të (FL3)
Harta e marrjes së mostrave në gjithë territorin e Shqipërisë për
studimin e dytë të Shqipërisë (2015-2020)

vii

78

81

82

83
84
86
87
88

89
90
92
98
104
107
108
109
110
112
116

Vlerësimi i ndotjes mjedisore të ajrit nga elementet gjurmë (në territorin e Shqipërisë)
me metodën e aktivizimit neutronik dhe metoda të tjera komplementare duke përdorur
myshqet si bioindikatorë dhe analizën GIS

PËRMBAJTJA E EKUACIONEVE
Ekuacione
Ekuacioni 1.1
Ekuacioni 2.1
Ekuacioni 2.2
Ekuacioni 2.3
Ekuacioni 2.4
Ekuacioni 2.5
Ekuacioni 2.6
Ekuacioni 2.7
Ekuacioni 2.8

Shaniko Allajbeu

Faqe
4
21
22
22
26
26
27
27
28

viii

Vlerësimi i ndotjes mjedisore të ajrit nga elementet gjurmë (në territorin e Shqipërisë)
me metodën e aktivizimit neutronik dhe metoda të tjera komplementare duke përdorur
myshqet si bioindikatorë dhe analizën GIS

LISTA E SIMBOLEVE
Shkurtesat
A
Eγ
M
NA
T1/2
tir
tm
w
θ
λ
σ(En)
σth
Φ(En)
Φth

Përshkrimi
Aktiviteti
Energji e neutronit
Masa atomike relative
Numri i Avogadro‘s
Perioda e përgjysmimit
Koha e rrezatimit
Koha e matjes
Masa e mostrës së marrë për analizë
Përmbajtja e izotopit në natyrë
Konstante e zbërthimit
Probabiliteti i kapjes së neutroneve me energji En
Probabiliteti i kapjes së neutroneve termike
Fluksi i neutroneve për neutronet me energji En
Fluksi i neutroneve për neutronet termike

Njësitë
Bq
J
g mol-1
6.022x1023 mol-1
s
s
s
g
%
s-1
1barn = 10-28 m2
m2
m-2 s-1 J-1
nr.grimcave/m2 s

LISTA E SHKURTESAVE
Shkurtesat
AA
BC
BS
CB

D

Termi
Amplitude Analyser
Background Concentrations
Biological Shield
Control Board
CAMAC (Computer-Aided
Measurement And Control)
Controller
Centre for Ecology and
Hydrology
Contamination Factor
Irradiation Channels
Coefficient of Variation
Cold Vapor Atomic Absorption
Spectroscop
Detector

DCV

Directional Control Valves

DW

Dry Weight
Epithermal Neutron Activation
Analysis
Electrothermal Atomic
Absorption Spectrometry
Exponentially Weighted Moving
Average
Factor Loadings
Frank Laboratory Of Neutron

CC
CEH
CF
Ch1-Ch4
CV
CVAAS

ENAA
ET-AAS
EWMA
FL
FLNP

Shaniko Allajbeu

Shpjegimi
Analizues amplitude
Niveli i sfondit
Mburojë biologjike
Bordi i kontrollit
Tip kontrolluesi që i bënë matjen dhe
kontrollin me ndihmën e një kompjuteri
Qëndra për Ekologji dhe Hidrologji
Faktori i ndotjes
Kanalet e rrezatimit
Koeficient i variacionit
Spektroskopia e absorbimit atomik me avuj
të ftohtë
Detektor
Valvulat për të kontrolluar drejtimin e
neutroneve
Peshë e thatë
Analiza me aktivizim neutronik me
neutrone epitermike
Spektroskopia e absorbimit atomik me
furrë grafiti
Mesatarja e peshuar eksponenciale
Ngarkesa e faktorit
Laboratori Frank për fizikën e neutroneve

ix

Vlerësimi i ndotjes mjedisore të ajrit nga elementet gjurmë (në territorin e Shqipërisë)
me metodën e aktivizimit neutronik dhe metoda të tjera komplementare duke përdorur
myshqet si bioindikatorë dhe analizën GIS

FNAA
FWHM
GIS
HPGe
ICP
Vegetation
ICP-AES
IDW
INAA
IRMM
IUPAC
JINR
L
LD
LCL
Ln
LRTAP
MCA
MDC
NAA
NASC
NIST
PAAS
PAH
PGNAA
PLI
PM
PM10
PM2.5
PM0.1
PTS
R1-R3

Physics,
Fast Neutron Activation
Analysis
The Full Width at Half Maximum
Geographic Information System
High Purity Germanium
Detector
International Cooperative
Program on Effects of Air
Pollution On Natural Vegetation
and Crops
Atomic Emission Spectrometry
With Inductively Coupled
Plasma
Inverse Distance Weighting
Instrumental Neutron Activation
Analysis
Institute for Reference Materials
and Measurements
International Union Of Pure And
Applied Chemistry
Joint Insitute Nuclear Reasearch
Loading Unit
Limit of Detection
Low Concentration Level
Lanthanides
Convention On Long-Range
Transboundary Air Pollution
Multichannel Analyzer
Minimum Detectable
Concentration
Neutron Activation Analysis
North American Shale
Composite
National Institute Of Standards
And Technology
Post-Archaean Australian Shale
Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons
Prompt Gamma Neutron
Activation Analysis
Pollution Loads Index
Particulate Matter
Particulate Matter 10
micrometers
Particulate Matter 2.5
micrometers
Particulate Matter 0.1
micrometers
Pneumatic Transport System
The Rooms where the system is

Shaniko Allajbeu

Analiza me aktivizim neutronik me
neutrone të shpejta
Gjerësia Gausiane e pikut
Sistemi i informacionit gjeografik
Detektor germaniumi me pastërti të lart
Programi ndërkombëtar i bashkëpunimit
për efektet e ndotjes së ajrit në bimësinë
natyrore dhe prodhimet bujqësore
Spektrometria e emisionit atomik me
plazmë të çiftuar me induksion
Metoda e peshimit të inversit të distancës
Analiza instrumentale me aktivizim
neutronik
Instituti për materialet referuese dhe matjet
Shoqata ndërkombëtare e kimisë së pastër
dhe të aplikuar
Instituti i fizikës bërthamore
Njësia e ngarkimit
Limiti i diktimit
Nivel i ulët i përqëndrimit
Lantanide
Konventa ndërkufitare mbi ndotjen e ajrit
në distancë të gjatë
Analizeus multikanalesh
Përqëndrimi minimal i detektueshëm
Analiza me aktivizim neutronik
Përbërësit në reshpet e Amerikës së Veriut
Instituti Kombëtar i Standardeve dhe
Teknologjisë
Reshpet Australiane pas- Arkeniane
Hidrokarbure aromatike policiklike
Analiza e aktivizimit neutronik për rrezet
gama të shpejta
Indeksi i ndotjes
Grimca të ngurta
Grimca të ngurta 10 mikron
Grimca të ngurta 2.5 mikron
Grimca të ngurta 0.1 mikron
Sistemi pneumatik i transportit
Dhomat ku është vendosur sistemi

x

Vlerësimi i ndotjes mjedisore të ajrit nga elementet gjurmë (në territorin e Shqipërisë)
me metodën e aktivizimit neutronik dhe metoda të tjera komplementare duke përdorur
myshqet si bioindikatorë dhe analizën GIS

R

located
Repacking Unit

RCB

Radiochemical Glove-Cell

REGATA
RLE
RI

Ratios of Lithophile Elements
Potential Ecological Risk Index
Radiochemical Neutron
Activation Analysis
Intermediate Storage
Standard Deviation
Storage Magazine
Standard Reference Materials
Separate Unit
Metal Toxicity Factor
Rare Earth Elements, RRE
Total Suspended Particles
Unloading Unit
Upper continental crust
Upper Concentration Level
United Nations Economic
Commission for Europe
Volatile Organic Compounds
Working Group on Effect
World Health Organization

RNAA
S
SD
SM
SRM
SU
Ti
TR
TSP
U
UCC
UCL
UNECE
VOC
WGE
WHO
BE
LLn
MR
RLn
TR
ΣLn

Shaniko Allajbeu

Njësia e ripaketimit
Qeliza fikse që vepron si mburojë
radiokimikë
Russian- European-gate To Asia
Raportet e elementeve liofilë
Indeksi potencial ekologjik
Analiza radiokimike me aktivizim
neutronik
Ruajtje e ndërmjetme
Devijimi standard
Magazinë ruajtje
Materiale referuese
Njësia e veçimit
Indeksi i toksicitetit
Element të tokave të rralla
Grimca totale pezull
Njësia e shkarkimit
Korja e sipërme Kontinentale
Nivel i lart i përqëndrimit
Komisioni Ekonomik i Kombeve të
Bashkuara për Evropën
Komponime organike të paqëndrueshme
Grupi që punon për efektet
Organizata botërore e shëndetësisë

Bashkimi evropian
Lantanide të lehta
Metale të rënda
Lantanide të rënda
Element të tokave të rralla
Shuma e lantanideve

xi

Vlerësimi i ndotjes mjedisore të ajrit nga elementet gjurmë (në territorin e Shqipërisë) me
metodën e aktivizimit neutronik dhe metoda të tjera komplementare duke përdorur myshqet
si bioindikatorë dhe analizën GIS

PJESA TEORIKE

Hyrje
Ndotja e ajrit është një prej problemeve më serioze në botë. Ajo paraqet grumbullimin e
substancave të rrezikshme në atmosferë të cilat rrezikojnë jetën e njerëzve dhe të
gjallesave të tjera. Ndotësit e ajrit mund të jenë grimca pluhuri, kimikate apo materiale
biologjike, të cilat kanë efekte mbi organizmin e njeriut, mjedisin apo atmosferën.
Atmosfera përbën një nga rrugët më të rëndësishme të shpërndarjes së substancave
ndotëse në mjedis.
Ndotja mund të jetë natyrale, si në rastin e vullkaneve, ose mund të shkaktohet nga
aktivitetet njerëzore. Si burime natyrore të ndotjes nga metalet e rënda në përgjithësi
konsiderohen proceset biogjenike, grimcat e dheut që ngrihen nga era, vullkanet,
erozioni i shkëmbinjve, spërkatjet nga kripërat detare dhe djegia e pyjeve.
Zhvillimi i industrisë dhe përdorimi i makinave bën që ajri që ne thithim të jetë mjaft i
ndotur sidomos në zonat urbane ku është e përqëndruar edhe popullsia me e madhe. Ajri
që ne thithim është i mbushur me element të rrezikshëm për jetën si CO2, Pb dhe metale
të tjera të rënda. Kjo ka bërë që të shfaqet një numër i madh sëmundjesh me rrezik të
lartë për jetën si p.sh. lloje të ndryshme të kancerit. Ndotja e ajrit është e ndryshme në
ambiente të ndryshme. Ka disa mjedise pune si në fabrikat e shkrirjes së metaleve, në
degë të ndryshme të industrisë ku përdoren kimikate etj, ku shkalla e ndotjes së ajrit
është shumë e lart dhe rrezikon shëndetin e punëtorëve dhe të banorëve përreth. Burimet
kryesore që kanë ndikuar në rritjen e ndotjes së ajrit janë: djegia e karburantit nga mjetet
e transportit rrugor, djegia pa rregulla e mbeturinave dhe aktiviteti industrial.
Monitorimi i cilësisë së ajrit mund të kryhet duke matur substancat ndotëse direkt në ajër
ose në depozitime, duke ndërtuar modele që përshkruajnë shpërndarjen e substancave
ndotëse ose duke përdorur biomonitorë të ndryshëm siç janë dhe myshqet. Studimet mbi
ndotjet atmosferike kanë qenë në mënyrë të vazhdueshme të kufizuara nga kostot e larta
të metodave analitike klasike, si dhe nga vështirësitë në kryerjen e monitorimit të gjerë
në kohë dhe hapësirë. Si rrjedhim, ka pasur rritje të interesit në përdorimin e metodave
indirekte të monitorimit, të tilla si biomonitorimi. Shumë studime kanë treguar aftësinë
shumë të mirë të myshqeve për të absorbuar dhe akumuluar ndotësit atmosferikë në
indet e tyre.
Përdorimi i myshqeve si biomonitorë të metaleve të rënda të depozitimeve atmosferike
në shkallë rajonale, u paraqit në Skandinavi më shumë se katër dekada me parë dhe
tashmë ajo pranohet gjerësisht si një metodë shumë efikase për vlerësimin e
depozitimeve atmosferike të metaleve të rënda. Studimi i depozitimeve atmosferike të
një tabloje të plotë që përfshin studimin e 44 elementeve (Na, Mg, Al, Cl, K, Ca, Sc, Ti,
V, Cr, Mn, Fe, Ni, Co, Zn, As, Se, Br, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Sb, I, Ba, Cs, La, Ce, Nd, Sm,
Eu, Gd, Tb, Dy, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Au, Th, U) nëpërmjet teknikës së biomonitorimit
me myshqe, të përcaktuar me analizën me aktivizim neutronik(NAA), kryhet për herë të
parë në vendin tonë.
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Qëllimi i kërkimit është vlerësimi i integruar i ndotjes mjedisore të ajrit në Shqipëri nga
mikro dhe makro elementet inorganike nëpërmjet teknikës së biomonitorimit pasiv,
analizës me aktivizim neutronik, gjithashtu dhe një trajtim i thelluar i origjinës së
ndotësve lidhur kjo dhe me vetitë e tyre gjeokimike dhe me shkakimet e ndryshme
industriale në atmosferë.
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KAPITULLI I
I.

Aspekte teorike lidhur me ndotjen e ajrit

1. Ndotja e ajrit
Furnizimi me ajër të pastër është thelbësor për shëndetin tonë dhe atë të mjedisit. Që nga
revolucioni industrial, cilësia e ajrit që ne thithim ka rënë në mënyrë të konsiderueshme
kryesisht për shkak të aktiviteteve të njeriut. Faktorët që kontribuojnë në ndotjen e ajrit
në qytetet tona janë kryesisht rritja e aktiviteti industrial dhe prodhimi i energjisë, djegia
e lëndëve djegëse dhe rritja dramatike e trafikut rrugor (eurlex.europa.eu).
1.1

Përkufizimi i ndotjes

Përkufizimi i ndotjes së ajrit nuk është një detyrë e thjeshtë, gjë e cila çon në
përkufizime të shumta ku në mënyrë të përmbledhur disa nga këto përkufizime janë:
Daly & Zannetti, (2007) e përcaktojnë ndotjen e ajrit si "çdo substancë e emetuar në ajër
nga një burim antropogjenik, biogjenik ose gjeogjenik, i cili është ose jo pjesë e
atmosferës ose është i pranishëm në përqendrime më të larta sesa ndodhet në atmosferë,
dhe mund të shkaktojë një efekt negativ afat-shkurtër ose afatgjatë".
Organizata Botërore e Shëndetësisë (WHO) e përkufizon ndotjen e ajrit si "një ndotje e
mjedisit të brendshëm ose të jashtëm nga cilido agjent kimik, fizik ose biologjik i cili
modifikon karakteristikat e atmosferës" (euro.who.int).
Ndërsa sipas Komisionit Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Evropën (UNECE)
ndotje e ajrit do të thotë "futja nga njeriu, direkt apo indirekt, e substancave në mjedis
duke sjell efekte të dëmshme në natyrë në mënyrë të tillë që rrezikojnë shëndetin e
njeriut, dëmtojnë burimet jetësore, ekosistemet si dhe të pengojnë ose ndërhyjnë në
mirëqenien dhe përdorimin e ligjshëm të mjedisit " (www.unece.org).
Në këtë tezë ndotja e ajrit është përcaktuar si "një përqendrim në rritje e kimikateve në
atmosferë" ku bashkëveprimet midis tyre kanë ndikim në cilësinë e ajrit.
1.2

Burimet e ndotjes së ajrit

Metalet e rënda mund të shkarkohen në mjedis si nga burime natyrore ashtu dhe nga
burime antropogjenë.
1.2.1 Burimet natyrore
Burime natyrore të ndotjes nga metalet e rënda në përgjithësi konsiderohen proceset:
i) biogjenike, ii) grimcat e dheut që ngrihen nga era, iii) vullkanet, iv) erozioni i
shkëmbinjve, v) spërkatjet nga kripërat detare, vi) djegia e pyjeve.
Në ditët tona, emetimet e metaleve të rënda nga burimet antropogjenë i tejkalojnë ato
nga burimet natyrore. Kjo nënkupton që njerëzimi është bërë faktori kyç në ciklin
rajonal dhe global të tyre.
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1.2.2 Burimet antropogjenë
Burimet kryesore antropogjenë të emitimet të metaleve të rënda janë:
i) minierat, ii) fabrikat dhe uzinat metalurgjike, iii) nënproduktet e djegies, iv)
shkarkimet industriale, bujqësore dhe urbane, v) pesticidet që përmbajnë metale të
rënda, vi) trafiku.
Duke u nisur nga burimi i ndotjes, ndotësit janë klasifikuar si ndotës parësorë dhe
dytësorë. Një ndotës parësorë është një ndotës që emetohet në atmosferë direkt nga
burimi që shkakton ndotjen dhe ndotësi ruan të njëjtën formë kimike, ku disa nga
ndotësit e tillë janë: dyoksidi i squfurit (SO2), oksidet e azotit , amoniaku (NH3),
komponimet halogjure, komponimet e karbonit (monoksidi i karbonit CO, dyoksidi i
karbonit CO2, etani CH4, dhe komponime organike të paqëndrueshme, VOC-të), grimcat
në formë të ngurtë ose të lëngët.
Ndotësit dytësorë janë ndotësit e formuar në atmosferë për shkak të reaksioneve të
ndotësve parësorë. Një ndër ta është dhe ozoni (O3), i cili formohet pikërisht nga
reaksioni fotokimik i oksideve të azotit dhe VOC-ve në prani të dritës siç jepet në
ekuacionin përmbledhës të mëposhtëm (1.1).
VOC + NO + O2 → O3 + HNO3 + komponime organike të oksiduara

(1.1)

Përveç kësaj, burimet e ndotjes së ajrit mund të ndahen në burime biogjenike (të tilla si
emetimet e VOC-ve nga pyjet dhe emetimet e CH4 nga kënetat), burimet gjeogjenike (si
p.sh. emisionet vullkanike që emetojnë grimca të ngurta, emisionet nga kripërat detare,
zjarret natyrore, dhe radionuklidët nga mineralet radioaktive të tokës) dhe burimet
antropogjenë, të cilat janë ndarë më tej në burime të lëvizshme dhe të palëvizshme
(www.epa.gov).
Burimet e lëvizshme të ndotjes së ajrit të shkaktuar nga burimet antropogjenë ku
përfshihen më tepër format e transportit të tilla si automobila, kamion dhe aeroplan,
ndërsa burimet të palëvizshme apo burimet pikësore të ndotjes së ajrit përbëhen nga
burime jo në lëvizje të tilla si termocentralet, rafineritë e naftës dhe objekteve të tjera
industriale (www.epa.gov).
Njohja e burimit ka rëndësi të veçantë, sepse ai është vendi më i përshtatshëm për të
mënjanuar ose pakësuar ndotjen. Ndotësi pasi shkarkohet nga burimi mund të veprojë në
një receptor specifik. Në qoftë se ndotësi është i qëndrueshëm për një kohë relativisht të
gjatë, ai mund të depozitohet në një rezervuar. Ndotjet mund të klasifikohen në varësi të
shkallës së përhapjes si globale, rajonale dhe lokale, ato mund të jenë afatshkurtra ose
afatgjata, vdekjeprurëse ose thjesht të dëmshme.
1.2.3 Grimcat e kondesuara në ajër
Grimcat e ngurta në ajër (PM) janë përzierje e grimcave shumë të imta të ngurta dhe
piklave të lëngëta, që përfshijnë acide, kimikate organike, metale dhe grimca dheu ose
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pluhuri. Ndotja e ajrit nga grimcat e ngurta është me origjinë të dyfishtë si nga burimet
natyrore dhe ato antropogjenë.
Burimet e grimcave të ngurta në ajër janë makinat, fabrikat, aktivitetet ndërtuese, zjarret,
erërat që ngrenë pluhurin dhe bimësia. Ndotësit e tjerë të ajrit mund të bashkohen me
këto grimca duke u bërë kështu edhe më ndotëse.
Dallimi i rëndësishëm i ndotjes së ajrit nga grimcat e ngurta është i bazuar në atë se si
këto grimca çlirohen në atmosferë, si grimca parësore apo dytësore. Sjellja e grimcave
në atmosferë, dhe efektet në mjedis e shëndetin e njeriut, janë të varura në mënyrë të
konsiderueshme nga madhësia e diametrit të tyre që ndryshon nga 0,001 në 100µm.
Grimcat totale pezull (TSP) përbëhen nga grimcat më të vogla se 40µm. Sipas madhësisë
së tyre dhe në bazë të proceseve të frymëshkëmbimit dhe depërtimit në mushkëri
grimcat e ngurta ndahet në 3 grupe (Kelly & Fussell, 2012):
 Grimca të trasha (PM10), që i referohet fraksionit të grimcave me diametër më të
vogël se 10µm
 Grimca të imëta (PM2.5), që i referohet fraksionit me diametër më të vogël se
2.5µm
 Grimca shumë të imëta (PM0.1), që i referohet fraksionit me diametër më të
vogël se 0.1µm
Sa më të vogla grimcat, aq më thellë depërtojnë në mushkëri. Grimcat e trasha PM10
mbeten në rrugët e frymëmarrjes, ndërsa grimcat e imëta PM2.5 janë referuar edhe si
grimca "respiratorë" për shkak të aftësisë së tyre për të depërtuar në rrugët e
frymëmarrjes. Së fundi, grimcat shumë të imëta PM0.1 paraqesin një kërcënim të
veçantë për shëndetin, sepse madhësia e tyre mjaft e vogël lejon depërtimin në
mushkëri, madje edhe kalimin në gjak. Përveç nga madhësia, efektet mjedisore dhe
shëndetësore janë të varura edhe nga përbërja kimike e këtyre grimcave pasi ato
shoqërohen me përqendrime të larta të mjaft lëndëve toksike të gazta. Ndër substancat
ndotëse që merren nëpërmjet grimcave të ngurta mund të përmendim metalet e rënda,
ndotësit organikë të qëndrueshëm (si p.sh. hidrokarburet aromatike policiklike, PAH-të)
dhe blozën.
1.2.4 Elementët gjurmë në atmosferë
Ka disa përkufizime që janë përdorur për të përshkruar termin "element gjurmë", edhe
pse një përcaktim i saktë asnjëherë nuk është dhënë nga ndonjë institucion autoritar si
shoqata ndërkombëtare e kimisë së pastër dhe të aplikuar (IUPAC). Në literaturën në
dispozicion në ditët e sotme, "elementet gjurmë" janë gjerësisht të përcaktuar ose
identifikuar me termin "metaleve të rënda". Metalet e rënda (MR) janë një grup i
kimikateve inorganike të pranishme në mjedisin dhe mbi nivelin e tyre të lejuar kthehen
në substanca të rrezikshme. Direktiva e Bashkimit Europian për lëndët e rrezikshme
(Directive 2006/11/EC) i përcakton metalet e rënda si kimikate të rrezikshme, sepse ato
janë toksike, të qëndrueshme dhe bioakumulative. MR janë ndotës të rëndësishëm
mjedisor, dhe toksiciteti i tyre është një problem i një rëndësie në rritje për sa i përket
çështjeve ekologjike, ushqimore dhe mjedisore (Nagajyoti et al., 2010). Për shkak të
luhatshmërisë së ulët të metaleve të rënda (me përjashtim të Hg) dhe komponimeve të
tyre, ato transportohen në atmosferë vetëm si grimca aerosolësh të cilat mund të vijnë si
pasojë e shkarkimeve të tyre nga burime antropogjenë, duke përfshirë grimcat e
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mineraleve, molekulat organike, kristalet e kripërave detare, si dhe burimet natyrore si
shpërthimet vullkanike, erozionin e shkëmbinjve, djegien e pyjeve, grimcat e dheut që
ngrihen nga era (OSPAR, 2008; Landing & Paytan, 2010) etj. Në ditët e sotme burimet
më të rëndësishme antropogjenë të emetimit janë shkarkimet nga minierat dhe uzinat
metalurgjike, prodhimi industrial, shkarkimet bujqësore dhe urbane, përdorimi i
pesticideve, sidomos në bujqësi që përmbajnë metale të rënda, djegia e lëndëve fosile,
djegia e mbeturinave, prodhimi i çimentos, i baterive, ngjyrave dhe llaqeve (Freedman
& Hutchinson, 1981; Bargagli, 1998). Në zonat urbane transporti rrugor është ndër
burimet dominuese të elementeve gjurmë. Metalet e rënda kryesore janë kadmiumi (Cd),
mërkuri (Hg), plumbi (Pb), arseniku (As), bakri (Cu), kromi (Cr), nikeli (Ni), kobalti
(Co) dhe zinku (Zn) (Järup, 2003). Ndotja e ajrit është një problem global që lidhet me
ndryshimet klimatike dhe ndikimet negative në shëndetin e njeriut, kafshëve dhe bimëve
(Kanawade et al., 2010).
Në këtë disertacion, termi "elemente gjurmë" do të përdoret për të treguar të gjitha
elementet, përqëndrimet e të cilëve në myshqet e analizuar janë më të ulëta se 1000
mg/kg (Bargagli, 1998), pa marr parasysh esencialitetin apo toksicitetin e tyre.
Termi "makro" është i lidhur me elementet Al, Mg, Fe, K, dhe Ca, pra me ato element
përqendrimi i të cilëve në mostrat e analizuar është më i lartë se 1000 mg/kg.
Cilësia e dobët e ajrit jo vetëm që dëmton shëndetin e njeriut, por ajo gjithashtu ndikon
në strukturën dhe funksionin e ekosistemeve, shpesh dhe në distance të largët nga
burimet e emetimit (EEA Technical report No 11/2014), sepse pasi ndotësit hyjnë në
atmosferë ato mund të depozitohen me shpejtësi në afërsi të burimit të emisionit apo të
transportohen në distanca të gjata nëpër atmosferë. Secili nga këto dy procese varet nga
një sërë faktorësh si: (i) nga karakteristikat fizike dhe kimike të ndotësve (p.sh. nga
madhësia e grimcave, forma kimike e tyre), (ii) karakteristikat e burimit të emisionit
(p.sh. lartësia e oxhakut, përbërja e përzierjes së ndotësve) dhe (iii) nga faktorë të
mjedisit (p.sh. erërat dhe reshjet) (Treshow, 1984). Megjithatë, elementet gjurmë në
fund largohen nga atmosfera dhe akumulohen në sipërfaqen e tokës.
1.2.4.1 Dy llojet e depozitimeve atmosferike
Largimi i elementeve gjurmë nga atmosfera dhe depozitimi i tyre në tokë mund të
ndodhë me anë të proceseve të depozitimit, ku këto procese i ndajmë në procese
depozitimi të thatë ose të njomë.
Depozitimi i thatë përfshin largimin fizik të grimcave nga procese të tilla si precipitimi
gravitacional, difuzioni turbulent, lëvizja Browniane dhe grumbullimi i grimcave për
shkak të inercisë. Rëndësia relative e secilit prej këtyre proceseve do të varet kryesisht
nga madhësia e grimcave (dmth grimcat me diametër të madh do të depozitohen me anë
të precipitimit gravitacional). Ky lloj depozitimi ka rëndësi të veçantë në zona të thata
dhe me reshje të pakta ku largimi nga depozitimi i njomë është i ulët për shkak të
reshjeve të kufizuara.
Depozitimi i njomë përfshin largimin e aerosolëve nëpërmjet përplasjes me pikat e shiut,
flokët e borës dhe nëpërmjet kapjes nga piklat e reve ose kristalet e akullit. Ky lloj
depozitimi përfshin gjithashtu të ashtuquajturin depozitim i padukshëm ku ndodh
precipitimi i elementeve së bashku me mjegullën (Treshow, 1984; Injuk & Grieken,
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tendencë të rikthehet në gjendje të pandoturë (Purves, 1977). Megjithatë, kjo nënkupton
transferimin e elementeve të rrezikshme dhe të qëndrueshëm në sipërfaqen e tokës, ku
ata mund të bashkëveprojnë me organizmat e gjallë.
1.2.5 Elementët e tokave të rralla
Grupi i elementeve të tokave të rralla (TR) përbëhet nga 17 element, ku 15 prej tyre janë
lantanidet (Ln) nga Lantani La (Z = 57) deri tek Luteciumi Lu (Z = 71), dhe dy janë
metale me veti të ngjashme me grupin e lantanideve si Itriumi Y (Z = 39) dhe skandium
Sc (Z = 21) (Gonzalez et al., 2014).
Për shkak të rrezes jonike dhe konfigurimit elektronik të ngjashëm (Taher, 2006), këto
metale kanë karakteristika shumë të ngjashme kimike. Në përgjithësi, TR-të janë të
ndara në dy grupe: lantanide të lehta (La-Eu, LLn) dhe lantanide të rënda (Gd-Lu, RLn).
Ky klasifikim bëhet në bazë të konfigurimit elektronik të këtyre metaleve, i cili
përcakton se si ata bashkëveprojnë me elementet dhe komponimet e tjerë (Gonzalez et
al., 2014). Gjithashtu ky klasifikim është i bazuar edhe në tretshmërinë e kripërave
inorganike të TR-ve, ku ato të LLn-ve janë konsiderueshëm më të tretshme se RLn-të
(Sneller et al., 2000).
TR-të nuk ndodhen në natyrë siç ndodhen metalet natyrore në formë të pakombinuar me
një strukturë minerale, por ato ndodhen vetëm si pjesë e mineraleve që janë pjesë
strukturore e një shkëmbi (EPA/600/R-12/572). Shuma e përmbajtjes së lantanideve
(ΣLn) në sipërfaqen e tokës arrin deri në 100-200 mg kg-1 ( Tyler, 2004; Liang et al.,
2005) që vjen si rezultat i lëvizshmërisë së ulët të tyre dhe absorbimit të lartë në tokë
(Cao et al., 2000; Li et al., 2013). Përmbajtja më e lartë e Ln-ve mund të shkaktohet nga
aktiviteti njerëzor. TR-të në sipërfaqen ndarëse tokë-atmosferë janë me rëndësi për
shkak se ato kanë sjellje të ngjashme dhe përftohen me vështirësi nga burimet
antropogjenë (Aubert et al., 2006).
Kina është prodhuesi më i madh në shkallë botërore i TR-ve prej rreth 97% të gjithë
prodhimit global, e ndjekur nga SHBA, Australia, etj. Në përgjithësi, uzinat e çelikut
(Geagea et al., 2007) dhe fabrikat e rafinerisë së naftës (Pacyna & Pacyna, 2001) janë
shkaku i ndotjes së ajrit nga TR-të në formën e grimcave të ngurta dhe në formën e
produkteve që janë mjaft të pasuruara sidomos me LLn (La, Ce dhe Nd). Nga studime të
ndryshme (Feng et al., 2001; Zhang et al., 2002; Tagami & Uchida, 2005) është
vërtetuar se pothuajse të gjitha TR-të që absorbohen në bimë janë të shpërndarë në
rrënjët e tyre dhe vetëm një pjesë e vogël e tyre gjendet në gjethe.
Në kundërshtim me këtë përfundim prania e TR-ve në myshqe, si një bimë tipike pa
rrënjë, shpjegon se origjina e tyre në këto bimë vjen si pasojë e depozitimit atmosferik.
Sasi të mëdha të TR-ve çlirohen në mjedis nëpërmjet proceseve të ndryshme të
transportit, e më pas shpërndahen dhe akumulohen në tokë, ujëra, atmosferë, dhe bimë.
Sjellja e TR-ve sipas kushteve natyrore ndikohet nga disa faktorë, të tillë si origjina e
tyre nga shkëmbinjtë e hershëm, proceset e ndryshimit të formacionit shkëmbor me
kohën, proceset e formimit të tokës, klima, vlerat e pH, kushtet red/oks, dhe prezenca e
lëndëve organike. TR-të e kanë më të lehtë për të lëvizur dhe për tu transportuar midis
pjesëve të ndryshme të mjedisit, si dhe të absorbohen nga bimët dhe të hyjnë në
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zinxhirin ushqimor, e cila tregon mundësinë e efekteve të dëmshme tek njerëzit (Liang
et al., 2014).
Njerëzit që jetojnë afër minierave dhe industrive të përpunimit të metaleve ose në zona
të ndotura mund të jenë të ekspozuar përmes mënyrave të ndryshme të ekspozimit, të
tilla si frymëmarrja, gëlltitja nga ushqimi ose marrja nga uji i pijshëm si dhe absorbimi
përmes lëkurës (Liang et al., 2014). Përdorimi i plehrave fosfatike të pasura me TR
(Volokh et al., 1990; Hu et al., 1998; Martin & McCulloch, 1999) është një tjetër faktor
i rëndësishëm që shkakton pasurimin e tokës me këto element. Bazuar në atë që u tha më
sipër, studime të mëtejshme janë të nevojshme, me qëllim për të identifikuar pjesët
mjedisore (ajrin, ujin, dhe tokën) dhe shkarkesat korresponduse (emisionet e ajrit,
shkarkimet e ujit etj) të TR-ve.
1.3

Ndikimi i cilësisë së ajrit në shëndetin e njeriut dhe në ekosistem

Kuptimi i cilësisë së jetës së përditshme në kohët e sotme lidhet më së shumti me
zhvillimin e teknologjisë moderne. Njerëzit në kohët e sotme gëzojnë lirinë që të
udhëtojnë si për biznes gjithashtu dhe për turizëm, dëshirojnë dhe kanë në shtëpitë e tyre
energji elektrike dhe kushte higjenike të larta. Ata përdorin një shumëllojshmëri të
produkteve të përditshme të përbëra nga materiale sintetike të tilla si rrobat, produktet
farmaceutike edhe mobilie të ndryshme. Në disa raste, njerëzit kanë besim te shërbimet
që përdorin tretësa kimike, të tilla si tek dyqanet e pastrimeve kimike dhe printerëve.
Megjithatë disponueshmëria e këtyre lehtësirave të përditshme e ka një çmim, ato
kontribuojnë të gjitha në ndotjen e ajrit (www.epa.gov).
1.3.1 Ndikimi në shëndetin e njeriut
Disa elemente gjurmë konsiderohen si esenciale për organizmat e gjalla pasi ato luajnë
rol të rëndësishëm në proceset metabolike (p.sh. Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo dhe Zn). Për
shembull, Zn mund të formojë lidhje të qëndrueshme me proteinat, duke vepruar si
katalizator dhe duke përmirësuar aktivitetet enzimatike ndërsa Cu është i përfshirë në
procesin e fotosintezës, metabolizmin e proteinave dhe karbohidrateve. Elemente të tilla
si Fe dhe Mo, të cilat kanë gjëndje të qëndrueshme oksidimi që ndryshon vetëm me nga
një njësi (pra Fe2+, Fe3+, Mo5+, Mo6+) janë të përfshirë në proceset e transferimit
elektronik (Bargagli, 1998). Megjithatë, disa elemente mund të bëhen toksike në
përqëndrime të larta (p.sh. Co, Fe dhe Mo), ose diapazoni midis simptomave të
mangësisë dhe toksicitetit mund të jetë shumë i ngushtë (p.sh. Cu). Elemente të tjera nuk
kanë asnjë funksion të njohur në organizmat e gjalla dhe janë toksike edhe në
përqëndrime shumë të ulëta (p.sh. Cd, Hg, Pb). Indeksi i bioakumulimit i elementeve të
tilla si Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni dhe Zn është mesatar deri në i lartë (Treshow, 1984),
dhe për këtë arsye kalimi i tyre nëpërmjet zinxhirit ushqimor është i mundshëm.
Meqenëse ato janë të padegradueshme në një ekosistem, ato kalojnë nga njëri nivel i
zinxhirit ushqimor në tjetrin, duke u depozituar në inde të veçanta të organizmave të
gjalla. Në këtë rast ndodh dhe biomagnifikimi i tyre duke shkaktuar dëmtime në nivelet e
larta të zinxhirit ushqimor. Ekspozimi ndaj ndotësve të ajrit mund të shkaktojë rreziqe
shëndetësore që çojnë në infeksione respiratorë akute dhe kronike, kancer, dhe sëmundje
kardiovaskulare (Schaumann et al., 2004; Chen & Lippmann 2009; Vargas et al., 2011).
Ekspozimi ndaj tyre gjithashtu mund të sjellin rritjet e vdekshmërisë sidomos nga
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bronkiti, pneumonia, nefriti, kanceri (Gurgueira et al., 2002; Duffus, 2007), dhe rritjet e
sëmundshmërisë lidhur me problemet e kockave (Venners et al., 2003; Dockery, 2009).
Pra, ekspozimi ndaj ndotjes së ajrit është i lidhur me disa efekte të dëmshme në
shëndetin e njeriut, që ka ndodhur tashmë për disa dekada. Duhet të theksohet se këto
efekte shëndetësore ndryshojnë nga personi në person. Të moshuarit, foshnjat, gratë
shtatzënë dhe të sëmurët kronik janë më të ndjeshëm ndaj efekteve negative të ndotjes së
ajrit.
1.3.2 Ndikimi në ekosisteme
Dëmtimet e pyjeve, e të mbjellave dhe e tokave me shkurre janë vetëm disa shembuj të
efekteve të dëmshme të rritjes së ndotjes së ajrit. Pyjet janë ekosisteme të ndjeshme,
kështuqë ndikohen ndjeshëm ndaj çrregullimeve të shkaktuara nga ndotja e ajrit
(Larcher, 2003).
Në përgjithësi, ndotja e ajrit mund të shkaktojë: (i) dëmtim të drejtpërdrejt në gjethe, (ii)
mosfunksionim i membranave rregulluese në shkëmbimin e gazeve, mosfunksionimin e
procesit të fotosintezës, mosfunksionim në rritje dhe zhvillim, të cilat mund të çojnë në
rënien e gjetheve dhe halave, mangësi në ujë dhe uljen e rezistencës ndaj acareve dhe
insekteve të dëmshëm (iii) shpëlarjen e substancave minerale të cilat mund të çojnë në
pamjaftueshmërinë e mineraleve ushqyese, acidifikimin e tokës, lirimin e joneve
metalike toksike dhe ndryshimet në përbërjen e specieve të organizmave të tokës
(Larcher, 2003). Përveç kësaj, ka shumë studime për dëmtimin e të mbjellave nga ndotja
e ajrit. Programi ndërkombëtar i bashkëpunimit për efektet e ndotjes së ajrit në bimësinë
natyrore dhe prodhimet bujqësore (ICP Vegetation) ka studiuar ndikimin e ndotësve të
ajrit në të të mbjellat e rajonit të UNECE për pothuajse dy dekada (Harmens et al.,
2005).
1.4

Biomonitorimi i cilësisë së ajrit

Interesi për metodat biomonitoruese është gjithnjë e më shumë në rritje, për shkak se
efektet e paparashikuara dhe ato të parashikuara të ndërveprimit të ndotësve të ajrit nuk
mund të vlerësohen nga metodat fiziko-kimike të përdorura për monitorimin e cilësisë së
tij. Si pasojë, biomonitorimi përdoret si metodë mbështetëse e metodës tradicionale
fiziko-kimike (Wuytack et al., 2011).
1.4.1 Matja e ndotjes së ajrit: metodat klasike kundrejt metodave të reja
Biomonitorimi i cilësisë së ajrit është një fushë kërkimore me një histori të gjatë dhe
është përcaktuar si përgjigje e organizmave të gjallë ndaj ndryshimeve të cilësisë së ajrit
në mjedisin e tyre (Nali & Lorenzini, 2007). Shumë studiues kanë përdorur
biomonitorimin si një mjet të fuqishëm me kosto të ulët dhe të lehtë në përdorim për
mbushjen e ―
hendekut‖ midis shkaqeve dhe efekteve të cilësisë së ajrit. Reagimi i një
organizmi të gjallë në fakt është përcaktuar nga bashkëveprimet antagoniste ose
sinergjike midis ndotësve të ajrit dhe faktorëve biotik e abiotik. Ndërveprimi sinergjik
do të thotë se efekti i dy kimikateve të marra së bashku është më i madh se shuma e
efektit të tyre të marra veç e veç, në të njëjtat doza, ndërsa efektet antagoniste janë ato
efekte kur efekti përundimtar i bashkëveprimit kimik të dy substancave është zero.
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Biomonitorimi është përcaktuar si përdorimi i organizmave të gjallë (biomonitorëve) për
të marrë informacion mbi aspekte sasiore në lidhje me cilësinë e mjedisit, ndërsa
bioindikimi është përdorimi i organizmave të gjallë (bioindikatorëve) për të fituar
informacione cilësore në lidhje me cilësinë e mjedisit. Ndikimi negativ i elementeve
gjurmë në organizmat e gjallë (bimët, kafshët ose njerëzit) ka çuar në rritjen e shqetësim
të shoqërisë moderne në lidhje me marrjen e informacionit mbi cilësinë e mjedisit. Ky
informacion mund të merret nga monitorimi, i cili në rastin e cilësisë së ajrit konsiston
në matjen e niveleve të ndotësve që shkarkohen në ajër. Matjet e tilla, së bashku me
vlerësimin e efekteve të ndotësve në biosferë, do të ndihmojë qeveritë dhe
politikëbërësit në kontrollin e ndotjes së ajrit dhe në vendosjen e politikave dhe
rregulloreve që synojnë mbrojtjen e mjedisit.
Matjet rutinë (të tilla si ato të kryera si pjesë e rrjeteve të monitorimit), do të shërbejnë si
sisteme të hershme paralajmëruese për të parandaluar efektet negative të ndotësve në
ekosistemet natyrore dhe do të sigurojnë informacion në lidhje me ndryshimet
hapësinore dhe kohore në përqëndrimet e ndotësve.
Të dy metodat të përdorura për të vlerësuar ndotësit e ajrit, si ato klasike dhe metodat e
reja, kanë veçoritë e tyre dhe janë komplementare me njëra-tjetrën. Metoda e parë ka të
bëjë me përdorimin e "metodave klasike" që përfshijnë analizat fiziko-kimike të
reshjeve, grimcave dhe gazeve. Këto metoda janë zakonisht të përshkruara nëpër
rregullore në lidhje me vlerat kufizuese në ajër të disa kimikateve (psh. në EU Directive
2004/107/E jepen vlerat kufizuese për arsenikun, kadmiumin, mërkurin, nikelin,
hidrokarburet aromatike policiklike, në Directive 1999/30/EC jepen vlerat kufizuese për
dyoksidin e squfurit, dyoksidin e azotit dhe oksidet e azotit, grimcat e ngurta dhe
plumbin), dhe janë metoda mjaft të standardizuara.
Përdorimi i këtyre metodave ofron vlera absolute të depozitimit të metaleve të rënda,
megjithatë, matjet kërkojnë përdorimin e pajisjeve shumë të shtrenjta, të cilat gjithashtu
duhet të mirëmbahen, dhe numri i stacioneve të marrjes së mostrave që përcaktohen me
këto metoda është shumë e kufizuar (duke lënë të kuptohet për rrjete të monitorimit me
rezolucion të ulët hapësinor).
Për më tepër, teknikat klasike të matjes i nënshtrohen problemeve serioze të ndotjes për
shkak të nivel të ulët të ndotësve në ajër, dhe të dhënat e siguruara për këtë arsye nuk
janë shumë të besueshme (Bargagli, 1998; Wolterbeek, 2002). Nga ana tjetër, është e
mundur përdorimi i organizmave të gjallë që i përgjigjen në një farë mënyre niveleve të
ndotësve që ata marrin nga atmosfera. Vlerësimi i përgjigjes jep informacion të
vlefshëm në lidhje me karakteristikat e ajrit në të cilat organizmi kompleton ciklin e tij
të jetës. Kjo metodë është e njohur si monitorimin biologjik dhe ka provuar se është
shumë e dobishme kur vëzhgimet fiziko-kimike nuk janë mjaftueshëm të ndjeshëm ose
kur metodat e përdorura janë shumë të shtrenjta për matjet e shpeshta që nevojitet të
kryhen. Metodat e reja janë biomonitorimi pasiv dhe aktiv i cilësisë së ajrit të cilat do të
shpjegohen më poshtë.
Interesi për të vlerësuar cilësinë e ajrit me anë të biomonitorimit është rritur ndjeshëm në
shoqërinë moderne për shkak se ajo përbën një teknikë të thjeshtë, me kosto efektive dhe
është metodë më e besueshme se metodat klasike pasi përqendrimet e elementeve në
organizmin biomonitorues janë më të larta se sa në ajër, kjo çon në gabime të ulëta
analitike dhe në më pak probleme lidhur me kontaminimin. Edhe pse kjo metodë nuk jep
vlera absolute të depozitimit, ajo bën të mundur identifikimin e zonave të ndotura. Për
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më tepër, ajo mundëson karakterizimin e modeleve hapësinore dhe kohore të depozitimit
atmosferik të elementeve gjurmë, sidomos kur duhet të vlerësohen modelet rajonale,
kombëtare ose ndërkombëtare.
Kjo mënyrë madje është marrë parasysh në legjislacionin e Direktivave të Bashkimit
Evropian (Direktiva 2004/107/EC). Dy lloje të biomonitorimit të cilësisë së ajrit janë ato
pasive dhe aktive (Markert et al., 2003). E para përfshin mbledhjen e biomonitorit
drejtpërdrejt në mjedisin ku ai rritet, ndërsa metoda aktive është e bazuar në përdorimin
e transplanteve të organizmit biomonitor (përgatitur në laborator), të cilat vendosen më
pas në zonë që merret në shqyrtim (në kushte të kontrolluara). Përdorimi i transplanteve
(biomonitorimi aktiv) ka disa avantazhe, pasi kapërcen problemet që vijojnë në lidhje
me biomonitorimi pasiv si:
(i) mungesën e biomonitorit në mjedise shumë të ndotura (dmth zona industriale,
vendbanimet urbane), ose në zonat ku kushtet klimatike nuk favorizojnë
praninë e tij (Giordano et al., 2009)
(ii) përshtatje të zhvillimit fenotipik ose gjenotipik të biomonitorit ndaj toksicitetit të
shkaktuar nga ndotësit (Bargagli, 1998)
(iii) mungesa e streseve mjedisore që kanë ndikim në proceset aspiratore të myshqeve
(p. sh dehidratimi i indeve gjatë periudhave të thatësirës)
(iv) standardizimi i kohës së ekspozimit.
Kështu transplantet janë të ekspozuar gjatë një periudhe të njohur dhe të përcaktuar mirë
në kohë, ndërsa periudha e ekspozimit të biomonitorëve autokton do të varet nga normat
e tyre të rritjes, të cilat nuk janë gjithmonë të njohura. Megjithatë, biomonitorimi pasiv
ende përbën një mjet shumë të vlefshëm pasi ai mundëson një rrjet të gjerë të
monitorimit (duke përfshirë edhe rrjetet kombëtare madje edhe ndërkombëtare) që
zbatohet me një kosto shumë të ulët (i cili nuk do të jetë i tillë në rastin e biomonitorimit
aktiv).
1.4.2 Biomonitorimi pasiv dhe zgjedhja e biomonitorit
Një nga hapat kryesore në një studim biomonitorimi është zgjedhja e specieve
biomonitoruese, pasi jo të gjithë organizmat mund të përdoren për të monitoruar ndotjen
e ajrit. Me poshtë janë renditur disa nga kërkesat për përzgjedhjen e biomonitorëve
(Chakrabortty & Paratkar, 2006):
i) një shpërndarje të gjerë gjeografike (organizmi duhet të jetë i zakonshëm në zonën e
interesit, qoftë kjo një zonë e vogël, një rajon apo gjithë territori i një vendi)
ii) aksesueshmëria, lëvizshmëria e ulët dhe disponueshmëria në të gjitha stinët
iii) identifikimin i lehtë
iv) biomasa e mjaftueshme për analizën kimike
v) ndryshueshmëria e kufizuar biologjike (për të zvogëluar dallimet që ekzistojnë në
një specie të caktuar në kapacitetin e akumulimit të elementeve)
vi) tolerant në nivele të matshme të ndotësve (nëse jo, organizmat "vdesin" në
mjedise shumë të ndotura)
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vii) absorbimi i elementeve i pavarur nga kushtet specifike lokale, me qëllim që
përqendrimet e ndotësve në indet e organizmave të jenë të ndërlidhur
drejtpërdrejt me përqendrimet e tyre me mjedisin që analizohet.
Ndër organizmat e gjalla, bimët janë ndoshta biomonitorët më të dobishëm për
depozitimin atmosferik të elementeve gjurmë pasi ata janë të ekspozuar direkt ndaj
ndotësve ajrore (ata marrin disa nga lëndët ushqyese të tyre nga atmosfera), nuk janë të
lëvizshme dhe zakonisht kanë cikle me të gjata të jetës sesa kafshët (Bargagli, 1998). Në
rastin e bimëve të larta, gjethet apo halat (Alfani et al., 1995; Bussotti et al., 1997;
Ukonmaanaho et al., 1998) dhe lëvoret e pemëve (Panichev & McCrindle, 2004) janë
përdorur shpesh për të monitoruar ndotësit ajrore në mjediset industriale, urbane dhe
rurale, sepse këto pjesë janë të ekspozuar direkt ndaj depozitimit atmosferik, por janë më
pak të ekspozuar se sa pjesët e tjera të bimëve të ulta të cilat janë në kontakt me ndotësit
nga toka dhe spërkatja.
Në rastin e bimëve të ulëta, briofitet (veçanërisht myshqet) dhe likenet janë organizmat
më të zakonshme të përdorura si biomonitor. Të dyja këto lloje të bimëve janë në
gjendje të mbijetojnë në një gamë të gjerë të mjediseve, janë kryesisht shumëvjeçare dhe
morfologjia e tyre nuk ndryshon me stinët (Szczepaniak & Biziuk, 2003). Përveç kësaj,
briofitet dhe likenet nuk kanë rrënjë të vërteta, nuk kanë shtresë mbrojtëse (ose ajo është
shumë e hollë) dhe gjethet e tyre kanë një shtresë qelizore të trashë, si rrjedhim ato e
marrin ushqimin e tyre direkt nga depozitimet atmosferike. Këto karakteristika, së
bashku me sipërfaqen e madhe të tyre në raport me vëllimin dhe kapacitetin e lart të
këmbimit kimik në muret e qelizave të tyre i bënë këto bimë shumë efikase në mbajtjen
e elementeve gjurmë në indet e tyre (Richardson, 1995; Markert et al., 1999).
Disa autorë kanë bërë krahasime të drejtpërdrejta të fizibilitetit të myshqeve, likeneve
dhe bimëve vaskulare (gjethe dhe/ose lëvore) për biomonitorimin e depozitimit
atmosferik të metaleve të rënda.
Në rastin e krahasimeve midis myshqeve dhe gjetheve/halave të pemëve, Ceburnis &
Steinnes (2000) gjetën se përqendrimet e As, Cd, Cr, Pb dhe V ishin disa herë më të larta
në myshqe (Hylocomium splendens; Pleurozium schreberi dhe Eurhynchium
angustirete) krahasuar me halat e dëllinjës dhe bredhit të mbledhura në të njëjtën zonë.
Këta autorë kanë shqyrtuar edhe korrelacionet ndërmjet përqendrimeve të elementeve në
myshqe (supozohet që janë biomonitor të mirë të depozitimit atmosferik të elementeve
gjurmë) dhe halat e bredhit dhe arritën në përfundimin që mungesa e korrelacionit
tregon se halat e bredhit nuk mund të konsiderohen biomonitor të besueshëm të ndotjes
së ajrit.
Këto rezultate janë të ngjashme me ato të raportuara nga Aboal et al., (2004) në një
studim ku janë krahasuar gjethe lisi, hala pishe dhe myshqet autokton të llojit
Pseudoscleropodium purum.
Hypnum cupressiforme arriti në përfundimin se prania e një kutikule dhe qelizave
epidermike në gjethet/halat e bimëve të larta i bënë ato më pak të depërtueshme sesa
myshqet për ndotësit e ajrit dhe se për këtë arsye do të jenë më pak të besueshme si
biomonitorues për ndotjen e ajrit.
Rezultatet e raportuara nga Turkan et al., (1995) për një krahasim mes myshqeve dhe
lëvoreve të pemëve ishin të ngjashme me gjetjet e lartpërmendura për gjethet/halat e
pemëve. Këta autorë kanë vërejtur se përqendrimet e Cd, Cr, Fe, Mn, Pb dhe Zn ishin
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midis 3 dhe 9 herë më e lartë në H. cupressiforme se në lëvoret e pishës në rrethinat e
një fabrike hekur-çelikut. Për këtë arsye, ata arritën në përfundimin se myshqet ishin një
ndër akumulatorët më të mirë të metaleve të rënda dhe për këtë arsye më të përshtatshme
për vlerësimin e shkallës së ndotjes atmosferike.
Lëvorja e pemës është e mbrojtur nga drita edhe nga kulmi i pemës, i cili mund të
ndalojnë disa nga ndotësit ajrore të arrijnë në lëvoren e pemës. Prandaj, në bazë të
rezultateve të lartpërmendura dhe në karakteristikat morfologjike dhe fiziologjike,
myshqet dhe likenet duket se janë më të përshtatshme se bimët e larta.
Së fundi, edhe pse ka shumë karakteristika të përbashkëta, krahasimet mes myshqeve
dhe likeneve demonstrojnë se këto bimë nuk japin të njëjtën panoramë mjedisore për
monitorimin e ndotjes atmosferike, për shkak të dallimeve në morfologjinë dhe
ekofiziologjinë e tyre (Bargagli et al., 2002). Kështu, Salemaa et al., (2004) ka gjetur
përqëndrime më të larta për elementet e Cd, Cu, Fe, Ni, Pb dhe Zn në myshqe se në
likene dhe bimët vaskulare të mbledhura në të njëjtën zonë. Për më tepër, dallimet ishin
edhe më të madha në vendet më të ndotura.
Coskun et al., (2009) gjeti rezultate të ngjashme në një krahasim midis H. cupressiforme
dhe Cladonia rangiformis për As, Cd, Cu, Mn, Pb dhe Zn. Disa studiues kanë krahasuar
edhe nivelet e elementeve gjurmë në transplantet prej myshku dhe likeni dhe kanë gjetur
përqëndrime më të larta në myshk se në liken (Giordano et al., 2005;. Basile et al.,
2008). Për më tepër, identifikimi dhe mbledhja e likeneve është më e komplikuar
(Hoodaji et al., 2012), dhe ato ofrojnë më pak biomasë sesa myshqet, duke i bërë këto të
fundit më të preferueshme për studime biomonitorimi. Përdorimi i myshqeve tokësore si
biomonitor tani është një teknikë e mirënjohur në studimet e ndotjes atmosferike
(Rühling & Tyler 1968; Fernandez & Carballeira 2002, Harmens et al., 2010, 2011,
2015;). Kjo është një mënyrë e përshtatshme dhe e lirë për të përcaktuar nivelet e
elementeve gjurmë në depozitimet atmosferike (Rühling & Tyler 1968; Fernandez et al.,
2004; Harmens et al., 2015).
1.5

Myshqet si biomonitor të depozitimit atmosferik të metaleve të rëndë

Myshqet bëjnë pjesë në tipin briofita të mbretërisë së bimëve dhe ndahen në disa klasa
ku secila nga këto klasa përmban disa gjini.
Myshqet janë bimë të brishta me gjatësi rreth 1-10 cm, megjithëse disa lloje janë edhe
më të mëdha. Ato rriten së bashku në grumbuj masivë ose në formë qilimash në vende
me lagështi ose në hije. Ato nuk kanë lule ose fara dhe riprodhohen nëpërmjet sporeve.
Gjethet e tyre mbulojnë kërcejtë e hollë e të ashpër. Myshqet janë bimë jo-enëzore që e
absorbojnë ujin dhe lëndët ushqyese kryesisht nga gjethet. Gjethet e tyre janë të thjeshta,
zakonisht me vetëm një shtresë qelizash, pa hapësira të brendshme ajri. Ato nuk kanë
rrënjë të vërteta, por kanë rizoide në formë flokësh, të cilat i ngulin në mjedisin në të
cilin jetojnë.
1.5.1

Cikli i jetës së myshqeve

Edhe pse disa nga karakteristikat që e bëjnë mykun kandidat të mirë për monitorimin e
cilësisë së ajrit janë shqyrtuar, një përshkrim i detajuar i ciklit të jetës së tyre dhe
karakteristikat morfologjike dhe fiziologjike janë dhënë më poshtë.
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Pas bimëve me lule dhe fiernave, briofitet ose myshqet janë tipi me më shumë lloje,
rreth 12 000 lloje të grupuara në 700 gjini. Briofitet nuk tërheqin shumë vëmendjen e
njeriut aq sa e tërheqin bimët me lule dhe fiernat, sepse shumica e tyre janë bimë të
vogla dhe s'bien në sy. Briofitet nuk kanë enë përçuese, janë pa gjethe të mëdha dhe pa
boçe ose lule që bien në sy. Megjithatë ato janë një grup i rëndësishëm bimor në natyrë
që ndikojnë së tepërmi në pakësimin e erozionit përgjatë rrjedhave me ujë. Haploidi
gametofit i mykut është jetëgjatë dhe është më së shumti një gjeneratë aktive
fotosintetike (Figura 1.1.), ndërsa gjenerata sporofite diploide është jetëshkurtër dhe
prodhon spore haploide që mbijnë dhe rriten në gametofitë.

Figura 1.1. Cikli i jetës së myshqeve

Gjenerata gametofite ka dy faza të dallueshme me forma shumë të ndryshme të jetës,
fazën e protonemës dhe gametofitën e maturuar. Protonema përbëhet nga një fije e hollë
që rritet menjëherë pas mbirjes së sporit dhe prodhon sythat që rriten në gametofitët e
maturuar (bimë me gjethe). Gametofitët mund të jenë mashkull ose femër (në rastin e
specieve dioike) ose mund të kenë të dyja të njëjtin gjini (në rastin e specieve monoike).
Kur riprodhimi seksual është gati të ndodh, sperma dhe veza janë prodhuar në struktura
të quajtura anteridia dhe arkegonia, të cilat janë të vendosura zakonisht në ―
kërcellin‖
kryesor. Sperma ka nevojë për ujë për të udhëtuar në vezore dhe pasi ndodh fertilizimi,
zigota i nënshtrohet mitozës dhe lind një sporofit shumëqelizore. Edhe pse sporofitet
përmbajnë disa inde aktive fotosinteike, ata e marrin ushqimin e tyre nga gametofitët.
Pas prodhimit të sporeve, sporofiti vdes (Glime, 2013a).
Llojet të caktuar të myshqeve mund të riprodhohen në rrugë joseksuale si: i) duke
prodhuar spore joseksuale; ii) duke u ripërtëritur nga fragmente gametofitesh ose me një
gjethe të vetme; iii) me riprodhimi klonik (ndarjen e një dege nga bima mëmë duke i
lënë vendin një dege te re pra formimi i një bime bijë). Kjo nënkupton gjeneratën e
shpejtë të një gametofiti të ri në të cilin faza më delikate protonema nuk ndodh. Kjo
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mënyre riprodhimi ka avantazh kur janë prezentë mjedise jo të favorshme për
riprodhimin seksual.
1.5.2 Tiparet e gametofitit
Duke marrë parasysh se gametofiti është gjenerata dominuese në ciklin e jetës së
myshkut, karakteristikat e kësaj faze do të përcaktojnë përshtatshmërinë e myshkut si
biomonitor. Gametofiti i myshqeve është i përbërë nga rrënjëza (rizoide; me disa
përjashtime), kërcelli i gametofitit, degët dhe gjethet (Figura 1.2. dhe Figura 1.3.).
Funksioni kryesor i këtyre "rrënjëvë" është që të mbajnë bimën në nënshtresën e tokës,
ato në përgjithësi nuk janë të përfshira në marrjen e ujit ose lëndëve ushqyese, dhe kanë
një arkitekturë shumë të thjeshtë (çdo "rrënjë" është e formuar nga një fije e hollë e
qelizave të zgjatura në një nënshtresë) (Goffi & Shaw, 2000).

Figura 1.2. Struktura e myshkut

Anatomia e kërcellit të briofiteve është mjaft e thjeshtë pasi ai përbëhet vetëm nga një
shtresë epidermike që gjithmonë i mungojnë poret për shkëmbimin e gazeve (stoma),
dhe trupi i tij është i formuar nga qelizat e parenkimës jo fotosintetike. Ai gjithashtu
mund të përmbajë pak a shumë sisteme të zhvilluar të transportit, të cilët qëndrojnë në
qelizat e padiferencuara të parenkimës, ose në qelizat e specializuara për transport (të
quajtura hidroide), në varësi të specieve, por kurrë nuk janë të zhvilluara siç janë tek
bimët vaskulare.
Gjethet e myshqeve janë gjithmonë të palëvizshme, dmth ato nuk kanë një bisht dhe
fletët e tyre vendosen direkt në kërcell. Ato zakonisht janë të shpërndara në mënyrë të
barabartë përgjatë kërcellit. Nervura kryesore (blad) e një gjethi tipik myshku përbëhet
nga një shtresë e vetme e qelizave, me përjashtim të aksit që kalon në qendër të gjethes.

Shaniko Allajbeu

15

Vlerësimi i ndotjes mjedisore të ajrit nga elementet gjurmë (në territorin e Shqipërisë) me
metodën e aktivizimit neutronik dhe metoda të tjera komplementare duke përdorur myshqet
si bioindikatorë dhe analizën GIS
Në gjethet e myshqeve mungojnë poret për shkëmbimin e gazeve dhe kutikula e saj
është shpesh e reduktuar ose mungon (Vanderpoorten & Goffinet, 2009).

Figura 1.3. Format e detajuara të strukturave themelore të myshqeve
(foto të marra nga www.bryoecol.mtu.edu)

Lidhur me modelin e degëzimit, myshqet mund të klasifikohen si akrokarpus ose
pleurokarpus (Figura 1.4.Figura ). Tipi i myshqeve të parë janë myshqe vertikalë, në të
cilët sporofitet janë të vendosura në një pozicion fundor të kërcellit të gametofiteve, ata
janë zakonisht të padegëzuar ose pak të degëzuar dhe rriten vertikalisht. Tipi i myshqeve
pleurokarpus i kanë sporofitet në degëzat e specializuara anësore, dhe ata zakonisht
përhapjen në mënyrë horizontale dhe rriten po horizontalisht duke formuar dhe një tip
qilimi (Glime, 2013c).

Figura 1.4. Tipet e myshqeve

Të gjitha karakteristikat e mësipërme tregojnë se gametofitet e myshkut janë në kontakt
shumë të ngushtë me mjedisin përreth dhe varen nga ai për sa u përket funksioneve
jetësore të tyre. Në fakt, këto organizma janë poikilohidrike, dmth gjendja e hidratimit
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kontrollohet nga furnizimi me ujë nga jashtë (Glime, 2013b), ku burim kryesor i të
cilëve është atmosfera.
Kapja ose absorbimi i lëndëve ushqyese gjithashtu është supozuar që varet kryesisht nga
mineralet e tretura në ujin e shiut dhe aerosolë (depozitimi i njomë), si dhe nga mineralet
që përmbahen në gaze dhe pluhur (depozitimi i thatë). Ndryshimet morfologjike në
strukturën e gametofitit të myshkut mund të luajnë një rol të rëndësishëm në kapacitetet
absorbuese të lëndëve ushqyese në specie të ndryshme (Vanderpoorten & Goffinet,
2009). Kjo gjithashtu varet dhe nga kapaciteti shkëmbyes i kationeve tek myshqet, i cila
pasqyron aftësinë e murit qelizor për tu lidhur me kationet për shkak të ngarkesës
negative neto që ai zotërojnë nga prezenca e acideve uronike të metiluara dhe shtresa e
jashtme e membranës (Richter & Dainty, 1989).
Pavarësisht nga thjeshtësia e morfologjisë dhe struktura kimike e myshkut, këto
organizma janë mjaft efikase në mbajtjen e ujit dhe lëndëve ushqyese. Siç është
përmendur tashmë, metalet e rënda mund të arrijnë myshqet së bashku me lëndët
ushqyese nëpërmjet depozitimit atmosferik. Format e tretshme të këtyre elementeve janë
kryesisht format kationike (Cd2+, Cu2+, Hg2+, Pb2+, etj), dhe për këtë arsye myshqet janë
shumë efikase në kapjen dhe mbajtjen e metaleve të rënda. Kjo përbën bazën e
përdorimit të myshqeve autoktone për të monitoruar depozitimin atmosferik të metaleve
të rënda.
1.6

Aplikimi i teknikës myshk në studimet reale

Përdorimi i myshqeve autokton si biomonitor të cilësisë së ajrit ka filluar në fund të
viteve 1960 me studimet kërkimore të Rühling & Tyler (1968, 1970). Ekologjistët
Suedezë kanë përdorur myshqet tokësore si: Hylocomium splendens, Pleurozium
schreberi dhe Hypnum cupressiforme për matjen e tendencave rajonale dhe historike të
depozitimit të Pb nëpër Suedi (Rühling & Tyler, 1968). Ata gjetën dallime në nivelet e
Pb midis pjesës veriore dhe jugore të vendit dhe hodhën hipotezën se përqendrimet më
të larta ishin ndoshta për shkak të afërsisë së zonave jugore me rajonet e mëdha
industriale në Evropë. Që atëherë, biomonitorimi me anë të myshkut është përsëritur në
Suedi çdo pesë vite dhe është shtrirë në rajone të tjera në Evropë.
Vende të tjera nordike (Norvegjia, Finlanda dhe Danimarka) ishin të parët që u bashkuan
me programin në vitin 1985 (Rühling et al., 1987), në kuadër të Programit të depozitimit
të metaleve të rënda në Evropë (European Heavy Metal Deposition Programme) i
themeluar nga vendet Nordike.
Në vitin 1987, Programi ndërkombëtar i bashkëpunimit për efektet e ndotjes së ajrit në
bimësinë natyrore dhe prodhimet bujqësore (ICP Vegetation) është themeluar me qëllim
marrjen e të dhënave të monitorimit mbi përqendrimet e metaleve të rënda në myshqe.
Deri në vitin 1990, 21 vende Evropiane i ishin bashkuar këtij programi. Aktualisht, 50
vende dhe më shumë se 250 shkencëtarë nga Evropa dhe rajone të tjera të botës (Azia,
Afrika e Jugut dhe Amerika Qendrore) janë pjesë e programit ICP Vegetation (Harmens
et al., 2016). Monitorimi i tendencave hapësinore dhe kohore të depozitimit atmosferik
të metaleve të rënda në Evropë është kryer për një kohë të gjatë. Paralelisht me
zhvillimin e rrjeteve kombëtare të monitorimit, studime të biomonitorimit të cilët
përdorin myshqe autoktone janë kryer më së shumti në shkallë lokale (p.sh. rrethinat e
objekteve të veçanta industriale), në mënyrë që të përshkruajnë shtrirjen dhe intensitetin
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e ndotjes në këto mjedise. (Martin & Coughtrey, 1975; Glooschenko & De Benedetti,
1983; Uyar et al., 2008).
Megjithatë, përvoja e shkencëtarëve dhe vëzhgimet e bëra gjatë këtyre viteve gjatë
aplikimit të teknikës së myshkut si në nivel kombëtar dhe lokal, kanë treguar se
përqendrimet e metaleve të rënda në indet e myshqeve mund të ndikohen nga faktorë të
tjerë përveç hyrjeve të MR nga depozitimet atmosferike. Prandaj, marrëdhënia dozëpërgjigje ndërmjet përqendrimeve në myshk dhe depozitimit klasik edhe mund të mos
ruajnë marrëdhënien lineare. Sipas Markert et al., (2003), organizmat që japin
përfundime rreth përqendrimeve të elementeve në mjedis preferohen të mundësojnë
marrëdhënie lineare midis përqëndrimeve në organizmin e tyre dhe përqendrimeve në
mjedisin që ato janë ekspozuar. Nëse kjo marrëdhënie ndryshohet, përfundimet që
arrihen nga studimet e biomonitorimit mund mos të jenë plotësisht të besueshme.
1.7

Faktorët që ndikojnë në rezultatet e studimeve të biomonitorimit

Faktorët që përcaktojnë përqendrimet përfundimtare të elementeve në indet e myshkut
në studimet e biomonitorimi pasiv mund të ndahen në dy grupe kryesore: në faktorë "të
pashmangshëm" dhe "të shmangshëm"
1.7.1 Faktorët e "pashmangshëm"
Faktorët e pashmangshëm janë proceset apo karakteristikat thelbësore për organizmin
dhe teknikën, efektet e të cilëve nuk mund të kontrollohen ose të shmangen. Faktorë të
tillë ndryshojnë marrëdhëniet e mundshme lineare midis përqendrimeve të elementeve
në myshk dhe në atmosferë, duke i kufizuar kështu përfundimet që mund të arrihen.
Këta faktorë përfshijnë mbi të gjitha, praninë e burimeve të ndotësve të tjerë përveç
depozitimit atmosferik.
1. Së pari myshqet autokton janë të ekspozuar direkt ndaj pluhurit të tokës, aerosolëve
që vijnë nga spërkatja e detit dhe transferimi i elementeve nga bimët e larta (nga kullimi
i indeve të bimëve të gjalla dhe vdekura). Këto janë të njohura si burime shtesë të disa
elementeve në myshqe (dmth Cr dhe Fe janë elementë të zakonshëm në pluhurin e tokës,
Mn dhe Rb janë elementë të zakonshëm në procesin e kullimit nga bimësia e lartë etj)
(Steinnes et al., 1992; Berg et al., 1995).
2. Së dyti, karakteristikat fiziko-kimike të ndotësve janë gjithashtu të rëndësishme.
Forma në të cilën ndotësi është emetuar (dmth në formë të gaztë, aerosoli apo jonike) do
të përcaktojë mënyrën në të cilën ai është depozituar (depozitimi i thatë/i njomë) dhe
gjithashtu mënyrën në të cilën do të kapet dhe mbahet nga myshku (psh në vendet e
këmbimit të kationeve në rastin e formave jonike, të bllokuar në sipërfaqen e myshkut
në rastin e aerosolëve) (Fernández et al., 2004). Kjo gjithashtu do të përcaktojë se si
ndotësi bashkëvepron me elementet e tjerë të pranishëm në materialin e depozituar
atmosferik (procesit të shkëmbimit të kationeve, anioneve komplekse, etj), duke bërë të
mundur ose duke parandaluar kapjen e tij nga myshku.
3. Së treti, biologjia e myshkut është gjithashtu e rëndësishme sepse pavarësisht se janë
organizma mjaft të thjeshta, myshqet kanë nevoja fiziologjike dhe marrjen e të paktën
disa lëndëve ushqyese esenciale (dmth Cu, Cr, Zn) që të kenë një funksionim të rregullt.
Morfologjia dhe përbërja kimike e myshkut do të përcaktojë aftësinë e tyre për të kapur
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dhe mbajtur ndotësit dhe rritja myshk do të përcaktojë si kohën e ekspozimit të indeve
ndaj depozitimit atmosferik ashtu edhe veprimtarinë e tyre metabolike. Të gjitha këto
karakteristika që lidhen me biologjinë e myshkut mund të ndryshojnë ndërmjet specieve,
por edhe brenda të njëjtit lloj, pasi ata kryesisht varen nga faktorët mjedisorë dhe mikromjedisorë (p.sh. temperatura, lagështia, rrezatimi, etj) (Zechmeister, 1995).
4. Së fundi, faktorët e mjedisit janë gjithashtu të rëndësishëm. Reshjet mund të heqin
grimcat e lidhura në myshk nga veprimi mekanik ose të bëjnë më të tretshëm elementet
e lidhur më grimcat. Nga ana tjetër, mungesa e reshjeve do të çojë në dehidratim e
indeve, duke favorizuar lirimin e grimcat (Fernández et al., 2010).
Siç është theksuar tashmë, efektet e këtyre proceseve nuk mund të shmangen në
biomonitorimin pasiv gjithsesi, duke pasur informacion mbi proceset do të na ndihmojë
në përmirësimin e interpretimit të rezultateve apo në disa aspekte do të theksojnë
nevojën për kujdes. Për fat të keq, shumë pak dihet për mënyrën se si shumë prej këtyre
faktorëve ndikojnë në përqendrimet e metaleve të gjetur në myshk, dhe studimet e
mëtejshme të këtyre aspekteve janë të nevojshme.
1.7.2 Faktorët e "shmangshëm"
Faktorët e shmangshëm janë ata faktorë që lidhen me krijimin e një skeme
eksperimentale të studimeve që lidhen me biomonitorimin dhe që ndikojnë në
krahasueshmërinë e rezultateve të studimeve të ndryshme. Ku, kur dhe si mostrat e
myshkut janë mbledhur (dizenjimi eksperimental) do të ndikojnë në përfundimin e këtij
lloji studimi (Wolterbeek & Bode, 1995), dhe në këtë mënyrë në shkallën në të cilin
objektivi final plotësohet. Kjo është veçanërisht e vërtetë për rrjetet e gjera të
biomonitorimit siç janë ato të përcaktuara në kuadër të programit të ICP Vegetation, për
shkak se ndryshimet në mbledhjen e mostrave, përpunimin dhe analizat kimike do të
pengojë krahasueshmërinë e rezultateve të fituara.
Aspekte të tilla si speciet e përzgjedhura të myshkut, dendësia e pikave të marrjes së
mostrave, rregullimi hapësinor i marrjes së mostrave, sipërfaqja e marrjes së mostrave,
sasia e mostrës së mbledhur, pjesa e myshkut e zgjedhur për analizë etj, në mënyrë të
qartë ndikojnë në rezultate. Siç u përmend më lart, efekti i këtyre faktorëve mund të
shmanget, ose të paktën të minimizohet, duke krijuar një protokoll të harmonizuar
biomonitorimi për përdorim në programet e monitorimit të kryera në mbarë botën si ai i
publikuar nga ICP Vegjetacion (manuali për studimin në vitet 2010-2015, ICP
Vegetation 2010).
1.8

UNECE ICP Vegetation

Në fund të viteve 1980, Programi ndërkombëtar i bashkëpunimit mbi efektet e ndotjes së
ajrit në bimësinë natyrore dhe prodhimet bujqësore (The International Cooperative
Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops) është
themeluar për të përcaktuar nga ana sasiore dëmtimin në bimësi nga ndotësit e ajrit.
Shkencëtarët nga më shumë se 50 vende aktualisht marrin pjesë në ICP Vegetation
(Harmens et al., 2016). Programi është drejtuar nga Britania e Madhe dhe koordinohet
nga Qëndra për Ekologji dhe Hidrologji (CEH) në Bangor. Koordinimi i studimit
Evropian të myshqeve që nga viti 2014 udhëhiqet nga Instituti i fizikës bërthamore
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(JINR) në Dubna të Federatës Ruse. Programi është pjesë e aktiviteteve të grupit që
punon për efektet (WGE) nën Konventën ndërkufitare mbi ndotjen e ajrit në distancë të
gjatë (LRTAP), i cili mbulon rajonin e Komisionit Ekonomik të Kombeve të Bashkuara
për Evropën (UNECE, United Nations Economic Commission for Europe) dhe të
Amerikës së Veriut.
ICP Vegetation është një nga disa ICP-të dhe Task Forcat që hetojnë efektet e ndotësve
në ujëra, materiale, pyje, ekosisteme, shëndetin dhe hartën e efekteve të tyre në rajonin e
UNECE-s. Bashkëpunimi ndërkombëtar për kontrollin e ndotjes është forcuar nga
Konventa LRTAP. Protokollet e saj angazhojnë vendet për reduktimin e emetimeve të
ndotësve në vite specifik. Rezultatet nga ICP-të janë përdorur në të dyja çështjet: si në
zhvillimin e këtyre protokolleve dhe në monitorimin me sukses të tyre për uljen e
ndikimit të ndotësve të ajrit në shëndetin e popullatës dhe në mjedis.
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KAPITULLI II
II.

Praktikimi i metodës me aktivizim neutronik

2. Analiza me aktivizim neutronik
Analiza me aktivizim neutronik (NAA) është një nga teknikat analitike më të ndjeshme
të përdorura për analizën sasiore shumëdimensionale të elementeve makro, mikro si dhe
elementeve gjurmë në mostra të ndryshme. Teknika e NAA mat sasinë e përgjithshme të
një elementi të pranishëm në matricat e mostrës pa marrë parasysh formën kimike ose
fizike të elementit dhe pa ndonjë para-trajtim të mostrës. Që nga viti 2007 NAA është
bërë një teknikë analitike referimi.
2.1

Reaksionet bërthamor

Reaksioni bërthamor ndodh kur bërthamat e synuara bombardohen me grimca
bërthamore, sipas shembullit të mëposhtëm (Ekuacioni 2.1)
𝑋+𝑎 → 𝑌+𝑏+𝑄

(2.1)

𝑜𝑠𝑒 𝑋 𝑎, 𝑏 𝑌

Ku: X→ bërthama e synuar; "a"→ grimca bombarduese; Y→ bërthama produkt; "b"→
grimca produkt; Q → Energjia e reaksionit bërthamor e cila bënë dhe dallimin midis
masës së bërthamës së synuar dhe asaj produkt.
2.1.1 Shembuj reaksionesh bërthamor
Në Tabelën 2.1. është dhënë një klasifikim i tre llojeve kryesore të rrezatimit jonizues në
bazë të ngarkesës elektrike, masës, fuqisë depërtuese dhe asaj jonizuese.
Tabela 2.1. Llojeve kryesore të rrezatimit jonizues

Fuqia

Fuqia

Depërtimi

jonizuese

depërtuese

në ajër

Rrezatimi ndalet
me

alfa, 

shumë e
madhe

e dobët

5 – 8 cm

letër

beta, 

mesatare

mesatare

500 – 1000 cm

fletë e hollë
alumini

gama, 

e dobët

shumë e
madhe

praktikisht pa
kufi

shtresë e trashë
plumbi

Rrezatimi

Rrezatimi gama (), së bashku me rrezatimin alfa () dhe rrezatimin beta () përbëjnë
tre llojet kryesore të rrezatimit jonizues.
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Arsyeja përse NAA gjen përdorim në analizën e çfarëdo lloj matrice është
depërtueshmëria shumë e madhe e rrezatimit gama, primar dhe sekondar, që induktojnë
neutronet
i) Trajta e përgjithshme e ekuacionit për zbërthimin alfa (grimcat alfa janë bërthama
heliumi, pra atome helium që kanë humbur elektronet e tyre), jepet në ekuacionin 2.2.
A
ZY



A−4
Z−2W

4
2He

+

+

energji

(2.2)

↑
grimca alfa, 
ii) Trajta e përgjithshme e ekuacionit për zbërthimin beta (grimca beta formohet kur një
neutron ndahet në një proton dhe një elektron) jepet në ekuacionin 2.3.

A
ZX



A
Z+1Y

+

0
−1e

+

energji

(2.3)

↑
grimca beta, 

iii) Rrezet gama janë thjesht energji (valë elektromagnetike me gjatësi vale shumë të
shkurtër.), pra ato nuk kanë as masë dhe as ngarkesë. Kur një bërthamë emeton një rreze
gama, nuk ka ndryshim as në numrin atomik dhe as në numrin e masës të nukleoneve
(protone + neutrone).
2.1.1.1 Reaksionet me neutrone
Neutronet janë grimca bërthamore pa ngarkesë, prandaj për to nuk ekziston barriera
kulonaiale. Në këtë mënyrë neutronet depërtojnë në bërthamë më me lehtësi se çdo
grimcë tjetër.
Kur bërthamat e synuara bombardohen me neutrone, nga shumë reaksionet bërthamore
të mundshme që mund të ndodhin në këtë tip bombardimi katër tip reaksionesh të mëdha
janë të rëndësishme:
Kapja e neutroneve
Transformimi
Reaksionet e copëtimit
Shpërndarja joelestike
Kapja e neutroneve
Bërthama target absorbon (kap) një neutron duke përfunduar në një produkt numri i
masës i të cilit është rritur me një. Nëse bërthama e produktit është e paqëndrueshme,
ajo zakonisht ç‘eksitohet duke emetuar rrezet gama ose β-
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58
26Fe32

(n,γ)5926Fe33

Transformimi
Bërthama target absorbon një neutron dhe emeton grimca të ngarkuara ose jo, siç janë
grimcat alfa, protone, 2 neutrone ose deutrone. Produkti i paqëndrueshëm në përgjithësi
ç-eksitohet nëpërmjet emetimit β- duke u kthyer në bërthamën target.

55
25Mn30

(n,p) 5524Cr30

55
24Cr30

55
25Mn30

Reaksionet e transformimit shkaktohen nga neutronet me energji të lartë (neutronet e
ndërmjetme ose të shpejta)
Reaksionet e copëtimit
Bërthamat target të coptueshme (zakonisht ato me Z > 90) absorbojnë një neutron, duke
shkaktuar procesin e copëtimit, pra ndarjen në dy segmente të mëdha dhe njëkohësisht
çlirohen 2 deri në 3 neutrone. Procesi copëtimit mund të ndodh si një reaksion zinxhir
duke prodhuar sasi të madhe të neutroneve të cilat bëhen burim në një reaktor
bërthamor.
Shpërndarja joelastike
Bërthama target nuk absorbon neutronet e rastit, por vetëm një pjesë e energjisë së
neutronit kalon drejt bërthamës target
2.2

Historiku i metodës me aktivizim neutronik

Analiza me aktivizim neutronik (NAA) u propozua për herë të parë në vitin 1936 nga
George Charles de Hevesy, kur ai zbuloi se materialet që përmbajnë metale të rralla u
bënë radioaktive pasi u ekspozuan ndaj burimeve neutronike (Levi, 1985).
De Hevesy më pas e zbatoj këtë teknikë për të prodhuar radioizotope si gjurmues
biologjik mjekësor. Që prej asaj kohe, NAA është përdorur për një gamë të gjerë fushash
shkencore. NAA është një metodë analitike shumë konkurruese, e cila lejon përcaktimin
efektiv të më shumë se 44 elementeve kimik. Përcaktimi cilësor dhe sasior i këtyre
elementeve është bërë me anë të reaksioneve bërthamore të izotopeve të tyre. Ajo është e
bazuar në konvertimin e një bërthamë të qëndrueshme në një të bërthame radioaktive
nga reaksionet e kapjes së neutroneve dhe matjen e njëpasnjëshme të radioaktivitetit të
emetuar nga bërthama e fundit. Pas bashkëveprimit me neutrone një bërthamë e përbërë
krijohet fillimisht (me kohë jetese shumë të shkurtër, 10-14 s), e cila emeton gjatë
ekzistencës së saj të ashtuquajturat rreze gama të shpejta. Matja e këtyre rrezeve gama
gjithashtu mund të përdoret për përcaktimin e elementeve të caktuara, duke përdorur
analizën e aktivizimit neutronik për rrezet gama të shpejta (prompt-gamma neutron
activation analysis PGNAA). Nga ç‘eksitimi i bërthamës së përbërë formohet bërthama
radioaktive, e cila zbërthehet në varësi të gjysmës jetës së saj duke filluar nga disa
sekonda deri në disa vite në një bërthamë të qëndrueshme (ose radioaktive) me një nga
proceset e β-zbërthimit (emetim elektroni, pozitroni apo kapje elektroni) që zakonisht

Shaniko Allajbeu

23

Vlerësimi i ndotjes mjedisore të ajrit nga elementet gjurmë (në territorin e Shqipërisë) me
metodën e aktivizimit neutronik dhe metoda të tjera komplementare duke përdorur myshqet
si bioindikatorë dhe analizën GIS
shoqërohet me emetim (dytësor ose të vonuar) të rrezeve gama. Këto procese janë
përshkruar në mënyrë skematike në Figurën 2.1.

Figura 2.1. Paraqitja skematike e një reaksioni bërthamor me kapje neutronesh dhe emetimet e
rrezeve gama (të shpejta dhe të vonuara)

2.3

Klasifikimi i neutroneve

Neutronet e lira mund të klasifikohen në bazë të energjisë së tyre kinetike. Kjo energji
shprehet zakonisht në elektron volt (eV). Energjia e quajtur energji cut-off e Kadmiumit
janë neutronet me energji 0.5 eV që merret dhe si kufi midis neutroneve me energji me
të ulët që absorbohen nga fletët e kadmiumit dhe atyre me energji më të lartë që nuk janë
të absorbueshme. Në Tabelën 2.2. është paraqitur klasifikimi i neutroneve në bazë të
energjisë kinetike.
Tabela 2.2. Klasifikimi i neutroneve në bazë të energjisë kinetike

Tipi i neutroneve
Neutronet e ftohta
Neutronet termike
Neutronet epitermike
Neutronet e kadmiumit
Neutronet epikadmiumi
Neutronet e ngadalta
Neutronet rezonuese
Neutronet ndërmjetme
Neutronet e shpejta
Neutronet relativiste
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Energjia
0 eV- 0.025 eV
0.025 eV
0.025 eV- 0.2 eV (0.4eV)
0.4 eV - 0.5 eV
0.5 eV - 1 eV
1 eV- 10 eV
10 eV-300 eV
300 eV-1 MeV
1 MeV- 20 MeV
> 20 MeV
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Por në reaktorët bërthamorë të përdorur për punë kërkimore nuk është e nevojshme për
këtë ndarje neutronesh me diferencë energjie kaq të vogël. Neutronet në reaktorët
bërthamorë mund ndahet me përafërsi në tre grupe në bazë të energjisë së tyre, pikërisht
në:
neutronet termike me energji 0.025 eV – 0.5 eV
neutrone epitermike me energji 0.55 eV – 10 keV
neutrone të shpejtë me energji 10 keV – 25 MeV
Kjo shpërndarje e energjive kinetike të neutroneve është edhe shpërndarja neutroneve në
reaktorin IBR-2 e cila është paraqitur me anën e një spektri në Figurën 2.2 ku është
dhënë varësia e fluksit të neutroneve në bazë të energjisë.

Figura 2.2. Një spektër tipik i shpërndarjes së energjisë së fluksit të neutroneve
Ngjyra të ndryshme janë përdorur për të përshkruar më qartë
rajonet e energjisë së neutroneve.

Në mungesë të ekranizimit, fluksi i neutroneve të prodhuar nga një reaktor neutronesh
përbëhet: 90 – 95% nga neutrone termike, 2 % nga neutrone epitermike dhe 5% nga
neutrone të shpejtë. Mjafton një fletë kadmiumi me trashësi 1 mm për të mbajtur
(thithur) të gjithë neutronet termike pa penguar neutronet e shpejtë dhe ata epitermike
me energji mbi 0.5 eV.
Rrezatimi gama që lind nga goditja me neutrone (reaksionet: n,γ) shkaktohet si nga
neutronet termike ashtu dhe nga ata epitermike.
Neutronet termike janë përdorur gjerësisht në analizën instrumentale me aktivizim
neutronik (INAA) për shkak të prodhimit të tyre me shumicë dhe probabilitetit të lartë të
bashkëveprimit me shumicën e izotopeve.
Në shumë raste, reagimet për elementet me probabilitet të lartë të aktivizimit me
neutrone termike çojnë në një rritje të madhe të sfondit γ. Ky është një problem
veçanërisht i theksuar në analizën e elementeve në mostrat mjedisore dhe biologjike, ku
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përmbajtja e elementeve gjurmë do të përcaktohet në kontakt me sfondin e elementeve
makro të tillë si Na, Al, Sc, Mn, Fe, Co, dhe La duke emetuar rrezet γ me energji të lartë
për shkak të efektit Compton (zvogëlimit të frekuencës së fotonit), të cilat shpesh i
maskojnë majat e spektrave të përdorura për përcaktimin e disa elemente të tjerë.
Prandaj në disa raste aktivizimi selektiv me neutrone epitermike duke përdorur filtra të
përshtatshëm për të fshehur fluksin e neutroneve termike është efikas. Metoda NAA kur
përdoren për aktivizim neutronet epitermike është e njohur si ENAA dhe është përdorur
gjerësisht për hetimet radioanalitike në reaktorin IBR-2.
Në dallim nga dy të parët, neutronet e shpejta kontribuojnë shumë pak në reaksionet
gama, por ndërkaq ata shkaktojnë reaksione bërthamore që karakterizohen kryesisht nga
emetimi i një ose disa nukleoneve. Teknika NAA që përdor reaksionet bërthamore të
iniciuara nga neutron të shpejtë njihet si FNAA.
2.4

Llogaritjet matematikore në NAA

Analiza me aktivizim neutronik (NAA) është shumë e vlefshme dhe është një metodë
jodestruktive (jo shkatërruese). Mostrat që analizohen me NAA mund të kenë pothuajse
çfarëdolloj origjine. Gjatë rrezatimit me neutrone izotopet e pranishme në mostër
aktivizohen nëpërmjet kapjes së neutroneve.
NAA është një teknikë për të përcaktuar nga ana sasiore elementet në një mostër. Ajo
është e bazuar në parimin e mëposhtme: Një bërthamë atomike e ekspozuar kundrejt një
fluksi neutronesh me energji En, ka një izotop i cili absorbon një neutron me probabilitet
specifik për njësi të kohës [σ(En)]. Produktet e reaksionit mund të jenë të paqëndrueshme,
d.m.th. radioaktive, pra për këtë arsye procesi është quajtur "aktivizim". Ky produkt i
paqëndrueshëm zbërthehet me një konstante (λ) për njësi të kohës në një bërthamë të
qëndrueshme ose në një tjetër bërthamë të paqëndrueshme duke emetuar rrezatimin e
veçantë të izotopeve.
Probabiliteti i zbërthimit të një bërthame të vetme është quajtur konstante e zbërthimit
(λ) dhe përcaktohet me anë të ekuacionit 2.4.

λ=

ln 2
T½

(2.4)

λ-konstante e zbërthimit (1/s); T1/2- perioda e përgjysmimit së radioizotopit (s).
Produkti i konstantes së zbërthimit me numrin e bërthamave radioaktive të një izotopi të
dhënë, jep numrin e përgjithshëm të bërthamave radioaktive që zbërthehet për sekondë, i
cili është aktiviteti i bërthamës, dhe shprehet në njësinë Bekerel (Bq) dhe jepet në
ekuacionin 2.5.
A=𝜆∗𝑛

(2.5)

n- numri i bërthamave radioaktive (atomeve) .
Ekuacioni 2.5 përbën atë që quhet ligji i zbërthimit radioaktiv i cili në trajtë diferenciale
merr trajtën e mëposhtme
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𝑑𝑛
𝑑𝑡

= −𝜆∗𝑛

(2.6)

duke integruar ekuacionin 2.6 marrim ekuacionin që përshkruan kinetikën e zbërthimit
të një radioizotopi çfarëdo në intervalin kohor nga t=0 në kohën t (ekuacioni 2.7)
𝑛 = 𝑛0 ∗ 𝑒 −̷𝜆𝑡

𝐴 𝑡 = 𝐴0 ∗ 𝑒 −̷𝜆𝑡

(2.7)

Probabiliteti për të bashkëvepruar një neutron me një bërthamë është shprehur si
seksioni efikas i formimit (σ). Kjo veti përfaqësohet si një sipërfaqe tërthore e matur në
barn, ku një barn është e barabartë me 10-24 cm2.
Probabiliteti nuk është një vlerë konstante, por një variabël i varur nga shpejtësia (ose
energjia) e neutroneve që bashkëveprojnë dhe nga vetitë bërthamore të materialeve të
synuara. Probabiliteti i neutroneve termike ka tendencë të rritet kur energjia e
neutroneve ulet. Për këtë arsye, probabiliteti që një bërthamë do të kap një neutron të
ngadalshëm është zakonisht më e lartë se probabiliteti i kapjes së një neutroni të shpejtë.
Megjithatë, ka përjashtime, veçanërisht në rajonin e rezonancës ku mund të vërehen
probabilitete të mëdha për kapjen e neutroneve siç shihet në Figurën 2.3.

Figura 2.3. Ndryshimi i Probabilitetit për neutronet në lidhje me energjinë e tyre

Rrezatimi i bërthamës së paqëndrueshme zakonisht emeton grimca të ngarkuara (β- ose
β+), por gjithashtu ka edhe një probabilitet për emetimin e rrezeve gama (γ) në një nivel
të caktuar, pra në nivel diskrete. Aktiviteti A [Bq] i radionuklidëve të prodhuara me
konstante-zbërthimi λ [s-1] në një mostër pafundësisht të vogël që përmban një masë në
gram w [g] të një elementi të caktuar, me përmbajtje të izotopit në natyrë θ e me energji
neutroni En [J] varet nga Probabilitetit i kapjes së neutroneve σ(En) [m2] (Figura 2.3.) dhe
fluksi i tyre Φ(En) [m-2 s-1 J-1] (Figura 2.2.) menjëherë pas kohës së rrezatim tir [s] dhe
përcaktohet sipas ekuacionit 2.8.
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𝐴(𝑡𝑖𝑟 ) =

∞
𝜙𝜎
𝐸𝑛 =0

𝐸𝑛 𝑑𝐸𝑛

Na θw
𝑀

1 − 𝑒 −𝜆𝑡𝑖𝑟

(2.8)

Kapja e neutroneve është një reaksion bërthamor në të cilën një bërthamë atomike dhe
një ose më shumë neutrone përplasen dhe bashkohen për të formuar një bërthamë më të
rëndë. Kufiri më i ulët i zbulimit arrihet kur përdoret për rrezatim një burim intensiv
neutronesh siç është reaktori bërthamor. Në shumicën e rasteve i gjithë spektri i reaktorit
shfrytëzohet për aktivizim, edhe pse rrezatimi selektiv p.sh. me neutrone epitermike ose
të shpejta mund të jetë i dobishme për përcaktimin e disa elementeve.
2.5

Reaktorët kërkimor në përgjithësi

Qëllimi kryesor i reaktorëve kërkimor është që të sigurojë një burim neutronesh për
kërkime dhe qëllime të tjera. Reaktorët kërkimor janë më të thjeshtë se reaktorët
energjetik dhe veprojnë në temperatura të ulëta. Bërthama e reaktorit ka nevojë për
ftohje ku zakonisht nevojitet një moderator për të ngadalësuar neutronet dhe të rritur
copëtimin e karburantit. Meqenëse prodhimi i neutroneve është funksioni kryesor i tyre,
shumicës së reaktorëve kërkimore u nevojitet një reflektor për zvogëlimin e humbjes së
neutroneve nga bërthama (Core). U, Th dhe Pu janë materialeve të coptueshme, me
radio-izotopet e tyre përkatëse 233U, 235U, 238U, 232Th, 239Pu dhe 241Pu. Copëtim
shkaktohet kur një bërthamë e zbërthyeshme kap neutronet termike apo të shpejtë. Ky
reaksion neutronik e ndanë bërthamën target në dy bërthama të lehta dhe prodhon
gjithashtu një mesatare prej 2 deri në 3 neutrone. Procesi i parë i copëtimit mund të
shkaktojë reaksionin e dytë të copëtim, kur një nga neutronet e emetuara kapet nga një
bërthamë e coptueshme dhe ky proces nga ana tjetër mund të shkaktojë një të tretë e
kështu me radhë duke krijuar kështu një reaksion zinxhir. Reaktori bërthamorë mund të
ketë si burim një:
a.
b.

burim të vazhdueshëm
burim me pulse neutronesh

2.5.1 Reaktori kërkimor IBR-2
Në Frank Laboratory of Neutron Physics (FLNP) përdoret reaktori IBR-2 me pulse të
shpejtë me funksionim periodik. Në Figurën 2.4 është dhënë një pamje fotografike e
reaktorit kërkimor IBR-2.
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Figura 2.4. Pamje nga reaktori IBR-2 në Dubna

Në Tabelën 2.3 janë dhënë pjesët që përbëjnë një reaktor kërkimor në përgjithësi,
materialet nga janë të përbëra këto pjesë, si dhe funksioni i tyre
Tabela 2.3. Pjesët që përbëjnë një reaktor kërkimor, materialet nga janë të përbëra këto
pjesë, si dhe funksioni i tyre
Pjesët

Materialet

Karburanti
Moderator një
substancë e përdorur në
një reaktor bërthamor
që të vonoj neutronet

U, Th, Pu

Ftohës
Reflektor
Mbrojtëse

Funksioni

Uji i lehtë dhe i rëndë,
C, Be
Uji i lehtë dhe i rëndë,
C, Be, ajri etj
Njësoj si moderator
Betoni, Uji, Pb, çeliku,
polietileni

Shufrat e kontrollit

Cd, B, Hf

Struktura

Al, çelik, Zr

Veshja

Al, çelik inoks, aliazh Zr
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Për të reduktuar energjinë e
neutroneve të shpejtë në termike
Për të hequr nxehtësinë
Për të reduktuar rrjedhjet
Për të siguruar mbrojtje nga
rrezatimi
Për të kontrolluar shkallën e
prodhimit të neutroneve
Për të siguruar mbështetje
Për të siguruar rezistencë nga
korrozioni të karburantit, frenimin
e produkteve të copëtim

Vlerësimi i ndotjes mjedisore të ajrit nga elementet gjurmë (në territorin e Shqipërisë) me
metodën e aktivizimit neutronik dhe metoda të tjera komplementare duke përdorur myshqet
si bioindikatorë dhe analizën GIS
Reaktori IBR-2 me pulse të shpejtë është një burim i fuqishëm neutronesh që vepron në
FLNP në JINR. Ai funksionon me një fuqi mesatare prej 2 MW.
Pjesa kryesore e reaktorit, siç tregohet në mënyrë skematike në Figurën 2.5. është një
gjashtëkëndësh i parregullt i përbërë nga njësia e elementit të karburantit.

Figura 2.5. Pjesa kryesore e reaktorit IBR-2

1. moderatorë uji; 2 - Sistemi i urgjencës; 3 - reflektor të palëvizshëm; 4 njësia e karburantit; 5 - moderatorë ftohtës; 6 - Shufrat e kontrollit; 7 reflektori kryesorë i lëvizshëm ; 8 - reflektori ndihmës i lëvizshëm
Sistemi i ftohjes ka tre qarqe dhe dy unaza. Në qarkun e parë dhe të dytë ftohësi është
natriumi i lëngshëm dhe në të tretën është ajri. Bërthama e reaktorit (Core) është
instaluar në një enë me mure të dyfishtë çeliku dhe është e rrethuar nga reflektorët e
palëvizshëm, shufrat e kontrollit dhe njësitë e sigurisë në mesin e tyre. Rreth reaktorit
janë vendosur moderatorët e ujit të përbërë nga 14 kanale horizontale për ekstraktimin e
neutroneve. Dallimi kryesor i tij nga reaktorët e tjerë qëndron në uljen mekanike të
reaktivitet nga një reflektor i lëvizshëm.
IBR-2 është një reaktor i shpejtë me pulse me një funksion periodik dhe përbëhet nga
shufra të mbushura PuO2. Dallimi kryesor i tij nga reaktorët e tjerë konsiston uljen e
reaktivitet mekanikisht nga një reflektor i lëvizshëm. Reflektor i lëvizshëm është një
sistem kompleks mekanik duke ofruar funksionimin e besueshëm të dy pjesëve, të cilat
përcaktojnë uljen e reaktivitetit: reflektori kryesor i lëvizshëm dhe reflektor ndihmës i
lëvizshëm. Rotorët e reflektorëve kryesore dhe ndihmëse të lëvizshëm rrotullohen në
drejtime të kundërta me shpejtësitë e ndryshme. Kur të dy reflektorët përputhen në afërsi
të bërthamës së reaktorit, krijohet një puls. Në momentin ekzakt kur të dy reflektorët
afrohen në bërthamën e reaktorit, reaktori prodhon pulset e neutroneve me fluks ~ 1016 n
/ cm2 / s, me një fuqi prej 1850 MW për puls.
Aktualisht, Spektrometri kompleks në reaktorin me pulse IBR-2 përbëhet nga 13
instrumente të përdorshëm për kërkime shkencore: 7 Difraktometra, 1 Spektrometër që
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shpërndan neutrone me kënd të vogël, 3 Reflektometra dhe 2 Spektrometra joelastike që
shpërndajnë neutrone (Figura 2.6.).

Figura 2.6. Skema e spektrometrit kompleks në reaktorin me IBR-2

2.5.1.1 Pajisjet e rrezatimit "REGATA" në reaktorin IBR-2
Edhe pse një shumëllojshmëri e llojeve të rrezatimit janë futur në analizën me aktivizim,
reaktori bërthamor është ende burimi më i rëndësishëm i rrezatimit. Skema e pajisjes së
rrezatimit "REGATA" në reaktorin IBR-2 përbëhet nga katër kanale për rrezatim (Ch1Ch4), nga sistemi pneumatik i transportit (PTS) dhe tre gama-spektrometra të vendosur
në tri dhoma të veçanta në katin e parë të reaktorit IBR-2 (Figura 2.7.
Figura ).

Parametrat kryesore të kanaleve të rrezatimit janë paraqitur në Tabelën 2.4. Kanalet Ch1,
Ch2 ftohen me ajër, ndërsa kanalet Ch3, Ch4 ftohen nga uji. Kanalet që ftohen me ajër
(Ch1 dhe Ch2) janë të lidhur me sistemin pneumatike REGATA, të cilët sigurojnë
transportin e enëve me ajër të kompresuar me presion 3-6 atm. Kjo është arsyeja pse
temperatura në kanalet Ch3 dhe Ch4 është më e ulët se temperatura në kanalet Ch1 dhe
Ch2 pavarësisht nga densitetit i madh i fluksit të neutroneve.
Kanalet e rrezatimit Ch1 dhe Ch2 janë të njëjta, por Ch1 është i veshur me Cd që
shërben si filtër për neutronet termike për të reduktuar pjesën e neutroneve termike në
objektin e rrezatimit, kështu, sjell dhe rritjen mesatare të energjisë së neutroneve. Ky
kanal është përdorur për të përcaktuar elementet që lidhen me bërthamat radioaktive me
jetë të gjatë (Na, K, Sc, Cr, Fe, Ni, Co, Zn, As, Se, Br, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Sb, Ba, Cs, La,
Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Au, Th, U).
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Zakonisht mostrat rrezatohen për 100 orë në Ch1 të veshur me kadmium, ndërsa për të
përcaktuar bërthamat radioaktive me jetë të shkurtër (Al, V, Cl, Ca, Mg, Mn, I, Ti, Dy)
mostrat janë rrezatuara për 3 minuta në Ch2. Çdo kanal përbëhet nga dy gypa koncentrik
prej inoksi. Ata janë vendosur në një kuti alumini e mbushur me mburojë biologjike.
Mostrat transportohen nëpërmjet një tubi («tub fluturimit») prej 28 mm në diametër,
ndërsa ajri i ngjeshur rrjedh përmes tubit të dytë. Deri në 7 enë mund të ngarkohen në të
njëjtën kohë në çdo kanal për sa i përket rrezatimit me kohë të gjatë. Dendësia e fluksit
të neutroneve është e kontrolluar nga monitoruesit, ku si element monitorues janë
përdorur Au dhe Zr.
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Figura 2.7. Skema e pajisjes së rrezatimit "REGATA"

(Projekti REGATA: Russian- European-GAte To Asia) në reaktorin IBR-2 ku
janë paraqitur pozicionet e rrezatimit: (i) Ch1 kanali i veshur me Cd (ii) Ch2
kanali tradicional me pulse të shpejta në reaktorin IBR-2 në Dubna
Organizim i kompleksit REGATA:
Ch1-Ch4 kanalet e rrezatimit; S ruajtje e ndërmjetme; BS mburojë biologjike;
DCV valvulat për të kontrolluar drejtimin e neutroneve; L njësia e ngarkimit ;
RCB qeliza fikse që vepron si mburojë radiokimikë; U njësia e shkarkimit; SU
njësia e veçimit; SM magazinë ruajtje; R njësia e ripaketimit; D detektor; CB
bordi i kontrollit; AA analizues amplitude; CC kontrollues; R1-R3 dhomat ku
është vendosur sistemi
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Tabela 2.4. Karakteristikat kryesore të kanaleve të rrezatimit (Frontasyeva & Pavlov,
2000)
Pozicioni
rrezatimit
Ch1
Ch2
Ch3
Ch4

Densiteti i fluksit të neutroneve
(n/cm2*s) 1012
Termike
Cd-i
mbuluar
1.23
Gd-i
mbuluar
4.2

Epitermike

Të shpejta

3.31

4.32

2.96

T ºC

Tiparet e enëve në
mm
Diametri

Gjatësia

70

28

260

4.10

60

28

260

7.5

7.7

30-40

30

400

7.6

7.7

30-40

30

400

Enët e transportit janë dy llojesh: enë polietileni për rrezatim e izotopeve me jetë të
shkurtër dhe enë alumini për rrezatim izotopeve me jetë të gjatë (Figura 2.8.), me një
kohë rrezatimi më shumë se 4 orë. Vëllimi i brendshëm i një ene polietileni është e
barabartë me rreth 4 cm3, dhe vëllimi i enës prej alumini është 1.5 herë më i madh.

Figura 2.8. Transportues alumini dhe polietilene për izotopet me jetë të gjatë
dhe të shkurtër

Koha e rrezatimit varet nga izotopi që do të përcaktohet. Një numër elementesh ka më
shumë se një izotop i cili mund të aktivizohet nga neutronet. Çdo produkt aktivizimi ka
një probabilitet të tijin, përmbajtje izotopike në natyrë dhe skemë unike prishjeje. Për të
optimizuar procedurën, duhet të zgjidhet një reagim i duhur bërthamor. Në reaktorin
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bërthamor fluksi i neutroneve nuk mund të ndryshohet lirisht, por ka disa mundësi për ta
zgjedhur.
Probabiliteti efektiv i një bërthame varet nga energjia e bombardimit të grimcave. Në
varësi të kohës së rrezatimit mostrat mund të jenë shumë radioaktive, për shkak të
emetimeve të rrezeve gama të shpejta. Ruajtja e ndërmjetme (S) (për deri në 15 enë)
përdoret për të reduktuar aktivitetin e enëve prej alumini pas rrezatimit të gjatë. Ajo
është e vendosur në mes të dy unazave të mburojave biologjike të reaktorit. Periudha e
ftohjes mund të shkojnë nga disa minuta deri në disa ditë. Gjatë ftohjes, ndërhyrjet e
prishjes së izotopeve me jetë të shkurtër mënjanohen disi dhe rreziqet shëndetësore janë
reduktuar. Ekziston edhe e një magazinë ruajtjeje (SM) me 32 qeliza për të ruajtur
mostrat shumë të aktivizuar. Ajo është e rrethuar me mburoja biologjike e përbërë nga
plumbi dhe blloqe betoni.
Kur izotopet me jetë të shkurtër studiohen, një kapsulë e vogël polietileni futet në një
enë transporti. Ekziston një njësi speciale (R) pra njësia e ripaketimit për nxjerrjen e një
kapsule të vogël nga një enë transporti, pra ato ripaketohen në enë të pastra dhe kryhet
matja e tyre për 5 minuta. Me rastin e rrezatimit të mostrave me jetë të të gjatë maten
mbas 4-5 ditësh për 45 minuta.
Sistemi pneumatik i transportit (PTS) është i përbërë nga njësia e ngarkimit (L) dhe
shkarkimi (U) për të ngarkuar dhe nxjerr enët prej sistemit. Për të siguruar sigurinë e
rrezatimit njësia e shkarkimit është vendosur në një qelizë fikse (RCB). Të gjitha pajisjet
e sistemi pneumatik janë të pajisura me fotosensor për të treguar pozicioni e enës në
sistem dhe për funksionimin e duhur të të gjitha mekanizmave. Transportimi i enëve prej
polietileni në vendin e rrezatimit bëhet për 7-20 s ndërsa enët prej alumini transportohen
më shpejt, 3-7 sek. Detektorë akustike, të vendosur në «tubin e fluturimit» në kanalet e
rrezatimit pas unazës së parë të një mburojë biologjike, lejojnë që të përcaktohet koha e
saktë e mbërritjes dhe nisjes së enëve. Ka shumë pulse zhurmash gjatë fluturimit të një
enë në «Tubin e fluturimit». Çdo puls zhurme hiqet nga koha reale e rrezatimit.
Trokitja e kapsulës në nivelin e poshtëm të kanalit përbën pulsin e fundit që duhet hequr.
Pas kësaj kohëmatësi i pulsit të rrezatimit fillon të numëroj kohën e rrezatimit.
Pozicionimi i tillë i detektorit akustik i mbron ata nga dëmtimi i rrezatimit dhe kështu
zgjat jetën e tyre. Sistem i automatizuar për matjen e spektrave të rrezeve gama të
aktivitetit të induktuar është përdorur për të kryer analizën e një grupi të madh të
mostrave, për të përpunuar sasi të mëdha të të dhënave, për të rritur produktivitetin e
analizës, për të përmirësuar cilësinë e rezultateve, për të ulur numrin e gabimet njerëzore
dhe për të minimizuar përfshirjen e njeriut në matjet e spektrave të izotopeve me jetë të
gjatë në mënyre rutinë (Pavlov et al., 2014).
Sistemi përbëhet nga tre detektorë Germaniumi me pastërti të lartë (Figura 2.9.), tre
këmbyes mostrash (Figura Figura 2.10.) dhe kontrolli i programit kompjuterik. Çdo
këmbyes mostrash ka një disk me 45 vende për enët e transportit (Figura 2.11.).

Shaniko Allajbeu

34

Vlerësimi i ndotjes mjedisore të ajrit nga elementet gjurmë (në territorin e Shqipërisë) me
metodën e aktivizimit neutronik dhe metoda të tjera komplementare duke përdorur myshqet
si bioindikatorë dhe analizën GIS

Figura 2.9. Detektor Germaniumi me pastërti të lartë

Figura 2.10. Këmbyes mostre

Figura 2.11. Autosampler me 45
pozicione

Spektrat e rrezeve gama të mostrave vlerësohen në mënyrë të tillë që të zbulojnë
energjitë dhe intensitetin e vijave spektrale γ, të identifikojnë bërthamat radioaktive si
dhe janë përdorur si bazë për përcaktimin e sasisë së elementeve të pranishëm në mostër.
Programi kompjuterik "Genie-2000" për kërkimin e pikut të një izotopi, identifikimin
dhe përshtatjen e tij në analizat rutinë është zhvilluar në FLNP JINR (Ostrovnaya et
al.,1993).
Programi Genie-2000 me një modul interaktiv shtesë S506 për përshtatshmërinë e pikut
është përdorur për përpunimin e spektrave të marrë. Këto rezultate të trajtimit janë të
ruajtura në një file me vlerat e aktiviteteve të izotopeve të identifikuara në mostër dhe
aktivitetin minimale të detektueshëm të këtyre izotopeve.
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Llogaritja e përqendrimeve të elementeve në mostrat kryhet nga një metodë relative
duke përdorur "programin e përqendrimit" (Dmitriev et al., 2013).
Vlerat e llogaritura të përqendrimeve të elementeve me pasiguritë e tyre në llogaritje dhe
përqëndrimin minimal të detektueshëm (MDC) për kushtet e dhëna eksperimentale
ruhen në databaset e NAA. Energjia totale e pikut në spektroskopinë e rrezatimit gama
të pajisur me detektor me rezolucion të lartë në përgjithësi diktohet nëpërmjet aplikimit
te algoritmit të pikut e shoqëruar me një produkt të limitit të diktimit (LD). Limiti i
diktimit nxirret automatikisht nëpërmjet softit kompjuterik të aparaturës për çdo matje
eksperimentale të aktivitetit të elementit. Në rastin kur elementi nuk diktohet nga
aparati, LD është i vetmi informacion që mund të përdoret si një informacion i vlefshëm
për të gjykuar mbi nivelin e tij në mostër. Në këtë rast është e nevojshme të përcaktohet
vlera e sfondit (BC) ose bias të cilat përdoren për llogariten e LD sipas formulës Currie:
LD = 2.71 + 4.65B𝐶
Shpesh herë rekomandohet të përdoret formula Currie e llogaritjes së MDC:

MDC = 4.653

C
BC
P

Ku C - përqëndrimi analitit; P - numërimi i pulseve; BC - sfondi
2.6

Zbatime të analizës me aktivizim neutronik në JINR

Metoda mund të zbatohet gjerësisht në disa fusha shkencore, përkatësisht në kontrollin e
mjedisit dhe monitorimin e tij, kërkimet gjeo dhe kosmokimike, në shkencën e jetës,
kërkimet arkeologjike, në kërkimet materiale dhe së fundmi ka gjetur përdorim dhe në
certifikimin e materialeve të reja.
Kontrolli mjedisor i ndotjes dhe monitorimi, sidomos monitorimi i ndotjes së ajrit është
një shembull tipik i zbatimit të NAA-së. Ndotja e ajrit mund të studiohen nga analiza e
drejtpërdrejtë e aerosolëve të mbledhura ose duke përdorur biomonitor të ndryshëm.
Biomonitorët më të zakonshme të ndotjes së ajrit janë myshqet, likenet, lëvoret e
pemëve, dhe dherat. Në mënyrë të ngjashme, është gjithashtu e mundur që të përdoren
bimët e ujit dhe algat, ose disa lloje të tjera të organizmave ujor për të monitoruar
ndotjen e ujit. Programe të tilla kërkimore japin informacion shumë interesant dhe të
rëndësishëm në lidhje me llojin dhe shkallën e ndotjes në një vend të caktuar ose për
transportin në distancë të largët të ndotësve. Ky informacion bën të mundur monitorimin
e tendencave të ndotjeve, identifikimin e burimeve të ndotjes, kontrollon efikasitetin e
masave korrigjuese etj. Shumica e laboratorëve analitike, të cilat përdorin analizën e
aktivizimit neutronik janë të angazhuar në këto programe.
Analiza e aktivizimit me neutrone epitermike në temperaturë të ulët (70-90°C) në
kanalin e rrezatim Ch1 në reaktorin IBR-2 është përdorur në mënyrë të favorshme për
analizën thelbësor te mostrave mjedisore dhe biologjike.
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2.7

Metodologjia reaktorit

Hapat në analizën me aktivizim neutronesh:
1.
2.
3.
4.

Marrja e mostrave
Transportimi për në laborator
Pastrimi i mostrave të myshqeve
Paketimi i mostrave
Enë polietileni për radioizotopet me jetë të shkurtër
Enë alumini për radioizotopet me jetë të gjatë
6. Rrezatimi i tyre
A.
Koha e rrezatimit për izotopet me kohë gjysëm jete të gjatë është (2-3 ditë apo
100 h)
Kryhet matja pas 4-5 ditësh për 45 min
Kryhet matja pas 20-23 ditësh për 2 orë
B. Koha e rrezatimit për izotopet me kohë gjysëm jete të shkurtër (3 min)
Kryhet matja pas 3-5 min (për 3 min)
Kryhet matja pas 20 min (për 9-10 min)
7. Matja
8. Analizimi i të dhënave
9. Llogaritja
2.7.1 Matja dhe analizimi i të dhënave
Sistemi i zbulimit
Sistemi i zbulimit përbëhet nga sistemi matës dhe nga ai analizues. Sistemi matës
përbëhet nga detektori i Germaniumit me pastërti të lartë (HPGe) në bashkëveprim me
kompjuterin për regjistrimin e informacionit në lidhje me përbërjen e mostrave
(spektrave). Sistemi i analizimit të të dhënave bëhet duke përdorur programin
kompjuterik "Genie-2000".
2.7.1.1 Spektroskopia Gama
Spektroskopia Gama është metoda që përdoret për të numëruar dhe në këtë mënyrë për
të identifikuar energjitë e larta të rrezatimit gama të emetuar nga një mostër e aktivizuar.
Detektorët me gjysmëpërçues modern kanë aftësinë për të parë një interval të gjerë të
energjive gama dhe gjithashtu janë në gjendje të dallojnë shiritat e ngushta dhe energjitë
gama të ndryshme. Detektori me pastërti të lartë të kristalit të Germaniumit (HPGe), që
është paraqitur dhe në Figurën 2.9., bazohet në vetinë e gjysmëpërçuesit (Ge) për të
thithur fotonet gama që emetohen nga mostra.
Një HPGe ka një tension të aplikuar në gjithë kristalin; kështu që kur një foton
absorbohet në kristal, çlirohen elektrone dhe këto pësojnë disa lloje ndërveprimesh siç
janë: efekti fotoelektrik, efekti Compton etj Pas ndërveprimeve këto elektrone krijojnë
një rrymë. Rryma më pas është amplifikuar dhe është dërguar në një analizues
multikanalesh (MCA), i cili numëron dhe regjistron pulset e sinjalit. Çdo foton i
numëruar është "vendosur" në një kanal sipas energjisë së tij. Grumbullimi i të gjithë
numërimeve të pulseve në gjithë kanalet formon një spektër energjitik, siç tregohet në
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Figurën 2.12. dhe 2.13. Numërimi, si dhe të gjitha të dhënat e mbledhura për spektrin,
kontrollohen, sigurohen dhe mbahen në MCA. Kjo do të thotë se MCA vepron në
mënyrë të pavarur nga programi kompjuterik.
Detektorët e Germaniumit me pastërti të lartë (HPGe) janë mjaft të ndjeshëm dhe
mesatarisht të efektshëm. Numërimi ideal i aktiviteteve është në rangun e mikro nanoCurieve edhe pse detektorët HPGe janë mjaftueshëm të ndjeshëm për të
identifikuar dhe matur edhe në nivelin e pCi. Izotopet me aktivitete më të mëdha se një
mikroCi për mostër të cilat janë vendosur direkt mbi detektor kanë tendencë për të
ngopur një detektorë HPGe dhe të shkaktojnë kohë të vdekur shumë të madhe. Zgjedhja
e një gjeometrie të ndryshme numërimi mund të zvogëlojë kohën e vdekur dhe kështu të
përmirësojë rezolucionin e numërimit.
Detektorë HPGe janë më të favorizuar në krahasim me detektorët e tjerë siç është ai i
Jodurit të Natriumit (NaI). Kjo do të thotë se piqet e energjisë janë shumë më të
dallueshëm dhe kanë gjerësi Gaussiane (FWHM) shumë të ngushtë.
Detektorët HPGe kanë një rezolucion shumë më të mirë, që i bën ato instrumenta shumë
më të lehtë për të gjetur dhe identifikuar piqet në spektrin e energjisë në krahasim me
spektrin që prodhohet nga detektorët e tjerë.
Për të ruajtur rezolucionin sa më të lartë të energjisë, dhe për të mbajtur kohën relativisht
të shkurtër të numërimit, koha e vdekur duhet të mbahet sa më e ulët. Për ta bërë këtë,
burimi duhet të jetë i vendosur në gjeometri të ndryshme të detektorit.
Gama spektroskopia mund të përdoret jo vetëm për NAA, por edhe për zbulimin e
rrezatimit natyror.
Jo të gjitha izotopet e aktivizuara lëshojnë fotone gama gjatë zbërthimit. Ka disa izotopet
që janë në mënyrë rigoroze beta zbërthyes, por këto janë shumë më të pakta në numër se
ato që lëshojnë rreze gama. Prandaj, NAA dhe gama spektroskopi përfaqësojnë teknika
të fuqishme të përdorura për të analizuar materiale të ndryshme dhe përbërjen
elementare të tyre.
2.7.1.2 Shembull spektri për një mostër të rrezatuar me neutrone termike dhe
epitermike
Në Figurën 2.12.Figura dhe Figurën 2.13. jepen shembujt përkatës për spektrat e
regjistruar gama të izotopeve me periodë përgjysmimi të shkurtër dhe të atyre me
periodë përgjysmimi të gjatë deri në energjinë 800 keV.
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Figura 2.12. Paraqitja e një spektri gama për një mostër të rrezatuar me neutrone
termike (izotope me kohë përgjysmimi të shkurtër)

Figura 2.13. Paraqitja e një spektri gama për një mostër të rrezatuar me neutrone
epitermike (izotope me kohë përgjysmimi të gjatë) deri në energjinë 800 keV

Spektri i përftuar analizohet nëpërmjet përdorimit të programit kompjuterik "Genie
2000" duke identifikuar të gjitha piqet dhe duke llogaritur sipërfaqen për të arritur tek
llogaritja automatike e aktivitetit dhe përqëndrimit të elementeve në atë mostër.
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2.8

Avantazhet dhe disavantazhet e NAA

Avantazhet:
Mundësi të gjerë për lloje të ndryshme mostrash (matricash).
Kufijtë të ulëta të zbulimit, poshtë 10-6 mg/kg.
Mungesa virtuale e provës së bardhë.
Liri relative nga interferencat e matricës.
Analizë jodestruktive (e ashtuquajtura analiza instrumentale me aktivizim
neutronik- INAA)
Specifitet të lartë të bazuara në karakteristikat e bërthamave radioaktive të
induktuara.
Krejtësisht e pavarur nga parimet bërthamore, në kontrast me natyrën e elektronit
në shumicën e metodave të tjera analitike.
Metoda është teorikisht e thjeshtë dhe e kuptueshme, e cila bën të mundur për të
vlerësuar dhe modelin e burimeve të pasigurisë së rezultateve.
Energjia e neutroneve dhe dendësia e fluksit të neutron mund të zgjidhen në
shkallë të caktuara, e cila lejon marrjen e rezultateve të mira, duke përdorur mjete
të thjeshta optimizimi, të tilla si aktivizimi selektiv.
Disavantazhet:
Nevoja e një reaktori bërthamor
Puna me materiale radioaktive dhe pasojat që lidhen me to
Aplikime industriale nuk janë të shpeshta
Mundësinë e përcaktimit të disa elementeve gjurmëve dhe toksike të rëndësishme
të tilla si plumbi është i kufizuar për shkak se ata nuk formojnë bërthama
radioaktive me veti te përshtatshme
Mostrat për NAA preferohen të jenë të thata , sepse në prani të ujit ndodh
radioliza gjatë rrezatimit me një reaktor bërthamor. Kjo mund të rezultojë në
rritjen e presionit në enën e mostrës dhe rrezikun e shpërthimit.
Koha e analizave mund të jetë mjaft e gjatë (rreth gjashtë javë) për elemente, të
cilat prodhojnë bërthama radioaktive me periodë përgjysmimi të gjatë.
2.8.1 Disa kufizime lidhur me NAA
NAA shoqërohet me disa kufizime të cilat janë disi të veçanta kur krahasohet me
teknikat e tjera analitike:
1. Shumë nga elementet natyralë kanë izotope stabël të shumëfishtë, por që kanë
tendencë që të kenë vetëm pak izotope të cilat mund të aktivizohen dhe të bëhen të
detektueshëm. Do të ishte më e lehtë në qoftë se të gjitha izotopet që ndodhen në
natyrë mund të aktivizohen dhe të detektohen. Për shembull, hekuri ka katër izotope
stabël (Fe-54, Fe-56, Fe-67 dhe Fe-58), por vetëm Fe-58, me përmbajtje më të pakët
në natyrë se tre të tjerët arrin të aktivizohet si një izotop që emeton rreze gama të
forta. Kjo do të thotë se identifikimi dhe përcaktimi i sasisë për të gjithë elementin e
hekurit varet nga izotopi i Fe-58, përqendrimi i të cilit mundet ose jo të jetë i saktë.
Për shembull, përqendrimi në masë i hekurit mund të rrjedhë nga llogaritja e numrit
të përafërt të atomeve të Fe-58 që përmbahen në një mostër. Fe-58 ka një përmbajtje
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natyrore 0.282% të të gjitha izotopeve të hekurit. Por nëse Fe-58 në mostër nuk është
e afërt me atë në natyrë, atëherë përqendrimi i llogaritur përmban një gabim të
caktuar.
2. Shumica e izotopeve që emetojnë rreze gama prodhojnë fotone gama me energji
unike, por disa izotope kanë energji të njëjtë gama me të tjerët. Kjo krijon disa
interferenca për analizën e spektroskopisë gama të cilat mund të eliminohen
pjesërisht por jo plotësisht. Për shembull, si Cr-51 dhe Ti-51, kanë një pik energjetik
dominant në vlerën 320 keV. Gjysmë jeta e Ti-51 është disa minuta, ndërsa ajo Cr51 është pothuajse katër javë, kështu që bëjmë diferencën me anë të kohëve të
gjysëm-jetës.
Të dy Gd-153 dhe Sm-153 kanë pikun e energjisë 103.2 keV dhe shpesh janë gjetur
së bashku në të njëjtat mostra. Detektorët dhe programet kompjuterik nuk mund të
dallojnë origjinën e këtyre fotoneve, kështu piku 103.2 keV do të ketë llogaritje të
kombinuar që vijnë nga të dy izotopet. Numërimi sërish i mostrës disa orë më vonë
nuk do të zgjidhë këtë problem pasi te dyja izotopet kanë gjysma jetë më të madhe se
një ditë. Në këtë rast, piku 103.2 keV duhet të injorohet. Gd-153 dhe Sm-153 duhet
të identifikohen dhe të përcaktohen nga një pik me energji të ndryshme nga 103.2
keV
3. Për të identifikuar dhe përcaktuar me një besueshmëri të caktuar sasinë e një izotopi
të zbërthyeshëm, izotopet duhet të kenë një aktivitet minimal të detektueshëm.
Aktiviteti i izotopeve është në përpjesëtim të drejt me përqëndrimin e izotopeve që
aktivizohen.
Cilësia e shumë teknikave elementare të analizës janë subjekt i interferencave të
matricës së mostrave që analizohen. Interferencat e tilla mund të ndikojë në masë të
madhe në zbulimin dhe përcaktimin e sasisë së komponentëve të ndryshëm.
Eksperimentet në NAA zakonisht nuk janë të prekur nga përbërja e mostrës; pra,
ekzistojnë pak ndërhyrjet e matricës së mostrës. Megjithatë, ka situata kur interferencat e
matricës së mostrës janë të pashmangshme. Këto gjendje ekzistojnë kur një përqendrim
shumë i madh i një izotopi, ose e izotopeve të shumta, me seksion efikas absorbimi
jashtëzakonisht të madh janë të pranishme në mostër.
Këto interferenca mund të eliminohen vetëm me ndarje kimike të elementeve të
ndryshëm. Kjo është e njohur si analiza radiokimike me aktivizim neutronik (RNAA).
2.9

Aplikimi i teknologjisë GIS në studimet e ndotjes së ajrit

Sistemi i Informacionit Gjeografik (GIS) është një sistem informativ që ofron
menaxhimin e të dhënave në varësi të të dhënave hapësinore dhe kohore, pra lejon të
përfytyrojmë, hetojmë, analizojmë dhe interpretojmë të dhënat për të kuptuar
marrëdhëniet, modelet, dhe trendet në mënyre vizuale. Programi kompjuterik GIS është
përdorur gjerësisht në studimet mjedisore (Corwin & Wagenet, 1996). Kjo lejon për të
vrojtuar më qartë shpërndarjen hapësinore të parametrave të ndryshëm të matur në
mjedis.
Nëse të dhënat e matura i përkasin një numri relativisht të madh pikash të ndryshme në
një sipërfaqe të madhe, analiza gjeostatistikore ndihmon në krijimin e një sipërfaqeje të
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vazhdueshme ose harte. Kur përdoret bashkë me programin ArcMap, analiza
gjeostatistikore ofron një seri të plotë të mjeteve që mund të përdoren për krijimin e
sipërfaqeve për të vizualizuar, analizuar dhe kuptuar fenomenet hapësinore.
Pika kryesore e ndërtimit të hartave me programin kompjuterik GIS është krijimi i
sipërfaqeve optimale të interpolimit të një elementi të caktuar e cila realizohet nëpërmjet
dy metodave interpoluese gjeostatistikore. Zgjedhja e një metode interpoluese bëhet në
varësi të studimit dhe qëllimit që do të përdoret informacioni i fituar. Në këtë studim
janë përdorur teknikat e interpolimit përcaktues hapësinor dhe pikërisht teknika e
peshimit të distancës inverse (IDW). Kjo është një metodë e shpejtë dhe e saktë
interpolimi.
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PJESA EKSPERIMENTALE
Hyrje
Ky punim është vazhdim i një studimi mbi biomonitorimin e emetimeve të lëndëve
kimike në ajër me anë të myshqeve (briofiteve) në territorin e Shqipërisë i kryer për herë
të parë në vendin tonë në vitin 2010. Fillesa e këtij kërkimi nisi me pjesëmarrjen e
Shqipërisë si partnere në projektin ''The International Cooperative Programme on
Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops, 2010-2015‖, projekt i cili po
vijon me fazën e dytë të monitorimit në periudhën 2015-2020. Ky program është pjesë e
Konventës LRTAP (Long-Range Transboundary Air Pollution), UNECE (United
Nations Economic Commission for Europe) e cila përfshin rajonet e Evropës, Azisë dhe
Amerikës Veriore duke qenë kështu një instrument i fuqishëm ndërkombëtar që ka për
qëllim pakësimin dhe parandalimin e ndotjes së ajrit. Studimi i parë i realizuar me anë të
myshqeve si organizma bioindikatorë në shkallë Evropiane ka filluar që në vitin 1990
dhe që atëherë numri i shteteve që kanë ratifikuar këtë konventë ka ardhur duke u rritur.
Në studimin e vitit 2010/11 morën pjesë 25 vende Evropiane.
Në studimin e kryer në kuadër të këtij disertacioni u realizua për herë të parë vlerësimi i
cilësisë së ajrit në Shqipëri duke përdorur myshqet si organizma biomonitorues. Punimi
paraqet një tablo të plotë ku përfshin studimin e 44 elementeve kimikë (Na, Mg, Al, Cl,
K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Co, Zn, As, Se, Br, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Sb, I, Ba, Cs, La,
Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Au, Th, U), të analizuar me metodën
me aktivizim me neutrone epitermike (ENAA), një trajtim të thelluar të origjinës së
ndotësve lidhur kjo me vetitë e tyre gjeokimike dhe shkarkimet e ndryshëm industriale
në atmosferë.
Teknika e përdorur në këtë rast është ajo e biomonitorimit pasiv, duke përdorur myshqe
"autokton" të cilat rriten në mënyrë natyrore në zonat që studiohen. Krahas studimit të
tendencës së shpërndarjes hapësinore të depozitimit atmosferik të 44 elementeve kimik
duke përdorur myshqet si biomonitorues një trajtim i veçantë u krye përsa i përket: (i)
përcaktimit të halogjenureve (Cl, Br dhe I), (ii) Metale të tokës së rrallë (TR) ku bëjnë
pjesë lantanidet, Sc dhe Y, (iii) elementet e rrallë Se, Cs, Zr, Mo, Ta, Sb, W, (iv)
elementet radioaktiv Th dhe U, si dhe (v) elementet e çmuar Ag dhe Au të cilët nuk ishin
përcaktuar më parë në ndotjen e ajrit në Shqipëri për shkak të diapazonit të teknikave të
përdoruara. Krahas saj u krye një krahasim midis elementeve të përcaktuar më të dyja
metodat: i) me metodën e spektroskopisë së emisionit atomik me plazmë të çiftuar me
induksion (ICP-AES) pranë Institute of Chemistry,Faculty of Science, Sts. Cyril
andMethodius University, Skopje, Macedonia dhe ii) NAA për të nxjerr në pah
efektivitetin e secilës metodë dhe nëse ka përputhshmëri apo jo midis rezultateve për
elementet e analizuar me të dy teknikat e përmendura më sipër.
Në vija të përgjithshme ky studim përfshin dhe shpërndarjen e klorit, bromit dhe jodit në
speciet e myshkut (Hypnum cupressiforme), ku u morën në shqyrtim 30 stacione të
pozicionuar në tre akse vertikale paralele me vijën bregdetare të Shqipërisë, ku në secilin
aks u përfshin 10 mostra.
Ai përfshin gjithashtu një interpretim gjeokimik të dhënave i cili përcakton origjinën e
pranisë së këtyre elementeve në myshqet e marra në studim, vlerësimin e rrezikut
ekologjik të shkaktuar nga prania e elementeve toksikë të pranishëm në grimcat
minerare të pluhurit të depozituar në myshqe të cilat janë bazuar në vlerat e disa
faktorëve, si në vlerat e faktorit të ndotjes (CF), indeksit të ndotjes (PLI), indeksit
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potencial ekologjik (RI). Si përfundim ky studim jep disa të dhëna dhe konsiderata për të
ardhmen mbi përdorimin e teknikës së biomonitorimit me bazë myshqet në vlerësimin e
ndotjes së ajrit në Shqipëri.

Qëllimi dhe objektivat e studimit
Qëllimi i punës:
Qëllimi i kërkimit është vlerësimi i integruar i ndotjes mjedisore të ajrit në Shqipëri nga
mikro dhe makro elementet inorganikë nëpërmjet biomonitorimit me anë të myshqeve si
bioindikator, analizës me aktivizim neutronik, spektroskopisë Gama si dhe teknikës GIS.
Objektivat:
Objektivat në këtë studim janë:
1. Njohja e tendencës hapësinore të depozitimit të elementeve gjurmë në Shqipëri
duke përdorur myshqet si biomonitorues
2. Sigurimi i informacionit të nevojshëm për një identifikim më të mirë të burimeve
të ndotjes.
3. Përcaktimi për herë të parë i elementeve kimik si: Se, Zr, Mo, Ag, Sb, Cs, Sc, Lnve, Ta, W, Au, Th dhe U në ndotjen e ajrit në Shqipëri për shkak të diapazonit të
teknikave të përdoruara
4. Krahasimi i elementeve të përcaktuar me metodat ICP-AES dhe NAA për të
nxjerr në pah efektivitetin e secilës metodë.
5. Ndikimi i zonës bregdetare në shpërndarjen e klorit, bromit dhe jodit në
depozitimet ajrore të vendit tonë.
6. Interpretimi gjeokimik i të dhënave dhe i efekteve dytësore siç janë kushtet
redoks të krijuara nga origjina e shkëmbinjve në distancë të shkurtër, si dhe të
migrimit në distancë të madhe të ndotësve.
7. Vlerësimi i riskut ekologjik të grimcave metalike bazuar në faktorin e ndotjes
(CF), indeksin e ndotjes (PLI) dhe në indeksin potencial ekologjik (RI).
8. Përdorimi i analizave statistikore multivariate (analiza faktoriale dhe analiza e
grupeve) me qëllim identifikimin e elementeve me natyrë kryesisht antropogjene
dhe natyrore.
9. Dhënia e një shpërndarje vizuale të ndotjes së ajrit në Shqipëri nëpërmjet hartave
GIS.
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KAPITULLI III
III.

Një vlerësim i përgjithshëm i elementeve të përcaktuar në myshqe
me të dy metodat NAA dhe ICP-AES

3. Zona e studimit
3.1

Pozita gjeografike e Shqipërisë

Shqipëria gjendet në Evropën Juglindore, në pjesën perëndimore të gadishullit
Ballkanik. Ajo shtrihet midis koordinatave gjeografike 41°19'40.63'' në veri të Ekuatorit
dhe 19°49'8.49'' në lindje të Meridianit Greenwich. Brenda kësaj shtrirjeje gjeografike,
territori i Shqipërisë arrin në vijë ajrore gjatësinë prej 355 km nga veriu në jug dhe
gjerësinë 150 km nga perëndimi në lindje. Në veri-perëndim kufizohet nga Mali i Zi
(172 km vijë kufitare), në veri-lindje nga Kosova (115 km vijë kufitare), në lindje nga
Maqedonia (151 km vijë kufitare) dhe në jug e jug-lindje nga Greqia (282 km vijë
kufitare), ndërsa në perëndim ka kufij detarë dhe kufizohet me Italinë. Në perëndim
Shqipëria laget nga Deti Adriatik e në jug-perëndim nga Deti Jon. Sipërfaqja e
përgjithshme e saj është afërsisht 28 000 km2.
3.1.1 Të dhënat klimatike
Një rëndësi të veçantë në tiparet fiziko-gjeografike të vendit tonë paraqet shtrirja
gjeografike pranë detit Mesdhe, i cili ka një karakter të mbyllur midis tre kontinenteve
dhe lidhje të papërfillshme me oqeanin botëror. Një pozicion i tillë i mbrojtur i
Mesdheut, veçanërisht kontakti i gjerë me shkretëtirën më të madhe të rruzullit tokësor,
Saharanë në veri të kontinentit Afrikan, e bëjnë atë një det shumë të ngrohtë për të gjithë
vendet rreth tij, duke përfshirë dhe vendin tonë.
Shprehje e drejtpërdrejt e ndikimit të fuqishëm të Mesdheut në veçoritë fizikogjeografike të vendit tonë dhe të gjitha vendeve rreth tij, është formimi i një tipi klime
me të njëjtin emër (Kolektiv autorësh, 1975). Ndikimi i shprehur i Mesdheut në kushtet
klimatike të Shqipërisë, shprehet njëherazi në mbizotërimin e masave ajrore detare gjatë
gjithë vitit, duke i dhënë asaj një karakter të theksuar detar, veçanërisht në pjesën
perëndimore të vendit. Këto masa ajrore arrijnë deri në brendësi të vendit, pavarësisht
nga shtrirja e vargjeve malore me drejtim VP-JL, duke i dhënë klimës tipare të
shprehura mesdhetare malore, kurse në pjesët lindore e verilindore shfaqen nuancat
kontinentale të klimës. Hapja e gjerë e vendit tonë ndaj Detit Adriatik dhe Jon nga
perëndimi dhe JP, (veçanërisht në drejtim të këtij të fundit, që është më tepër nën
ndikimin e erë ngrohta të Afrikës), i jep klimës në pjesën JP të vendit një karakter
mesdhetar më të theksuar. Treguesit e një klime të tillë shprehen dukshëm në disa
elemente të saj, të tillë si: ulje e theksuar e temperaturave gjatë dimrit nën 0°C; reshje të
pasura bore deri në formimin e një shtrese të qëndrueshme; rritje e sasisë së reshjeve të
karakterit orografik gjatë stinës së verës falë konveksioneve lokale; veçanërisht në
ecurinë e regjimit të rrjetit lumor; në tipat e tokave dhe të mbulesës bimore etj (Jaho S,
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1982). Theksojmë se roli i rëndësishëm i klimës në mjedisin natyror, siç u trajtua më
lart, nuk mund të kuptohet pa u njohur me ndikimet e relievit në formimin e klimës.
3.1.2 Relievi
Natyrisht, relievi paraqitet një nga faktorët kryesorë klimformues, pasi nën veprimin e tij
ndryshojnë format e qarkullimit malor-luginor, drejtimi i masave ajrore dhe i erërave së
bashku me veçoritë e tyre.(Naçi, 1983). Roli i relievit shprehet me lartësinë, drejtimin e
shtrirjes dhe pjerrësinë e shpateve.
Morfologjia e relievit të trevave Shqiptare përbëhet nga male, vargje malorë, kodra,
vargje kodrinor, fusha, fushëgropa, lugina etj.
Rreth 75% e Shqipërisë është e ndërtuar nga njësi morfologjike kodrinore-malore, e cila
ndodhet në pjesët veriore, lindore dhe jugore. Lartësia mesatare është 708 m, më tepër se
dyfishi në lidhje me Evropën. Tokat me lartësi 1000-2000 m zënë rreth 27% të
sipërfaqes së përgjithshme. Nisur nga fakti se formimi dhe zhvillimi i relievit deri në
pamjen e tij të sotme së bashku me përbërjen e sipërfaqes të shtresës së tokës, lidhet
drejtpërdrejt me ndërtimin gjeologjik të Albanideve.
Sipas karakterit të strukturës malore, të formimit dhe dallimit morfologjik, në Shqipëri
dallohen katër zona fiziko-gjeografike: i) Alpet; ii) zona malore-Qëndrore; iii) malore
Jugore dhe iv) Ultësira Perëndimore. Maja më e lartë ndodhet në Alpe dhe në zinxhirin
malor Lindor (Korabi 2751m), ndërsa zonat me nivele të ulta janë evidentuar në pjesën
bregdetare perëndimore. Ajo është në përgjithësi e sheshtë me një interval lartësie nga
1.5 - 5.0 m deri në 17.0-25.0 m, por në lindje intervali i lartësisë mbi nivelin e detit
shkon nga 150.0-235.0 m deri në 450.0-500.0 m. Relievi është ndarë nga lindja në
perëndim nga luginat e lumenjve të Vjosës, Devollit, Osumit, Shkumbinit, Erzenit, Matit
dhe Drinit. Luginat përshkruese bëjnë lidhjen midis ultësirës bregdetare dhe zonave
malore Lindore, si dhe zonave të brendshme të Ballkanit.
3.1.3 Ndërtimi gjeologjik i Albanideve
Ndërtimi gjeologjik i Shqipërisë, ashtu si përbërësit e tjerë fiziko-gjeografikë të vendit
tonë, lidhet ngushtë me pozitën gjeografike të lartpërmendur. Në këto kushte, theksojmë
se shtrirja e Shqipërisë gjatë pjesës perëndimore të Gadishullit Ballkanik ka përcaktuar
përfshirjen e strukturave të Albanideve në brezin rrudhosës alpino mesdhetar, dinaridoalbanide-helenide (Melo, 1985).
Mosha alpine e re e strukturave të Albanideve ka përcaktuar njëkohësisht një moshë të
tillë të relievit i modeluar gjatë këtyre strukturave, e cila ka nxitur gjithashtu, një
evolucion morfologjik të vrullshëm të këtij relievi edhe në ditët e sotme. Në periudhat e
ndryshme të evolucionit morfotektonik të strukturave të Albanideve, theksojmë se me
rëndësi të veçantë morfogjenike paraqiten ajo oligo-miocenike dhe ajo e miocenit të
mesëm-kuaternar. Në strukturat rrudhosëse e shkëputëse të këtyre brezave, janë
modeluar format kryesore të relievit, vargjet kodrinore, malore, fushat, fushëgropat e
luginat. Përbërja e këtyre strukturave është më së shumti nga shkëmbinjtë sedimentarë
(85%), prej të cilëve 62% terrigjenë, me shkallë fortësie tejet të ndryshme nga
shkëmbinjtë magmatikë (15%) (Aliaj, 1985). Në tërësi pjesa dërmuese e shkëmbinjve
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magmatikë shtrihet në zonën tektonike të Mirditës, të cilët ndërtojnë relievin malor të
Krahinës Malore Qendrore.
Në grupin e shkëmbinjve sedimentarë, ato terrigjenë shtrihen kryesisht në zonën
tektonike Jonike dhe të Krujës, duke ndërtuar relievin kodrinor e luginat e krahinës
jugore dhe të Ultësirës Perëndimore të vendit tonë. Shkëmbinjtë më të qëndrueshëm
ndaj dukurive gërryese të jashtme, veçanërisht nga veprimtaria morfogjenike lumore,
janë shkëmbinjt gëlqerorë dhe magmatikë, duke ndërtuar 38% të strukturave të
Albanideve, që përbëjnë relievet më të larta në tre krahinat e lartpërmendura.
Shkëmbinjtë terrigjenë, që kanë njëherazi shtrirjen më të madhe (62% të sipërfaqes), në
tërësi janë të gërryeshëm, prandaj relievi i ndërtuar prej tyre, është kryesisht kodror dhe
më rrallë kodrinoro-malor.
Karakteri kompleks i ndërtimit gjeologjik të Albanideve, veçanërisht kushtet
tektodinamike të evolucionit të tyre, kanë përcaktuar njëkohësisht një shumëllojshmëri
formash të relievit me përbërës morfologjik karakteristikë.
Tipari morfologjik më karakteristik i relievit në vendin tonë është lartësimi shkallëshkallë nga relievi fushor në perëndim, midis Shkodrës në veri dhe Vlorës nga jugu, i
cili vazhdon drejt lindjes me atë kodrinor e malor. Nevoja për të kuptuar më mirë këtë
sistem kompleks lind pjesërisht nga ndikimi i tij në transportin dhe shpërndarjen e
ndotësve të përhapur me rrugë ajrore.
3.1.4 Mineralizimet gjeologjike dhe mineralet kryesore të Shqipërisë
Morfologjia e tokave shqiptare është e lidhur fort me gjeologjinë e zonës. Struktura
gjeologjike shqiptare është pjesë e sistemit tektonik Alpin-mesdhetar dhe i takon degës
Dinaride-Helenide. Strukturat gjeologjike shtrihet nga Veri-Perëndimi në Jug-Lindje,
duke treguar deformim asimetrike. Sipas moshës gjeologjike formimi i tyre fillon nga
periudha Paleozoike deri në periudhën e ditëve të sotme ato Kuaternare. Në bazë të
evolucionit gjeotektonik Shqipëria është e ndarë në dy njësi të mëdha: Albanidet e
brendshme dhe të jashtme dhe secila prej tyre është e ndarë në disa zona gjeotektonike
(Frashëri et al., 2009), siç jepet në Figurën 3.1.
Albanidet e brendshme shtrihen në pjesën Lindore të Shqipërisë, i përkasin zonës nën
Pelagoni një zonë në kufi me Maqedoninë me praninë e zonave tektonike: i) të Mirditës
e cila ka shtresa ofiolite ultabazike, ii) zona Korabit e përbërë nga shkëmbinj
sendimentar kryesisht nga ranorët dhe konglomerat dhe iii) zona Gashit e përbërë nga
shkëmbinj metamorfik, shkëmbinj terrigjen dhe gëlqeror.
Albanidet e jashtme shtrihen në pjesën Veriore dhe Perëndimore të Shqipërisë. Në këtë
njësi përfshihen Vermoshi, Alpet Shqiptare (përgjithësisht gëlqerorë), zona e KrastCukalit, zona e Krujës (argjilore dhe nën to karbonate), zona e Jonit (kripa e gurit,
anhidritet dhe gipset) dhe zona e Sazanit (gëlqeror, dolomite) të cilat kanë pasur një
sendimentim të vazhdueshëm duke filluar nga periudha Triasikut (Paleogjene) në
periudhën Eocene (Kenozoike).
Ultësira Pranadriatike (Kuaternare) shtrihet nga Shkodra në Vlorë, i përket periudhës
Miocen-Pliocenit. Ajo përfshin Sazanin, Jonin dhe pjesërisht zonat tektonike të Krujës.
Këto depozitime molasike janë vendosur mbi zonat e vjetra të formacionit gëlqeror të
zonës së Jonit.
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Proceset e ndryshme të formimit gjeologjik të Shqipërisë kanë kushtëzuar shpërndarjen
e ndryshme të mineralizimit dhe depozitave minerale. Në zonat e brendshme tektonike
(në Lindje) gjenden përqendrimet kryesore të depozitave metalike ndërsa në zonat e
jashtme tektonike (në Perëndim) gjenden depozitat e lëndëve djegëse fosile.

Figura 3.1. Harta tektonike skematike e Shqipërisë (Frashëri et al., 2009)

Duhet theksuar se depozitat minerale metalike më të rëndësishme lidhen me formacionet
Ofiolite. Ato zënë një sipërfaqe prej rreth 4.300 km2, që shtrihet në lindje të Shqipërisë,
në formën e brezit nga Tropoja-Kukësi-Mirdita (në Veri) deri në Pogradec-Korçë-Devoll
(në Jug) që dallohet për një potencial të lartë të mineraleve.
Shqipëria renditet ndër prodhuesit dhe eksportuesit kryesorë të kromit. Bakri, hekurnikeli dhe nikel-silikatet, që janë gjithashtu pasuria kryesore minerare në Shqipëri.
Në pjesën jug-perëndimore të Shqipërisë shtrihen seritë karbonatike mbi të cilat janë
gjetur shumë depozita të lëndëve djegëse fosile si nafta (Kuçove-Fier-Ballsh), qymyri
(në krahinën e Tiranës, Durrësit, Pogradecit, Korçës dhe Tepelenës), bitumi ( në Vlorë
dhe Patos) dhe gazit natyror (Kuçovë-Fier Ballsh).
Depozitat minerale fosforite janë të vendosura në pjesën jug-perëndimore të Shqipërisë
në zonën e Gjirokastrës.
Pjesa perëndimore e Shqipërisë, nga Shkodër-Lezhë në Fier-Vlorë është ndërtuar nga
depozitat Kuaternare, të cilat përfaqësohen nga disa lloje të ndryshme të formacioneve
shkëmbore.
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3.2

Materiale dhe metoda

3.2.1 Llojet e myshqeve
Përzgjedhja e mostrave të myshqeve u bë në përputhje me udhëzimet e dhëna në
manualin e Programit UNECE ICP VEGETATION. Myshqet që rekomandohen të
përdoren nga ky manual janë myshqet Pleurokarpous dhe si më të preferuara janë dy
lloje të tyre: Pleurozium schreberi dhe Hylocomium splendens.
Megjithatë, në disa vende mund të jetë e nevojshme që të përdoren lloje të tjera të
myshqeve pleurocarpous. Në këtë rast zgjedhja e parë është Hypnum cupressiforme e
ndjekur më pas nga Pseudoscleropodium purum (Harmens et al., 2008a), ku janë
paraqitur në Figurën 3.2. Të dyja këto tip myshqesh janë shumë të përhapura në vendin
tonë.

Hypnum cupressiforme

Pseudoscleropodium purum

Figura 3.2. Pamje të myshqeve të rekomanduara për studim

3.2.2 Marrja e mostrave të myshqeve
Marrja e mostrave të myshqeve në terren u krye gjithashtu në përputhje me udhëzimet e
dhëna në manualin e Programit UNECE ICP VEGETATION (ICP Vegetation, 2010).
Myshqet u mblodhën në sezonet e thatë Vjeshtë 2010 - Verë 2011 nga studentët e
doktoraturave për pjesë të veçanta të Shqipërisë ku janë trajtuar 19 elementë të analizuar
me anë të teknikës ICP-AES. Mostrat u mblodhën larg zonave të banuara, të paktën 300
m larg rrugëve kryesore, fshatrave dhe zonave industriale dhe të paktën 100m larg
rrugëve më të vogla dhe shtëpive (Qarri et al., 2013). Ato u morën në tokë, duke
shmangur vendet me influencë të dukshme të shkarkesave nga kurorat e pemëve apo të
shkurreve me gjethe të mëdha. Mostra kompozite përfaqësuese e çdo pike monitorimi u
krijua nga 5 deri në 10 nënmostra të mbledhura brenda një sipërfaqeje prej 50 m×50 m.
Për të parandaluar çdo ndotje, gjatë mbledhjes dhe pastrimit të mostrave janë përdorur
doreza polietileni pa pudër me qëllim shmangien e ndotjes së tyre. Mostrat u ruajtën dhe
u transportuan në zarfa të mëdhenj prej letre dhe më pas u çuan në laborator. Për secilin
stacion monitorimi ku u mblodh mostër, u përcaktuan koordinatat gjeografike, gjatësia
dhe gjerësia gjeografike (koordinatat Greenwich, sistemi 360°), të përshtatshme për
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ndërtimin e hartave të cilat tregojnë në mënyrë vizuale pozicionin e marrjes së mostrave
dhe për shpërndarjen hapësinore të përqëndrimit të elementeve në të gjithë territorin e
Shqipërisë.
Mostrat e myshqeve janë mbledhur në 64 zona të shpërndara në mënyrë jo homogjene
mbi territorin e Shqipërisë e cila përfaqëson një skemë të rastit të marrjes së mostrave.
Me qëllim që të kalohej në një skemë sistematike të marrjes së mostrave në këtë studim
janë përfshirë vetëm 44 stacione monitorimi mbi të njëjtin territor por me një
shpërndarje pak a shumë homogjene. Ky përfundim u arrit nëpërmjet krahasimit të dy
skemave të marrjes së mostrave në Shqipëri (Qarri et al., 2014b) ku parametrat që
karakterizojnë nivelet e ndotjes, faktori i ndotjes dhe indeksi potencial ekologjik,
treguan ndryshime të rëndësishme sinjifikative midis dy skemave, rezultat ky që
përputhet dhe me literaturën (EPA QA/G-5s, 2002; Harmens et al., 2010). Më poshtë, në
Figurën 3.3 jepet paraqitja në hartë e zonave ku janë mbledhur myshqet me të dy skemat
rastësore dhe sistematike.

Figura 3.3. Paraqitja e zonës së monitorimit, ku mbledhja e mostrave është bërë
në mënyrë rastësore (64 mostra, në të majtë) dhe skematike (44 mostra, në të
djathtë) (Qarri et al., 2014b)

Në Figurën 3.4. jepen pamje nga pikat e monitorimit dhe pastrimi i mostrave në laborator për
programin e studimit për vitet 2015-2020 në territorin e Shqipërisë "The European Moss Survey
2015-2020".
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Figura 3.4. Pamje nga pikat e monitorimit dhe pastrimi i mostrave në laborator (Fotot: Shaniko
Allajbeu, Shtator- Tetor 2015)

3.2.3 Pastrimi dhe ruajtja e mostrave të myshqeve
Trajtimi i mostrave të myshqeve u krye gjithashtu sipas udhëzimeve të manualit (ICP
Vegetation, 2010). Mostrat e myshqeve u pastruan me kujdes nga materialet e huaja të
marra aksidentalisht së bashku me to (dhera, barishte, gjethe, etj.) dhe nga pjesa e
vyshkur e tyre, duke mbajtur vetëm pjesën jeshile dhe jeshile në kafe e cila përfshin
periudhën e tre vjeçarit të fundit të rritjes së myshkut. Mostrat u ruajtën në zarfa prej
letre.
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3.2.4 Analiza instrumentale
Analiza e mostrave të myshqeve të mbledhura në gjithë territorin e Shqipërisë u krye
pranë "Frank Laboratory of Neutron Physics" (FLNP), në institutin e fizikës bërthamore
(JINR) në Dubna, Rusi. (Proceduara e analizës instrumentale është paraqitur në Pikën
1, Aneks I).
Janë përcaktuar rreth 44 element të tabelës së Mendeleev- it. Analiza me aktivizim
neutronik epitermik (ENAA) ka disa avantazhe në krahasim me analizën instrumentale
tradicionale të aktivizimit neutronik (INAA) për shumë elemente gjurmë, në drejtim të
përmirësimit të saktësisë, përmirësimin e kufijve të diktimit dhe zvogëlimin e
interferencave të matricës së mostrës.
Në përgjithësi, rrezatimi i mostrave bëhet në të gjithë diapazonin energjetik të
neutroneve. Kjo do të thotë se në shumë raste pjesa epitermike e spektrit të neutroneve
kontribuon në mënyrë të konsiderueshme në pjesë të caktuara të bërthamave radioaktive
edhe për vlera të ulta të fluksit të neutroneve. Shkalla e formimit të bërthamave
radioaktive nga reaksioni (n,γ) është e varur nga dy faktorë:
i) Shpërndarja e energjisë së fluksit të neutroneve (Figura 2.2.)
ii) Ndryshimi i Probabilitetit me energjinë e neutroneve (Figura 2.3.)
Vlen të përmendet fakti që avantazhi i përdorimit të ENAA është i rëndësishëm për vlera
të raportit I0/σ0>10 (Vetia e aktivizimit epitermik nëpërmjet raportit rezonancë
integrale/probabilitet i neutroneve termike (I0 /σ0) jepet në pikën 2, Aneks I).
3.2.5 Kontrolli i cilësisë së rezultateve
Kontrolli i cilësisë së rezultateve në ENAA u sigurua duke kryer analizën e njëkohshme
të materialeve referuese:
 SRM- 2710 Montana Soil, Instituti Kombëtar i Standardeve dhe Teknologjisë
(NIST, National Institute of Standards and Technology)
 SRM-1632b Trace Elements in Coal, NIST
 BCR- 667 Estuarine Sediment, Instituti për materialet referuese dhe matjet
(IRMM, Institute for Reference Materials and Measurements)
Një ndër përparësitë kryesore të NAA është se përbërja e matricës nuk ka ndikim në
aktivitetin e induktuar të spektrit gama të një elementi, sepse reaksionet bërthamore dhe
proceset e zbërthimit janë praktikisht të pandikuar nga struktura kimike dhe fizike e
matricës së mostrës. Veçanërisht INAA është e lirë nga efektet e matricës së mostrës dhe
interferencat spektrale, ka saktësi të lartë, sfond të ulët dhe kontribut të ulët të provës së
bardhë (afërsisht zero). Në këtë mënyrë mungesa e efekteve të matricës lejon përdorimin
e standardeve që kanë përbërje të ndryshme (madje edhe në gjendjen fizike) nga ajo e
mostrës (Filby, 1995; Frontasyeva, 2011). Materialet referuese së bashku me 10-12
mostra myshku u vendosën në çdo enë transporti.
Vlerat e certifikuara dhe ato të përcaktuara me NAA (përqëndrim ± Dev. St.) për
elementet në materialet referuese janë dhënë në Tabelën 3.1.
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Tabela 3.1. Vlerat e certifikuara dhe vlerat e përcaktuara me NAA për elementet në materialet
referuese (mg kg-1)
Elementët

BRC-6671
Vlerat në
certifikat

BCR-667
Vlerat e
përcaktuara

SRM-27112
Vlerat në
certifikat

Na2

-

14915

K2

-

16913

Sc

13.7 ± 0.7

Cr1

178 ± 16

Fe1

1

Co

1

Ni1
Zn

2

SRM-2711
Vlerat e
përcaktuara

SRM-1632b3
Vlerat në
certifikat

SRM-1632b
Vlerat e
përcaktuara

11,400 ± 300

11,392 ± 342

515 ± 11

545 ± 18

24,500 ± 700

24,571± 2,825

-

-

13.69 ± 0.74

9.0 ± 2.7

12.33 ± 0.65

1.9 ± 0.57

2.49 ± 0.14

177.6 ± 17.4

47 ± 14.1

41.54 ± 5.69

11 ± 3.3

13.76 ± 2.05

44,800 ± 986

44,819 ± 2,106

28,900 ± 600

33,723± 1,585

7,590 ± 450

9,141 ± 457

23.0 ± 1.3

23.01 ± 1.33

10 ± 3

12.26 ± 0.72

2.29 ± 0.17

2.59 ± 0.16

128 ± 9

127.9 ± 10.5

20.6 ± 1.1

34.26 ± 4.28

6.10 ± 0.27

8.47 ± 1.27

175 ± 13

141.2 ± 4.5

350.4 ± 4.8

348.7 ± 9.1

11.89 ± 0.78

11.19 ± 0.97

As3

17.1 ± 5.1

17.2 ± 0.53

105 ± 8

116.5 ± 3.6

3.72 ± 0.09

3.723 ± 0.123

Se3

1.59 ± 0.08

0.081 ± 0.076

1.52 ± 0.14

0.912 ± 0.244

1.29 ± 0.11

1.286 ± 0.168

1

Br

99.7 ± 2.5

99.75 ± 2.89

5 ± 1.5

7.41 ± 0.21

17 ± 5.1

30.64 ± 0.83

Rb3

-

96.92

110 ± 33

114.4 ± 19.67

5.05 ± 0.11

5.064 ± 0.901

Sr2

224.5

210.0 ± 14.9

245.3 ± 0.7

245.13 ± 17.16

102 ± 60

104.3 ± 7.5

Zr2

-

71.47

230 ± 69

230.11± 69.95

-

14.98

-

1.133

1.6 ± 0.48

1.599 ± 0.508

0.9 ± 0.27

0.739 ± 0.232

Mo

2

2

Ag

-

-

4.63 ± 0.39

4.628 ± 0.412

-

-

Sb2

0.96 ± 0.05

0.815 ± 0.083

19.4 ± 1.8

19.402 ± 1.824

0.24 ± 0.07

0.27 ± 0.03

Cs1

7.8 ± 0.7

7.805 ± 0.710

6.1 ± 1.83

8.76 ± 0.797

0.44 ± 0.13

0.575 ± 0.055

Ba2

-

262.1

726 ± 38

725.0 ± 46.4

67.5 ± 2.1

67.78 ± 4.74

1

27.8 ± 1.0

27.826 ± 1.113

40 ± 12

43.30± 1.73

5.1 ± 1.53

5.109 ± 0.214

1

Ce

56.7 ± 2.5

56.625 ± 3.397

69 ± 20.7

85.7 ± 4.88

9 ± 2.7

11.15 ± 0.94

Nd1

25.0 ± 1.4

24.975 ± 8.167

31 ± 9.3

89.1 ± 21

-

8.46

Sm

4.66 ± 0.20

4.657 ± 0.228

5.9 ± 1.7

5.42 ± 0.26

0.87 ± 0.26

1.516 ± 0.07

Eu1

1 ± 0.05

0.997 ± 0.193

1.1 ±0.33

1.375 ±0.274

0.17 ± 0.05

0.131 ± 0.039

Gd1

La

1

4.41 ± 0.12

4.416 ± 0.278

-

5.9

-

0.23

1

0.682 ± 0.017

0.681 ± 0.024

-

0.952

-

0.120

Tm1

0.326 ± 0.025

0.325 ± 0.069

-

1.297

-

0.164

Tb

Yb

1

2.20 ± 0.09

2.199 ± 0.244

2.6 ± 0.78

4.03 ± 0.39

-

0.54

Lu1

0.325 ± 0.020

0.3249 ± 0.273

-

0.467

-

0.628

Hf2

-

2.49

7.3 ± 2.19

7.288 ± 2.194

0.43 ± 0.13

0.31 ± 0.096

Ta

0.876 ± 0.017

0.875 ± 0.0271

-

1.55

-

0.185

W2

-

1.679

3 ± 0.9

3.003 ± 0.919

0.48 ± 0.14

0.622 ± 0.193

Au2

0.0166

0.0086 ± 0.0026

0.03 ± 0.009

0.0299 ± 0.009

-

-

Th3

10.0 ± 0.5

8.94 ± 0.277

14 ± 4.2

13.85 ± 0.43

1.342 ± 0.036

1.339 ± 0.044

U1

2.26 ± 0.15

2.259 ± 0.151

2.6 ± 0.78

3.12 ± 0.21

0.436 ± 0.012

0.205 ± 0.014

1

Mbishkrimi i referohet materialit të certifikuar të përdorur për llogaritjen e
përqendrimit të elementit.
Nga të dhënat në Tabelën 3.1 shihet qartë se përmbajtja mesatare e elementeve nën
hetim është në përputhje të mirë me të dhënat e certifikuara.
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Kontrolli i cilësisë së rezultateve për elementet e përcaktuar me NAA konvencionale u
bë duke kryer analizën e njëkohshme të materialeve referuese




3.3

SRM -1633b Constituent Elements in Coal Fly Ash, US NIST
SRM-1515 Apple Leaves , NIST
SRM-2709 Trace Elements, NIST
SRM - 1575a Pine Needles, NIST
Rezultate dhe diskutime mbi elementet e përcaktuar me metodat NAA dhe
ICP-AES

Secila nga metodat instrumentale të përdorura në këtë studim paraqet përparësi dhe
kufizime për element të caktuar. Kështu, gjatë përcaktimit me metodën NAA elementët
Na, Mg, Al paraqesin vështirësi për shkak të reaksioneve bërthamore (n,p) dhe (n,α) që
favorizohen nga prezenca e neutroneve të shpejta, ndërsa elementët Cu, Cd, Pb, Hg, Li
dhe P teorikisht nuk përcaktohen me anë të teknikës NAA, prandaj do të përdoren edhe
për këto elementë të dhënat e fituara nga metoda ICP-AES
Elementët si Cr dhe Fe me prejardhje kryesisht nga pluhurat e grimcave minerare me
natyrë kromite kanë vështirësi gjatë disgregimit kimik të njomë në analizën e mostrave
me ICP-AES.
Para se të bëhej një përpunim i të dhënave dhe të jepej një përfundim për numrin e saktë
të elementëve të përcaktuar me NAA me një besueshmëri të lartë është bërë krahasimi
midis vlerave të fituara nga NAA me ato të përcaktuara me ICP-AES për disa elementë
siç janë Na, Mg, Al, K, Ca, V, Mn, Ni, Cr, Fe, Zn, Sr dhe Ba. Në Tabelën 3.2 janë
paraqitur ekuacionet e regreseve lineare për të 13-të elementet të përcaktuar me dy
metodat.
Tabela 3.2. Ekuacionet e regreseve lineare për 13 elementet e përcaktuar me të dy metodat
Ekuacionet e regreseve lineare

S

r2

F

P

Fkrit

Na (NAA) = 295.7 + 1.455 Na (ICP-AES)

207.441

0.08

3.34

0.075

0.59

Mg (NAA) = 903.6 + 0.9982 Mg (ICP-AES)

1211.26

0.42

28.38

0.000

0.59

Al (NAA) = 1755 + 1.306 Al (ICP-AES)

1882.60

0.41

27.12

0.000

0.59

Ca (NAA) = -316 + 1.274 Ca (ICP-AES)

1388.40

0.74

113.23

0.000

0.59

K (NAA) = 1245 + 1.152 K (ICP-AES)

798.082

0.85

225.75

0.000

0.59

V (NAA) = 0.783 + 1.735 V (ICP-AES)

3.18246

0.73

104.84

0.000

0.59

Cr (NAA) = 0.766 + 3.498 Cr (ICP-AES)

39.5693

0.19

9.5

0.004

0.59

Mn (NAA) = 9.921 + 1.330 Mn (ICP-AES)

27.8535

0.86

239.70

0.000

0.59

Fe (NAA) = 1184 + 0.7416 Fe (ICP-AES)

1377.91

0.26

13.47

0.001

0.59

Ni (NAA) = 6.465 + 0.8782 Ni (ICP-AES)

12.4666

0.72

98.32

0.000

0.59

Zn (NAA) = 9.46 + 1.043 Zn (ICP-AES)

8.73140

0.69

88.17

0.000

0.59

Sr (NAA) = 4.692 + 1.054 Sr (ICP-AES)

4.04543

0.75

117.83

0.000

0.59

Ba (NAA) = 7.996 + 1.297 Ba (ICP-AES)

8.93345

0.61

60.78

0.000

0.59
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Siç shihet nga të dhënat e paraqitura në Tabelën 3.2. elementët që shfaqin regres linear të
fortë (me koeficient r2 > 0.7) janë K, Ca, V, Mn, Ni, dhe Sr të përcaktuar nga të dy
teknikat, ndërsa regres linear të konsiderueshëm (me koeficient 0.6 > r2 < 0.7) shfaqin
Zn dhe Ba. Koeficientet linear r2 > 0.6, karakterizohen nga vlera të pjerrësisë ≠ 0 dhe F
> Fkrit=0.59 (N=44, p<0.005), që do të thotë se marrëdhënia lineare midis secilit element
i përcaktuar nga dy metodat është reale, pra statistikisht sinjifikative. Regres linear të
dobët (me koeficient r2 < 0.6) paraqesin elementët Na, Mg, Al, Cr dhe Fe, gjë që tregon
diferenca sinjifikative midis të dhënave të fituara nga metodat NAA dhe ICP-AES.
Grafikët e regresit linear për tre element tipik, siç janë K, Mg dhe Cr, të përcaktuar me të
dy metodat janë paraqitur në Figurat e mëposhtme përkatësisht në Figurën 3.5.; 3.6. dhe
3.7. U përzgjodhën këta element pasi secili përfaqëson një klasë të caktuar elementësh:
 K përfaqëson elementet që kanë përputhshmëri të lart midis rezultateve të dy
metodave
 Mg përfaqëson elementet me diferenca të rezultateve të ICP dhe NAA të shkaktuara
nga interferencat e reaksioneve bërthamore
 Cr përfaqëson elementet me diferenca të rezultateve të ICP dhe NAA për shkak të
vështërsisë të këtyre elementeve në disgregim

Figura 3.5. Regresi linear i kaliumit i përcaktuar me NAA dhe ICP-AES

Kaliumi është një ndër elementet që përcaktohet me saktësi të lartë me të dyja metodat
siç vihet re dhe nga Figura 3.5. ku koeficienti i regresit linear është r2=0.85. Me këtë lloj
saktësie përcaktohen edhe Ca, V, Mn, Ni, Zn, Sr dhe Ba.
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Figura 3.6. Regresi linear i magnezit i përcaktuar me NAA dhe ICP-AES

Magnezi
Edhe pse përqendrimi i Mg është mesatarisht me përmbajtje të lartë në shumicën e
mostrave të myshqeve, ai është relativisht i vështirë të matet me NAA, sepse 27Mg
prodhohet në reaktor nga tre burime: nga reaksioni (n,γ) ose 26Mg (n,γ) 27Mg, nga
reaksioni (n,p) ose 27Al (n,p) 27Mg dhe nga reaksioni (n,α) ose 30Si (n,α) 27Mg siç shihet
në Figurën 3.6 dhe Tabelën Tabela 3.3. Për shkak se shumica e mostrave që kanë
përqendrim të lartë të Mg zakonisht kanë përqendrime edhe më të larta për sa i përket
aluminit, kështu që për përcaktimin e 27Mg duhet të bëhen korrigjime të mëdha.
Tabela 3.3. Interferencat nga reaksionet e neutroneve të shpejtë*
Reaksioni i analitit
23

Na(n,γ)24Na

26

Mg(n,γ)27Mg

27

Al(n,γ)28Al

50

Cr(n,γ)51Cr
58
Fe (n,γ)59Fe

Reaksionet interferues

Niveli i interferencës/mg**

24

0.1
1.5
900
***
9
30
0.4
230

Mg (n,p)24Na
27
Al (n,α)24Na
27
Al (n,p)27Mg
30
Si(n,α)27Mg
31
P(n,α)28Al
28
Si(n,p)28Al
54
Fe (n,α)51Cr
59
Co(n,p)59Fe

* Cr, Fe, Na janë përcaktuar në Ch1 ndërsa Mg, Al në Ch2
** E krahasuar me një gram të elementit interferues
*** Probabiliteti i reagimit nuk njihet
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Nga ana tjetër, dendësia e lartë e neutroneve të shpejt në kanalet e rrezatimit janë kushte
të favorshme për përcaktimin e Ni nga reaksioni 58Ni(n,p)58Co. Analiza e përbërësve
kryesore (Na, Mg, Al), nuk ka treguar një regres linear të mirë midis dy metodave për
shkak të interferencave nga reaksionet bërthamore (n,p) dhe (n,α) lidhur me neutronet e
shpejtë në reaktorin IBR-2 (Tabela 3.3.). Karakteri i problemeve varet nga raportet e
përqendrimit të elementit që na intereson në mostër ndaj atij interferues, të cilat në disa
raste ndryshojnë në një interval të gjerë. Në shumicën e rasteve përqendrimet e
elementeve me nivel interference të larta janë të njohur.

Figura 3.7. Regresi linear i Cr i përcaktuar me NAA dhe ICP-AES

Kromi
Siç shihet nga Figura 3.7. kromi ka shfaqur probleme në përcaktimin e tij midis të dyja
metodave. Nga Figura 3.7 shihet qartë që vlerat maksimale për Cr e përcaktuar me NAA
shkojnë deri në 262 mg/kg të cilat janë mjaft të larta krahasuar me vlerën maksimale për
kromin e përcaktuar me ICP-AES. Vlerat maksimale për kromin janë gjetur në zonat e
mineralizuara siç janë Burreli, Bulqiza, Rresheni dhe Librazhdi. Dihet që metoda NAA
është jodestruktive e cila kryen analizën e drejtpërdrejtë të mostër pa ndonjë trajtim
paraprak kimik të saj, kështu që rezultatet e NAA-së për mostrat që disgregohen me
vështirësi janë mjaft të besueshme. Kromi është pjesërisht i pranishëm në grimcat e
vogla minerale të akumuluara në myshqe, veçanërisht në zonat e mineralizuara me Cr,
dhe disgregohet me mjaft vështërsi (Frontasyeva et al., 1993). I njëjti përfundim arrihet
dhe për Fe i pranishëm në mostrat me përmbajtje të lartë Cr, pasi Fe është element tipik
shoqërues i mineralizimeve kromite.
3.4

Përfundime mbi elementet e përcaktuar me metodat NAA dhe ICP-AES

Në përfundim të analizës së 13 elementeve më të dyja metodat si me NAA dhe me ICPAES mund të thuhet se:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mjaft elementë (Ca, K, V, Mn, Ni, Zn, Sr) mund të përcaktohen me sukses me anë
të dy metodave, pasi rezultatet e tyre shfaqin një regres linear mjaft të lartë, me
shmangie rreth ± 15%.
Për shkak të vështirësive gjatë disgregimit kimik të mostrave për elementë të
veçantë, si Cr, analiza NAA jep rezultate mjaft të besueshme.
Për shkak të interferencave të reaksioneve bërthamore shoqëruese, në përpunimet
statistikore të mëposhtme për elementet Na, Mg dhe Al do t'i referohemi
rezultateve të fituara me metodën ICP-AES.
Elementet që përcaktohen me një besueshmëri të lart me metodat INAA dhe ENAA
janë 37 elementë si: V, Mn, Ca, Ti, Cl, I, K, As, Br, Mo, La, Sm, Au, Ba, W, U, Sc,
Cr, Fe, Ni, Co, Zn, Zr, Se, Ag, Sr, Rb, Sb, Cs, Ce, Tb, Tm, Ta, Th, Gd, Yb, Hf.
Në shtatë raste (Sc, As, Sb, Hf, Ta, Au dhe Th) ENAA gjykohet të jetë teknikisht e
preferuar, krahasuar me teknikat e tjera muti-elementesh. Katër elemente (Cl, BE,
I dhe Se) mund të përcaktohet vetëm nga ENAA.
Nga këto përfundime arrihet në konkluzionin se zgjedhja e një teknike mutielementesh varet nga qëllimi i hetimit dhe prioriteti për elementet.
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KAPITULLI IV
IV.

Studim i depozitimit ajror të Cl, Br, I dhe influencat detare ndaj
tyre duke përdorur myshqet si bioindikator dhe NAA

4. QËLLIMI I STUDIMIT
Përcaktimi i halogjeneve (128I, 82Br, 38Cl) në depozitimet atmosferike nuk është studiuar
asnjëherë në territorin e Shqipërisë, ku një ndër arsyet kryesore për këtë është mungesa e
metodave të përshtatshme analitike. Analiza e aktivizimit neutronik ka qenë prej kohësh
e njohur si një nga teknikat analitike që ofron mundësi të tilla. Prezenca në zonave
bregdetare paraqitet mjaft problematike përsa i përket kuptimit, monitorimit dhe
parashikimit të përhapjes dhe dispersionit të ndotësve të ndryshëm në ajër. Kur masat e
ajrit me ndotësit e ndryshëm lëvizin nga zonat bregdetare me temperaturë më të lartë në
drejtim të sipërfaqes së ujit me temperaturë më të ulët, rritet stabiliteti, zvogëlohet efekti
i përzierjes që rezulton në rritje të përqëndrimit të elementeve.
Njihet teorikisht (Steinnes & Frontasyeva, 2002; Frontasyeva & Steinnes, 2004) se
përmbajtja e halogjenëve në ajër zvogëlohet me rritjen e distancës nga vija bregdetare
duke treguar se bregdeti kontribuon në furnizimin e ekosistemit tokësor me halogjenë.
Për këtë qëllim u studiua përqëndrimi i këtyre elementeve në mostrat e myshqeve në
funksion të distancës nga vija bregdetare dhe nga lartësia gjeografike kjo edhe për shkak
të thyerjes së madhe të relievit të Shqipërisë.
4.1

Materiale dhe metoda

4.1.1 Ndarja e zonës sipas marrjes së mostrave
Për realizimin e këtij studimi u përdorën 30 mostra të pozicionuar në tri akse vertikale
paralel me vijën bregdetare të Shqipërisë. Kjo ndarje në tre akse vertikale paralel me
vijën bregdetare u krye për të studiuar ndikimin hapësinor në emetimin e këtyre
elementeve. Në secilin aks janë përfshirë rreth 10 stacione monitorimi nga V-J, me
distanca mesatare për çdo aks nga vija bregdetare përkatësisht 8.4, 41.3, 82.4 km dhe me
lartësi gjeografike mesatare përkatësisht 216.9 m, 243.1 m dhe 688.5 m si në Figurën
4.1.
Vlerat mesatare të tre elementeve klor, brom dhe jod të llogaritura për çdo aks vertikal
nga Veriu në Jug, do të përfaqësojë vlerat mesatare të zonës së monitoruar ose të
transektit L-P, ku gjatësia e këtij të fundit në vijë të drejtë është 90 km.
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Figura 4.1. Paraqitja e stacioneve të monitorimit dhe tabela e distancave e
amplitudave në pozicionet e çdo aksi vertikal paralel me vijën bregdetare të
Shqipërisë

4.1.2 Përcaktimi i halogjënureve
Analiza instrumentale me aktivizim neutronik është e njohur si një teknikë e fuqishme
për përcaktimin e njëkohshëm të elementeve Klor, Brom dhe Jod. Analiza sasiore e 30
mostrave (Hypnium Cuprissiforme) nga gjithë territori i Shqipërisë u krye në reaktorin
IBR-2 me pulse të shpejta në JINR, Dubna, Rusi, duke përdorur metodën krahasuese pas
vlerësimit të spektrave gama të përftuara nëpërmjet reaksioneve bërthamore 127I
(n,γ)128I, 37Cl (n,γ)38Cl dhe 81Br(n,γ)82Br me energjitë e tyre përkatëse 443.9 keV (I),
1642.2 keV (Cl) dhe 616.8 keV (Br). Karakteristikat e densitetit të fluksit të neutroneve
dhe detektorit të përdorur për matje janë dhënë më sipër. Rrezatimi për Cl dhe I u bë në
Channel 2 (Ch2) si izotope me jetë të shkurtër (T1/2 në minuta), ndërsa rrezatimi i
mostrave për përcaktimin e Br u krye në Channel 1 (Ch1) me neutron epitermike pasi Br
përfaqësohet nga izotopi 81Br që ka një jetë gjysëm-zbërthimi të gjatë (1.74 ditë).
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4.2

Rezultate dhe diskutime mbi analizimin e halogjënureve

Me rezultatet e përftuara nga analiza e mostrave të myshqeve në tre akse, për secilin aks
u krye përpunimi statistikor i tyre me Statistikë Deskriptive. Rezultatet e marra jepen në
Tabelën 4.1 dhe ilustrohen në Figurën 4.2 e cila me anë të një diagrame paraqet
përmbajtjen e klorit në secilin stacion monitorimi të secilit aks në varësi të largësisë nga
bregdeti dhe lartësisë gjeografike. Po kështu, për një interpretim më të plotë u studiuan
dhe grafikët e Probabilitetit të shpërndarjes së elementeve sipas përmbajtjes së tyre në
secilin aks në zonën e marrë në studim (Figura 4.3.)
Tabela 4.1. Rezultatet e përpunimit statistikor, Statistikë Deskriptive e përqendrimit
të I, Cl, Br në tre akset vertikale në territorin e Shqipërisë (mg/kg,peshë e thatë).
Parametrat

Cl(1)

Cl(2)

Cl(3)

Br(1)

Br(2)

Br(3)

I(1)

I(2)

I(3)

Mesatare

532

207

92

7.27

5.42

4.52

2.31

1.53

1.22

Median

486

213

96

6.65

5.70

4.34

1.59

1.56

1.29

Dev.Stand.

245

86

36

2.60

1.43

1.64

2.08

0.40

0.24

CV %

46

42

39

36

26

36

90

26

20

Min.

226

79.6

31.3

3.72

2.66

2.54

0.83

0.85

0.78

Maks.

1020

378

151

11.20

8.03

7.54

7.75

2.21

1.53

Nga Tabela 4.1 vihet re që përqendrimi i elementeve në aksin e parë janë më të larta se
sa në aksin e dytë dhe këta të fundit më të lartë se në aksin e tretë. Kjo ndoshta është e
lidhur me distancën e çdo aksi nga vija bregdetare. Aksi i parë është më afër vijës
bregdetare (varion nga 1 deri në 18 km, me një mesatare 8.4 km) krahasuar me aksin e
dytë dhe të tretë me një distancë përkatëse nga vija bregdetare që varion respektivisht
nga 22 në 65 km (me mesatare 44.3 km) dhe nga 38 deri 121 km (me mesatare 82.4 km)
siç është paraqitur në Figurën 4.2 për Cl. Brenda aksit të parë vihen re ndryshime të
ndjeshme të përqëndrimit të Cl që ndoshta lidhen kryesisht me lartësinë dhe distancën
nga deti të secilit stacion, si dhe nga ndikimi jonokëmbyes i Cl me jonet sulfate.
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Figura 4.2. Diagrami i përmbajtjes së Cl (mg/kg, peshë e thatë) në çdo stacion monitorimi në
çdo aks

Në përgjithësi, të gjitha të dhënat kanë koeficient variacioni të moderuar (CV% = 26
deri 46% <75%) e cila tregon që pak a shumë elementet janë afër shpërndarjes normale
(P> 0.05, Figura 4.3), me përjashtim të jodit që ka koeficient variacioni të lartë (CV% =
90% > 75%) në aksin e parë (p = 0.005 < 0.05) pra i shmanget shpërndarjes normale në
këtë aks, siç vihet re në Figurën 4.3c.
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a)

b)

c)
Figura 4.3. Probabiliteti i shpërndarjes së
përmbajtjes së elementeve në secilin aks në
zonën e marrë në studim

a) Probabiliteti i shpërndarjes në tre akse
për Cl
b) Probabiliteti i shpërndarjes në tre akse
për Br
c) Probabiliteti i shpërndarjes në tre akse
për I

Për sa i përket jodit, variacioni i shpërndarjes brenda të njëjtit aks ndoshta është e lidhur
me amplitudat e ndryshme të stacioneve të monitorimit sidomos në aksin e parë. Me
qenë se jodi është një element i rëndë me prejardhje kryesisht nga zonat e ulta bregdetare
e ka me të vështirë që të shpërndahet në mënyrë të njëtrajtshme në stacionet me
amplituda të mëdha mbi nivelin e detit. Nga ana tjetër, rezultatet e jodit në mostrat tona
janë në nivelin e analizës gjysmë sasiore (gabimi në përcaktim i jodit afërsisht 30%) që
lidhet me faktin se jodi është përcaktuar në kanalin Ch2 (me neutrone termike) ndërkohë
që ai paraqet një rezonance integrale të lartë, pra probabilitet më të lartë për neutronet
epitermike.
Në Figurën 4.4. është paraqitur varësia lineare e përqendrimit mesatar, në shkallë
logaritmike, në çdo aks në mostrat e myshqeve për Cl, Br dhe I si funksion i distancës
mesatare nga bregdeti.
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Figura 4.4. Paraqitja e varësisë lineare të përqëndrimit mesatar në çdo aks (në shkallë
logaritmike) për elementet Cl, Br dhe I si funksion i distancës mesatare nga bregdeti

Figura 4.4. tregon qartë zvogëlimin e përqendrimit të Cl, Br dhe I në mostrat e
myshqeve të mbledhura në territorin e Shqipërisë kur distanca nga vija bregdetare rritet.
Ky përfundim lidhet me faktin se origjina e këtyre elementeve është kryesisht nga
ekosistemet detare. Ky përfundim është i njëjtë me rezultatet e publikimeve të ngjashme
(Steinnes & Frontasyeva, 2002; Frontasyeva & Steinnes, 2004). Rezultatet e arritura në
këtë studim tregojnë se përqendrimet e këtyre elementeve në ajër zvogëlohen si varësi
lineare me distancën nga bregdeti (R2 > 0.9) duke ndjekur tendencën Cl > Br > I, (bCl =
- 4.7; bBr = - 0.031; bI = - 0.012), kjo tregon që furnizimi atmosferik nga mjedisi detar
është burimi mbizotërues i këtyre elementeve në ajër. Siç dihet Shqipëria ka një gjerësi
relativisht të vogël (<120 km), varësitë lineare për Br dhe I me peshë atomike më të
lartë, krahasuar me peshën atomike të Cl, nuk janë aq sinjifikante. Pjerrësitë për varësinë
lineare të Br dhe I janë afërsisht 100 herë më të vogla se pjerrësia e varësisë lineare për
Cl. Të njëjtat rezultate u gjetën nga Winchester et al., (1966) ku modeli për
fraksionizmin e halogjenëve shfaqet me njëtrajtshmëri të lartë për përqëndrimet e jodit
dhe bromit kurse për përqëndrimet e klorit shfaqet shumë më tepër i ndryshueshëm.
4.3

Përfundime mbi depozitimin ajror të halogjënureve

Sipas analizës së depozitimit ajror të halogjënureve u arritën këto përfundime:

Analiza konvencionale NAA është një mjet i dobishëm për të studiuar Cl në
mostrat e myshqeve të cilat reflektojnë nivelin atmosferik të depozituar të Cl në zonën e
studiuar.
ENAA është një mjet i dobishëm për të studiuar Br në mostrat e myshqeve të
cilat reflektojnë nivelin atmosferik depozituar të Br në zonën e studiuar.
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Përcaktimi i jodit në matricat mjedisore është shumë i rëndësishëm dhe kjo
realizohet mjaft mirë nëpërmjet aktivimit neutronik.
Nga të dhënat më sipër konfirmojmë se origjina e këtyre elementeve është më së
shumti me origjinë nga mjedisi detar gjë e cila është në të njëjtën linjë me rezultatet e
publikimeve të ngjashme.

Shaniko Allajbeu

65

Vlerësimi i ndotjes mjedisore të ajrit nga elementet gjurmë (në territorin e Shqipërisë) me
metodën e aktivizimit neutronik dhe metoda të tjera komplementare duke përdorur myshqet
si bioindikatorë dhe analizën GIS

KAPITULLI V
V.

Pluhuri si burim i rëndësishëm i metaleve gjurmë në depozitimet
atmosferike në Shqipëri
(Vlerësuar nëpërmjet biomonitorimit me anë të myshqeve, dhe teknikave
analitike ENAA dhe ICP / AES)

Prania e metaleve në atmosferë lidhet ngushtë me emetimin nga burime natyrore e
antropogjenë. Emetimet në atmosferë nga industria minerare dhe nga ajo e përpunimit të
metaleve, nga produktet e djegies së lëndëve fosile etj janë përgjegjëse për rritjen e
përqendrimit të metaleve në depozitimet ajrore (Hutton & Symon, 1986; Nriagu, 1989;
Duffus, 2002;). Nga ana tjetër është rritur mjaft interesi ndaj transportit atmosferik të
grimcave të mineralizuara në atmosferë (Prospero et al., 2002). Dallimi i origjinës
antropogjene apo me prejardhje nga pluhurat tokësore është mjaft i rëndësishëm
(Chester et al., 1993). Prezenca e elementeve liofilë në depozitimet ajrore lidhet ngushtë
me emetimet e grimcave minerare nga pluhurat lokale apo nga transporti i tyre në
distancë të largët.
5. Objektivat kryesore të kësaj çështje:
Përcaktimi dhe shpërndarja hapësinore e 44 elementeve të analizuara në mostrat
e myshqeve Li, Mg, P, K, Na, Ca, Mn, Sr, Ba, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, V,
Zn, Al, Co, Ti, Se, Sb, Zr, Hf, Ta, Mo, W, Sc, La, Ce, Nd, Sm, Gd, Eu, Tb, Tm Yb,
Th, U, Rb dhe Cs.
Përcaktimi i origjinës natyrore apo antropogjenë të metaleve gjurmë në
depozitimet ajrore në vendin tonë.
Interpretimi gjeokimik i rezultateve për të identifikuar prejardhjen prej plehrave
lokalë të metaleve gjurmë në myshqe.
Studimi i këtyre objektivave u realizua nëpërmjet studimit të:
i) Shpërndarjes hapësinore e elementeve të tokave të rralla (TR) në mostrat e myshqeve,
ku janë marrë në konsideratë dhe shpërndarjet e Fe dhe Th, pasi shpesh shfaqin një
korrelim të mirë me TR-të.
ii) Shpërndarjes hapësinore të elementeve gjurmë në mostrat e myshqeve
Siç jepet në "Mineralizimet gjeologjike dhe mineralet kryesore të Shqipërisë" (faqe 46),
në bazë të evolucionit gjeotektonik Shqipëria është e ndarë në dy njësi të mëdha:
Albanidet e brendshme, e cila karakterizohet
nga shpërndarje të ndryshe të
mineralizimeve dhe depozitimeve minerare, dhe të jashtme, e cila karakterizohet nga
depozitimet e lëndëve djegëse fosile. Bazuar në mjediset e ndryshme mineralogjike në
perëndim dhe lindje të Shqipërisë, mostrat e marra për monitorim janë shqyrtuar sipas
këtyre dy zonave (zona A dhe B) (Figura 5.1b). Harta skematike e zonës A dhe zona B
është paraqitur në Figurën 5.1a.
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a)
Figura 5.1(a). Harta skematike e
ndarjes së Shqipërisë në dy zona A
dhe B (në Shqipëri; aida.gov.al)

5.1

b)
Figura 5.1(b). Paraqitja e mostrave të marra
për monitorim sipas dy zonave (A dhe B)

Analiza instrumentale e TR

Analiza e mostrave të myshqeve u krye në reaktorin me pulse të shpejtë IBR-2 në JINR.
TR-të formojnë isotope me jetë të gjatë kështu që rrezatimi i këtyre elementeve u bë ne
Ch1 me një densitet fluksi epi = 3.31 * 1012 n/(cm2 × s), ku neutronet termike janë
eliminuar, dhe aktivizimi i tyre bëhet me neutron epitermike. Për të përcaktuar elementet
në fjalë mostrat myshqeve u paketuan në enë alumini dhe u rrezatuan për rreth 100 orë.
Enët e aluminit u lanë të ftoheshin për 4 ditë dhe më pas mostrat u ripaketuar në enë të
reja dhe u krye matja e tyre dy herë, duke përdorur detektorë germaniumi me pastërti të
lartë; matja e parë direkt pas ripaketimit të mostrave dhe matja e dytë pas 20 ditësh nga
dita e përfundimit të rrezatim, ku koha e matjeve ishte 0.5 dhe 1.5 h respektivisht.
Përpunimi i spektrave gama u krye duke përdorur softin e adoptuar në FLNP JINR
(Ostrovnaya et al., 1993; Ostrovnaya, 2000) dhe u llogarit përmbajtja e secilit element
në mostrat e myshqeve.
5.2

Kontrolli i cilësisë së rezultateve të TR

Kontrolli i cilësisë së rezultateve në ENAA u sigurua duke kryer analizën e njëkohshme
të materialeve referuese (SRM): i) SRM-2710 Montana Soil, NIST; ii) SRM-1632b
Trace Elements in Coal, NIST; iii) BCR-667 Estuarine Sediment, RMM
Rezultatet e matjeve eksperimentale dhe ato të certifikuara u dhanë më sipër në Tabelën
3.1.

Shaniko Allajbeu

67

Vlerësimi i ndotjes mjedisore të ajrit nga elementet gjurmë (në territorin e Shqipërisë) me
metodën e aktivizimit neutronik dhe metoda të tjera komplementare duke përdorur myshqet
si bioindikatorë dhe analizën GIS
5.3

Rezultate dhe diskutime për TR

5.3.1 Studimi i TR-ve
Studimi i TR-ve ka rëndësi pasi lidhet direkt me anën gjeokimike të pluhurave si
përbërës kryesorë të metaleve gjurmë në depozitimet ajrore. TR-të përbëhen nga 17
elementë, ku bëjnë pjesë 15 elementet e grupit të lantanideve (Ln) siç janë Ce, Dy, Er,
Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Pm, Sm, Tb, Tm dhe Yb, gjithashtu dhe Y e Sc. Y dhe Sc
futen në këtë grup pasi kanë rreze jonike dhe veti kimike të afërta me lantanidet.
Me rezultatet e përftuara nga analiza kimike e mostrave të myshqeve, u llogarit shuma
për të gjitha lantanidet (ΣLn), si dhe shuma e lantanideve te lehta (LLn, La - Sm) dhe
atyre të rënda (RLn, Eu - Yb). Me këto rezultate u krye përpunimi statistikor i tyre me
Statistikën Deskriptive. Rezultatet e përftuara jepen në Tabelën 5.1. Për të krahasuar
vlerat e përftuara nga analiza e mostrave të myshqeve me përmbajtjen e këtyre
elementeve në mostra natyrore, në kolonën e fundit janë vendosur vlerat e këtyre
elementeve që ndodhen në koren e sipërme Kontinentale (UCC) të marra nga Rudnick &
Gao (2004).
Tabela 5.1. Rezultatet e përpunimit statistikor, Statistikë Deskriptive e përqendrimit të TR-ve.
Për krahasim në kolonën e fundit janë listuar vlerat e TR-ve në UCC të marra nga Rudnick
dhe Gao (2004)
Elementet Max. Mes.a
Min. Median CV% Kurtosis Skewness UCC
Fe
5488 1845 ± 1091 469
1573
59
3.64
1.85
Sc
3.09 0.88 ± 0.61 0.19 0.69
69
14
5.17
2.18
La
4.95 2.04 ± 1.03 0.60 1.83
50
1.07
1.02
31
Ce
9.88 3.79 ± 2.04 0.13 3.34
54
1.42
1.01
63
Nd
6.50 2.02 ± 1.52 0.49 1.54
75
0.89
1.34
27
Sm
0.89 0.31 ± 0.18 0.03 0.26
57
1.88
1.24
4.7
Eu
0.60 0.107±0.113 0.03 0.08
1
105
13.4
3.5
Gd
1.79 0.26 ± 0.32 0.01 0.16
4
122
11.67
3.08
Tb
0.12 0.05±0.03
0.01 0.04
56
1.42
1.24
0.7
Tm
0.21 0.04 ± 0.04 0.01 0.03
0.3
88
6.19
2.15
Yb
0.55 0.18 ± 0.11 0.06 0.14
60
2.45
1.60
2
Th
1.21 0.50 ± 0.25 0.13 0.46
51
0.77
0.98
10.5
ƩLn
23.05 8.80 ± 4.67 1.53 7.56
53
1.31
1.13
133.7
LLn
23.14 9.08 ± 4.98 2.93 7.50
54.8
0.89
1.24
126.7
RLn
2.98 0.57 ± 0.49 0.16 0.43
85.9
12.38
3.19
7
a

Mes.± SD

Nga rezultatet e paraqitura në Tabelën 5.1 vihet re se përmbajtja e elementeve në bazë të
medianave të tyre në mostrat e myshqeve ndjek tendencën: Ce> La> Nd> Sm> Gd>
Yb> Eu> Tb> Tm e njëjtë me tendencën e shpërndarjes së tyre në UCC (Rudnick &
Gao, 2004). Përqëndrimi i ΣLn në mostrat e myshqeve të Shqipërisë (9 ± 5 mg/kg) është
në të njëjtin rend me vlerat që gjenden në literaturë për mostrat e myshqeve
(Chiarenzelli et al., 2001; Dolegowska & Migaszewski, 2013). Shumica e elementeve
nën hetim shfaqin koeficient variacioni të moderuar (CV% nga 25% deri në 75%) dhe i
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binden shpërndarjes lognormale (P> 0.05), e cila është tipike për grimcat minerale
(Clarke &Washington, 1924; Vinogradov, 1962) me prejardhje kryesisht nga pluhurat e
tokës të ngritur nga era (Gjengedal & Steinnes, 1990).
Elementet Gd, Tm dhe Eu shfaqin vlera të larta të koeficientit të variacionit (Gd: 122%,
Tm: 88%, Eu: 105%), si dhe vlera të larta të parametrave statistikor Skewness (>2) dhe
Kurtosis (>3), gjë që tregon një ndryshueshmëri të lartë të këtyre elementeve me një
tendencë shpërndarjeje në kahun pozitiv. Kjo ndryshueshmëri e tyre tregon mundësinë e
ndikimit të faktorëve të ndryshëm në modelin e shpërndarjes. Nga ana tjetër, variacioni i
lartë për Gd, Eu, dhe Tm ndoshta lidhet edhe me vështirësinë e përcaktimit të këtyre
elementeve me ENAA, rezultatet e të cilës kanë një gabim në matje nga 22% deri në 30
%.
Duke krahasuar përmbajtjen e shumës së Ln-ve (ΣLn) në mostrat e myshqeve (8.80 ±
4.6 mg/kg, peshë e thatë) me atë në UCC (133.7) vihet re se raporti ΣLnmyshqe/ΣLnUCC
varion nga rreth 1/10 deri në 1/20, ose përmbajtja e Ln-ve në mostrat e myshqeve është
gati 10 deri në 20 herë më e ulët se përmbajtja e Ln-ve në UCC.
5.3.2 Krahasimi i rezultateve të TR me disa vende të tjera
Rezultatet e përftuara në këtë studim krahasohen me të dhënat nga studime të ngjashme
të disa vendeve të Ballkanit. Gjithashtu me qëllim krahasimin e vlerave tona me një
territor të pastër, në Tabelën 5.2. jepen edhe vlerat përkatëse të një studimi të ngjashëm
të kryer në Norvegjinë veriore (Steinnes et al., 2007), e cila përfaqëson territore me një
influencë minimale nga ndotjet e ajrit. Në Tabelën 5.2 jepen vlerat e medianës dhe të
intervaleve të përqendrimeve të elementeve që krahasohen.
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Tabela 5.2. Krahasimi i rezultateve të TR-ve e përftuara në këtë studim me disa vende të tjera të Ballkanit dhe Norvegjinë (mg/kg, peshë e thatë)
Shteti

Shqipëria
[Puna aktuale]

Bullgaria
Maqedonia
[Marinova et al., [Barandovski
2010]
et al., 2008]

Rumania
[Stan et al., 2001]

Serbia Veriore
[Frontasyeva
et al,. 2004]

Norvegjia Veriore
[Steinnes
et al., 2007]

Nr. St

48

99

70

92

100

73

Elementet Med.

Intervali

Med.

Intervali

Med.

Intervali

Med.

Intervali

Med.

Intervali

Sc

0.69

0.19÷3.09

0.92

0.21÷7.20

0.81

0.12÷6.79

0.94

0.21÷6.13

1.31

0.27÷4.13 0.052

0.009÷0.22

Fe

1574

469.0÷5488

3000

689÷19400 2460

424÷17380

3290

815÷21340 3110

720÷9230 209

77÷1370

La

1.83

0.60÷4.95

3.3

1÷61.79

2.32

0.50÷22

2.4

0.4÷15.2

4.66

41518

0.189

0.045÷2.56

Ce

3.34

0.13÷9.88

6.8

1.75÷143

5.6

0.83÷42

6.1

0.9÷42.5

9.2

1.84÷28

0.342

0.095÷4.61

Nd

1.54

0.49÷6.50

3.15

0.01÷47

–

–

–

–

–

–

–

–

Sm

0.26

0.03÷0.89

0.6

0.19÷8.30

–

–

–

–

–

–

–

–

Eu

0.08

0.03÷0.60

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Gd

0.16

0.01÷1.79

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Tb

0.04

0.01÷0.12

0.076

0.02÷0.98

0.06

0.01÷0.56

0.07

0.01÷0.42

0.11

0.02÷0.36 0.003

0.002÷0.030

Tm

0.03

0.01÷0.21

0.057

0.02÷0.67

–

–

–

–

–

–

–

–

Yb

0.14

0.06÷0.55

0.22

0.05÷3.32

–

–

–

–

–

–

–

–

Th

0.46

0.13÷1.21

0.86

0.27÷23

0.67

0.12÷7.6

0.81

0.21÷4.16

0.82

0.18÷2.4

0.033

0.004÷0.24
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Nga Tabela 5.2. vihet re që vlerat e medianave për elementet Fe, Sc, Ln-ve, dhe Th
janë të krahasueshme me vlerat e medianave të raportuara nga vendet e Ballkanit
(Stan et al., 2001; Frontasyeva et al., 2004; Barandovski et al., 2008; Marinova et al.,
2010), por më të larta se vlerat e medianave të raportuara nga Norvegjia (Steinnes et
al., 2007). Për të sqaruar më mirë këto ndryshime me zonën e pastër, u morën në
studim vlerat e faktorit të ndotjes (CF), si dhe vlerat e faktorit të pasurimit (EF).
5.3.3 Faktori i ndotjes
Faktori i ndotjes (CF) është përdorur gjerësisht në teknikën e biomonitorimit me anë
të myshqeve (Fernandez & Carballeira, 2002; Vazquez et al., 2004; Cesa et al., 2009;
Qarri et al., 2014a; Bekteshi et al., 2015) që llogaritet si raport i vlerave të medianës
së çdo elementi në mostrat e myshqeve në zonën në studim kundrejt vlerave përkatëse
të medianës në një zonë të pastër, e konsideruar kjo si niveli i sfondit për atë element.
𝐶𝐹 =

𝐶𝑖𝑚𝑒𝑑

𝐶𝑖𝑚𝑒𝑑

𝐵𝐶

Në zonat e pastra, me një ndikim antropogjen shumë të ulët, mjedisi gjeologjik është
një tregues i qartë në kiminë e myshqeve. Ky fakt duhet të merret parasysh gjatë
interpretimit të nivelit të sfondit gjeokimik për përqendrimet e elementeve në myshqe
(Gałuszka, 2006).
Njehsimi i CF-së kryhet në mënyrë që të kuptohet nëse përqëndrimet e përcaktuara
për çdo element tregojnë ndotje në zonën në studim ose jo, domethënë nëse
përqendrimet e elementeve janë relativisht të larta krahasuar me nivelet e zakonshme
të tyre (Fernández & Carballeira, 2001). Për këtë qëllim duhet të përcaktohet
fillimisht niveli i sfondit për secilin element. Në shumë studime si vlerë sfondi është
marrë vlera e medianës së Norvegjinë veriore (Steinnes et al., 2007), e cila
konsiderohet si një zonë e pastër. Këto vlera janë përdorur edhe në këtë studim.
Në Tabelën 5.3 jepet kategorizimi i shkallës së ndotjes nga Fernández & Carballeira,
(2001), bazuar në vlerat e faktorit të ndotjes.

Kategoria

C1

C2

Shkalla e ndotjes

E
pandoturë

E dyshimtë
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C4

lehtë
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C5

Mesatare E rëndë

CF > 27

8 < CF ≤ 27

3.5< CF ≤ 8

1 < CF ≤ 2

CF ≤ 1

Vlerat e CF

2 < CF ≤ 3.5

Tabela 5.3. Kategorizimi i shkallës së ndotjes sipas vlerave të faktorit të ndotjes (Fernández
& Carballeira, 2001).

C6
Ekstreme
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Vlerat e CF-ve duke marrë si vlerë sfondi medianën e zonës së pastër të Norvegjisë
janë dhënë në Tabelën 5.4 (Steinnes et al., 2007)
Tabela 5.4. Dhënia e vlerave të nivelit të sfondit që është përdorur për të llogaritur vlerat e
CF-ve dhe vlerat e medianave të TR-ve në mostrat në studim
Elementet
Sc
Fe
La
Ce
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Tm
Yb
Th
TR
LTR
RTR
1
Steinnes et al., 2007

Mediana
0.69
1574
1.83
3.34
1.54
0.26
0.08
0.16
0.04
0.03
0.14
0.46
7.56
7.5
0.43

Mediana1
0.052
209
0.189
0.342
0.003
0.033
-

CF
13.3
7.5
9.7
9.8
13.8
13.8
-

Duhet të theksohet se të dhënat e Shqipërisë i referohen periudhës së marrjes së
mostrave 2010/2011 ndërsa të dhënat e Norvegjisë i përkasin periudhës 2005/2006.
Në parim, për të shmangur variacion kohor mbi elementet, duhet të përdoreshin të
dhënat e Norvegjisë të studimit 2010 për të përcaktuar CF-të e myshqeve të mbledhur
në periudhën 2010. Megjithatë, kjo nuk është bërë, për shkak se nuk ka të dhëna të
publikuara për zonën veriore të Norvegjisë, që merret si zonë e pastër, për periudhën
2010. Por të dhënat për Norvegjinë për elementet e tjerë në periudhën 2005 - 2010
janë shumë të afërta dhe rezultatet nuk tregojnë një variacion të lartë kohor (Steinnes
et al., 2011; Harmens et al., 2013; Meyer et al., 2014). Nga ana tjetër, TR-të janë
elementë të qëndrueshme në mjedise gjeo-kimike (Taylor, 1964) dhe nuk pritet të ketë
variacion kohor kur dihet që prejardhja e tyre nuk lidhet me origjinë antropogjenë.
Përsa i përket CF-ve (shih Tabelën 5.4), është e qartë që zona nën studim për
shumicën e TR-ve i takon nivelit C5 të ndotjes (ndotja e rëndë), me përjashtim të Fe
që i përket nivelit C4 të ndotjes (ndotje e moderuar), çka tregon se krahasuar me
Norvegjinë që është marrë si sfond për Evropën, niveli i TR-ve, Th dhe Fe në vendin
tonë është mjaft i lartë, i ndikuar kryesisht nga pluhurat minerare të formacioneve
shkëmbore të vendit tonë.
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5.3.4 Faktori i pasurimit
Faktori i pasurimit (EF) është përdorur për të zbuluar kontributin antropogjen ndaj
elementeve gjurmë në mostrat e myshqeve (Liu et al., 2013). Dihet që metalet
akumulohen në myshqe nga burime të ndryshme, si nga ato natyrore ashtu dhe nga ato
antropogjenë, prandaj mund të jetë e vështirë të përcaktohet se cila pjesë e
përqendrimit i takon burimeve natyrore e cila atyre antropogjenë. Normalizimi i të
dhënave është një përpjekje për të kompensuar ndryshueshmërinë natyrore të
metaleve gjurmë në myshqe, në mënyrë që të mund të zbulohet cili faktor kontribuon
më fort në përmbajtjen e këtyre elementeve.
Ka disa metoda të mundshme për normalizimin e të dhënave, që nga raporti i thjeshtë
metal/normalizues e deri në metoda më komplekse, të cilat bazohen në analizën e
regresionit (Loring, 1991). Si elementë normalizues mund të merren Al, Li ose Sc që
janë shumë të qëndrueshme në mostrat mjedisore (Loring, 1991; Loring & Rantala,
1992). Alumini është një prej përbërësve më të rëndësishëm të mineraleve aluminosilikate dhe zakonisht nuk ndikohet nga aktivitetet antropogjenë, prandaj është
përdorur shpesh si një element normalizues (Wang et al., 2010). Litiumi ka po të
njëjtat cilësi, ose ndonjëherë me një prioritet më të lartë se Al për normalizimin e të
dhënave (Loring, 1991), kështu që ne kemi përdorur Li për normalizim gjatë
llogaritjes së EF:
𝐸𝐹 =

𝐶𝑖𝑁 𝑚

𝐶𝑖𝑁

𝑘𝑟

ku, 𝐶𝑖𝑁 𝑚 përfaqësojnë përqendrimin e normalizuar të elementeve në mostrat e
myshqeve dhe 𝐶𝑖𝑁 përfaqësojnë përqendrimin e normalizuar të elementeve në koren
𝑘𝑟
e tokës. Të dhënat për vlerën e faktorit të pasurimit jepen në Tabelën 5.5.

El.

Sc

Fe

La

Ce

Nd

Sm

Eu

Gd

Tb

Tm

Yb

Th

TR

LTR

HTR

Tabela 5.5. Vlerat e faktorit të pasurimit për secilin element ku si element normalizues është përdorur Li

EF

0.95

5.11*

0.99

0.89

1.181

0.99

1.961

0.94

1.02

2.581

1.371

0.71

1.00

1.02 1.171

1

Element me EF >1; * marrë nga Bekteshi et al., 2015

Siç shihet nga Tabela 5.5. anomali pozitive u vërejtën për elementet Fe, Nd, Eu, Tm
dhe Yb në mostrat e myshqeve të vendit tonë të cilat kanë vlerë EF më të larta se 1.
Autorë të ndryshëm i përshkruajnë anomalitë e Eu dhe Tm si reflektim enzimatik në
fiziologjinë e bimëve ose me vetitë e materialit nga ku Eu dhe Tm kanë prejardhjen
(Masto et al., 2011; Caro, 2013). Shumica e studimeve gjeokimike të materialeve
inorganike në koren e tokës kanë rezultuar me anomali pozitive të Eu, veçanërisht në
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mineralet e "feldspate" të cilat favorizojnë akumulimin e Eu2+ në krahasim Eu3+
(Kimata, 1988).
Nga ana tjetër, Fe, Nd, Eu, Tm dhe Yb shfaqin anomali të ulta pozitive (EF> 1) si dhe
vlera të moderuara korrelimi (0.4 <r <0.65) me TR-të e tjera. Kjo mund të lidhet me
origjinën e tyre nga burime antropogjenë dhe në më pak nga ato natyrore. Disa autorë
argumentojnë se rezultatet që lidhen me faktorin e pasurimit (EF) të përfituara nga
teknika e biomonitorimit janë të pasigurta kur EF <10. Vlerat e EF<10 tregojnë se
natyra antropogjene e analitit të akumuluar në likene apo myshqe nuk është
sinjifikative (Chiarenzelli et al., 2001; Freitas et al., 2007). Në myshqet e vendit tonë
intervalet e vlerave EF janë afër vlerës 1 pra më të vogla se 10, duke treguar se
kontributet e burimeve antropogjenë nuk janë sinjifikantë (Shimamura et al., 2007).
Vlerat e EF>1 mund të rezultojnë si pasojë e disa faktorëve, siç është dhe pasiguria
nga metoda e matjes, e cila për disa elemente (Eu dhe Tm) është shumë e lartë (22%
deri 30%). Pasiguria mbi vlerat e EF-ve është gjithashtu e varur edhe nga
homogjeniteti i mostrave, sidomos tek mostrat biologjike me natyrë bimore ku
përgatitja e mostrave homogjene është relativisht e vështirë.
5.3.5 Analiza e korrelacionit
Rezultatet e përftuara iu nënshtruan përpunimit statistikor duke testuar korrelimin
Spearman, i cili aplikohet për të dhënat që nuk i binden shpërndarjes normale. Analiza
e korrelacionit kryhet për të shqyrtuar korrelacionin ndërmjet dy variablave
(elementeve) që ndikojnë apo shoqërojnë njëri tjetrin, por kjo analizë nuk tregon se
çfarë lidhje ekziston midis këtyre variablave. Sinjifikanca e korrelacionit i atribuohet
vlerave të p ˂ 0.01. Rezultatet e koeficienteve të korrelacionit Spearman (r) dhe vlerat
nivelit të sinjfikancës, p ndërmjet elementeve të Fe, Sc, Th dhe Ln-ve janë paraqitur
në Tabelën 5.6.
Tabela 5.6. Koeficientet e korrelacionit Spearman (r) ndërmjet përqendrimeve të Fe, Sc, Th dhe Ln-ve të
analizuar në mostrat e myshqeve
Ele. Sc
La
Ce
1
La
0.89
Ce
0.901 0.941
Nd
0.671 0.681 0.651
Sm
0.731 0.851 0.781
Eu
0.551 0.561 0.601
Gd
0.372 0.551 0.541
Tb
0.931 0.971 0.971
Tm 0.501 0.571 0.551
Yb
0.761 0.841 0.791
Th
0.921 0.951 0.921
Fe
0.681 0.561 0.611
1
1
Ln 0.861 0.94 0.93
1
1
LLn 0.86 0.94 0.931
RLn 0.801 0.891 0.831
1
P<0.001, 2P<0.005, 3P<0.01

Shaniko Allajbeu

Nd

Sm

Eu

Gd

Tb

Tm

Yb

Th

Fe

ƩTR

LTR

0.501
0.452
0.393
0.681
0.621
0.651
0.611
0.363
0.831
0.831
0.721

0.511
0.412
0.811
0.481
0.681
0.781
0.462
0.761
0.761
0.731

0.303
0.591
0.432
0.462
0.531
0.273
0.601
0.601
0.511

0.561
0.491
0.313
0.561
0.173
0.591
0.591
0.442

0.591
0.811
0.941
0.591
0.941
0.941
0.861

0.463
0.482
0.193
0.661
0.661
0.671

0.821
0.531
0.811
0.811
0.951

0.641
0.891
0.891
0.841

0.591
0.591
0.501

0.991
0.881

0.871
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Siç shihet nga Tabela 5.6 ekziston një korrelacion shumë i mirë midis Sc, Th dhe
shumës së Ln-ve në mostrat e myshqeve të mbledhura në 48 zona në gjithë territorin e
Shqipërisë e cila lidhet kryesisht me vetitë gjeokimike të ngjashme të këtyre
elementeve.
Siç pritet nga ngjashmëria e lartë në vetitë gjeokimike dhe kimike të elementeve të
Ln, tabela e mësipërme tregon se 60 çifte elementësh paraqesin koeficiente të lartë
dhe sinjifikantë korrelacioni (0.65 ≤ r2≤ 1, 1P<0.001); 37 çifte elementësh paraqesin
korrelacion të moderuar dhe sinjifikativ ( 0.45 ≤ r2 ≤ 0.65, 2P<0.005) dhe vetëm 10
çifte elementësh ( Gd – Sc, Fe, Nd, Sm, Eu, RLn; Tm –Fe dhe Eu; dhe Fe –Nd, Eu)
nuk kanë shfaqur korrelacion midis tyre. Elementet me korrelacion të ulët ose pa
korrelacion midis tyre u përkasin elementeve të Gd, Tm, Eu dhe Fe që janë të
karakterizuar nga variacioni i lartë në mostrat e myshqeve e cila dëshmon për ndikim
të tyre nga faktorë të ndryshëm.
Për të arritur në përfundime më të plota mbi prejardhjen e elementeve të marrë në
studim, u studiua shpërndarja hapësinore e tyre. Shpërndarja hapësinore e disa
elementeve tipikë, si ƩLn, Sc, Th, Tm, Eu dhe e raportit (La/Yb) N, janë dhënë më
poshtë ku ata përfaqësojnë kushte të ndryshme të prejardhjes së tyre, ku mund të
veçojmë prejardhjen litogjene, gjeokimike, antropogjene, prezencën e lëndëve
organike në toka, apo vetë proceset biologjike të bimëve ku ndodhen këta elementë.
Shpërndarja hapësinore e elementeve u studiua me anë të hartave të përftuara
nëpërmjet teknologjisë GIS (Figura 5.2.).
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Figura 5.2. Shpërndarja hapësinore e ΣLn-ve, (La/Yb)N, Sc, Eu, Tm, dhe Th në zonën e
studiuar
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Shpërndarja hapësinore e ƩLn (Figura 5.2e) është e përqëndruar kryesisht në zonat me
përqëndrime të formacioneve karbonatike të Lezhës, Elbasanit, Krujës dhe Mirditës,
në zonën e Korçë-Pogradecit, në zonën karbonatike të Vlorës, në Tepelenë ku
predominojnë mineralet fosforite dhe pak në zonën e Durrësit e cila dallohet nga
prezenca e shkrifërimeve detare të pasura me Zr. E njëjta shpërndarje vërehet edhe për
elementet Th, La, Ce, Yb, Tb, por jo për Nd, Eu, Tm, Gd dhe Sm.
Raporti (La/Yb)N i cili është tregues i predominancës së LLn apo të RLn, sipas të
dhënave tona evidentohen vlera të larta të LLn në zonën Librazhd - Bulqizë - Burrel
(Figura 5.2f, St.29; 35; 38), e njohur si zonë tipike e formacioneve bazaltike të cilat
teorikisht dallohen për një bashkëshoqërim të lantanideve të lehta (Plank, 2005). Po
kështu vërehen vlera të larta të LLn në jug të Shqipërisë (zona Gjirokastër-Sarandë) si
shoqërues të mineraleve fosforite të kësaj zone.
Për sa i përket Eu (Figura 5.2c) shihet se ai lidhet kryesisht me prejardhjen e tij nga
zonat karbonatike të Krujës, Vermoshit dhe Fierit. Shpërndarja hapësinore e Tm
(Figura 5.2d) tregon që vlera të larta të tij ndodhen në zonën e Lezhës dhe Vlorës .
Megjithatë, diskutimi rreth këtyre dy elementeve shoqërohet me një shkallë pasigurie
relativisht të lartë për shkak të gabimit prej 22 deri ne 30% në përcaktimin e tyre me
NAA.
Sc, siç shihet nga Figura 5.2a. ka ngjashmëri të lartë me Th (Figura 5.2b) dhe ΣLn
(Figura 5.2e) përsa i përket shpërndarjes së tyre hapësinore, përveç pjesës qendrorelindore (Librazhd-Pogradec) të Shqipërisë ku evidentohen vlera të larta të Sc si
bashkëshoqërues i minerareve me densitet të lartë të ndodhura në këtë zonë.
Nëpërmjet krahasimit të modelet e shpërndarjes të TR-ve në organizma biologjikë dhe
në shkëmbinj, Agnan et al., (2014) ka arritur në përfundimin se modelet e
shpërndarjes së TR-ve në organizma biologjikë tregojnë një influencë rajonale
uniforme me origjinë nga grimcat e pluhurave të shkëmbinjve të zonës ose që i
përkasin periudhave të ndryshme të formimit të shkëmbinjve dhe që reflektohet me tej
në akumulimin e tyre në myshqe. Modeli i shpërndarjes së TR-ve në mostrat tona pak
a shumë ka treguar ndikimin rajonal prej grimcave të pluhurit me origjinë nga
shkëmbinjtë zonalë ose nga gjeneza e dherave të tokës (Bortolotti et al., 2002; Tashko
et al., 2009; Heba et al., 2009; Saccani et al., 2011). Grimcat minerare në përbërje të
pluhurave reflektojnë përbërjen kimike të shkëmbinjve dhe gjenezën fizike të tyre
(Sugimae, 1980). Ato mund të akumulohen prej myshqeve gjatë procesit të
depozitimit atmosferik. Për të kuptuar më mirë origjinën e TR-ve në mostrat e
myshqeve, është studiuar origjina e tyre gjeokimike.
5.4

Origjina gjeokimike e TR-ve

Diagrama të ndryshme gjeokimike janë përdorur për të studiuar origjinën gjeokimike
të TR-ve të shkaktuar kryesisht nga pluhurat e tokës që ngrihen nga era. Modelet e
shpërndarjes së TR-ve në likene apo myshqe kanë treguar efikasitet në përcaktimin e
origjinës së tyre në krahasim me analizën e reshjeve ose studimin e karakteristikave
fizike të shkëmbinjve lokalë (Markert & Li, 1991; Chiarenzelli et al., 2001; Aubert et
al., 2002, 2006; Rusu et al., 2006;. Agnan et al., 2013). Kohët e fundit, Agnan et al.,
(2013) ka theksuar ndikimin litologjik të TR-ve të akumuluar në likene dhe myshqe
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në jugperëndim të Francës. Megjithatë, përcaktime të këtyre elementeve në likene dhe
myshqe në shkallë rajonale mbeten të pakta (Agnan et al., 2013). Për një interpretim
më të plotë të të dhënave në mostrat tona janë marrë në shqyrtim vlerat e literaturave
përkatëse për UCC (Rudnick & Gao, 2004), vlerat për këto element në reshpet e
Amerikës së Veriut (NASC; Gromet et al., 1984) dhe në reshpet Australiane pasArkeniane (PAAS, Taylor & McLennan, 1985).
Për një klasifikim më të mirë të burimeve gjeokimike të elementeve të pranishëm në
mostrat e myshqeve të Shqipërisë dhe për të treguar origjinën e tyre kryesisht nga
pluhurat e tokës që ngrihen nga era (Bekteshi et al., 2015), u ndërtua diagrama ternare
e elementeve Sc-La-Th e paraqitur në Figurën 5.3 (Nyakairu & Koeberl, 2001).
Diagrama ternare e Sc-La-Th përdoren për të bërë dallimet midis burimeve felsike me
ato bazike ose mafike (Nyakairu & Koeberl, 2001).

Figura 5.3. Diagrama Ternare e Sc-La-Th për mostrat tona dhe për
vlerat e këtyre elementeve në UCC (Rudnick & Gao, 2004), NASC
(Gromet et al., 1984), dhe PAAS (Taylor & McLennan, 1985) të
përdorura për krahasim

Diagrama Ternare e Sc-La-Th (Figura 5.3.) tregon se TR-të e akumuluara në
shumicën e myshqeve të Shqipërisë vijnë si pasojë e një burimi të përzier, argjila,
llumra dhe zhavorre. Kjo shihet dhe nga pozicionimi i vlerave me një pasurim relativ
për sa i përket La, që mendohet se ka si burim pluhurat e shkëmbinjve vullkanik
(Muhs et al., 2008). Dihet që La dhe Th janë element inkompatibl janë më të pasur në
shkëmbinj felsik sesa në ata bazik , ndërsa Sc tregon të anasjelltën (Nyakairu &
Koeberl, 2001). Vlerat tona janë pak a shumë të përqendruara afër vlerës së UCC,
PAAS dhe NASC që tregon se pavarësisht nga gjeneza intensive që kanë pësuar
sedimentimet, La, Th, dhe Sc kanë mbetur të palëvizshëm.
Shaniko Allajbeu

78

Vlerësimi i ndotjes mjedisore të ajrit nga elementet gjurmë (në territorin e Shqipërisë)
me metodën e aktivizimit neutronik dhe metoda të tjera komplementare duke përdorur
myshqet si bioindikatorë dhe analizën GIS
Shkëmbinjtë vullkanikë Triasik të Shqipërisë janë të përbërë nga shtresa bazaltike, të
lidhura në nivel lokal me doloritet dhe trahitet (Monjoie et al., 2008). Siç shihet nga
diagrami ternar Sc-La-Th, shpërndarja e La, Th dhe Sc ka konfirmuar se pjesërisht
origjina e këtyre elementeve në mostrat tona është nga shkëmbinjtë vullkanik (felsik).
Bëjnë përjashtim dy stacione; St. 26 (Lin) dhe St. 42 (Rrëshen). Stacioni 26 (Lin)
karakterizohet nga ofiolitet Jurasike në Jug të Shqipërisë, ku mbizotërojnë dy llojet e
ofioliteve MORB dhe SSZ (Hoeck et al., 2002) dhe shkëmbinjtë bazaltik e peridotite
(Saccani et al., 2011). Rajoni i Mirditës (St.42) karakterizohet nga sekuenca Ofiolite
dhe MORB magmatizmit (Bortolotti et al., 2004, 2006; Dilek et al., 2008).
Për të mbështetur përfundimet e nxjerra nga diagrama ternare, u llogaritën disa
parametra të tjerë si La/Th, Th/Sc, Tm/Tb, LLn/RLn, (La/Yb)N, (La/Sm)N, (Gd/Yb)N
dhe δEu (Tabela 5.7).
Raporti Th/Sc është përdorur për të bërë dallimin e tipave të shkëmbinjve prej nga
kanë origjinën këta elementë, ndërsa raporti La/Th është përdorur për të bërë dallimin
nëse pluhurat e akumuluar në myshqe e kanë origjinën nga basaltet oqeanike (MORB)
apo nga ato kontinentale, ku teorikisht dihet që pavarësisht se këto vijnë nga i njëjti
burim (ai basik) ato kanë diferencë midis mjediseve ku ato janë grumbulluar, pasi
bazaltët oqeanike janë të varfëruar në Th dhe të pasuruar me La në krahasim me ato
kontinentale (Plank, 2005).
Raporti LLn/RLn dhe raporti (La/Yb)N janë përdorur si një provë ndarje midis LLn
dhe RLn; ndërsa raporti (La/Sm)N është përdorur për të matur shkallën e ndarjes të
vetëm LLn dhe (Gd/Yb)N për të matur shkallën e ndarjes vetëm të RLn (Wang &
Liang, 2014).
Me δEu është simbolizuar raporti Eu/Eu* i cili përcaktohet si më poshtë.
𝐸𝑢

𝐸𝑢∗ = 𝛿𝐸𝑢 =

𝐸𝑢𝑁

𝑆𝑚𝑁 ∗ 𝐺𝑑𝑁

Tabela 5.7. Parametrat gjeokimik të raporteve të ndryshme për sa i përket Ln-ve të
përcaktuara në myshqe dhe të krahasuara me vlerat përkatëse në UCC (Rudnick &
Gao, 2004)
Raportet
LLn/RLn
(La/Yb)N
(La/Sm)N
(Gd/Yb)N
Th/Sc
La/Th
Tm/Tb
u
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Vlerat në myshqet në studim
17.98 ± 5.32
8.26 ± 2.44
4.56 ± 1.73
1.31 ± 1.56
0.61 ± 0.13
4.14 ± 0.57
0.99 ± 0.67
1.77 ± 2.15
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UCC
18.1
10.47
4.15
1.62
0.75
2.95
0.43
0.65
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Raporti Th/Sc, siç shihet dhe nga Tabela 5.7 ka vlerë të vogël në krahasim me UCC
(në myshqet tona 0.61 ndërsa në UCC 0.75) gjë që tregon prezencë më të lartë të Sc.
Kjo ndoshta i atribuohet burimeve të Sc nga shkëmbinjtë basik që përbëjnë mjedisin e
Shqipërisë.
δEu është përdorur për të dalluar nëse ka anomali për sa i përket Eu në mostrat tona
apo nëse kjo anomali reflektohet në depozitimet atmosferike (δEu> 1 pasqyron
anomali pozitive dhe δEu <1 pasqyron anomali negative). Pasi burimet e pluhurave
tanë janë kryesisht nga shkëmbinj bazikë, teorikisht (Nyakairu & Koeberl, 2001)
është e pritshme që mos të kemi shfaqje të anomalive negative të Eu. Nga ana tjetër,
vërehet një anomali pozitive për Eu (u = 1.77 ± 2.15), e cila lihet kryesisht me
formacionet e qymyreve në vendin tonë.
Për sa i përket ndarjes midis LLn dhe RLn janë përcaktuar dy raportet LLn/RLn dhe
(La/Yb)N. Raporti i LLn/RLn i mostrave tona (17.98 ± 5.3) është pak më i ulët në
krahasim me vlerën UCC (18.1) (Rudnick & Gao, 2004) dhe kjo shihet më qartë nga
raporti (La/Yb)N ku në mostrat e myshqeve aktuale ka vlerën 8.26 ± 2.24 dhe në UCC
10.47 (Rudnick & Gao, 2004), duke treguar dhe një herë prezencën e shkëmbinjve
bazikë në krahasim me ata kontinentalë.
Nga përfundimet e arritura deri tani rezulton se burimi i pluhurave në myshqet e
Shqipërisë është kryesisht nga burime të formacioneve bazike. Mbasi u arrit ky
përfundim u studiua dhe raporti La/Th i cili është përcaktuar edhe nëpërmjet regresit
linear midis La dhe Th (Figura 5.4). Vlera mesatare e këtij raporti në myshqet tona
është 4.14 (Tabela 5.7) pra më e lartë se vlerat korrensponduese për UCC, NASC dhe
PAAS ( respektivisht 2.95, 2.53 dhe 2.60). Kjo dëshmon për përqëndrime më të larta
të La në krahasim me Th, e cila i atribuohet më shumë shkëmbinjve basaltik oqeanike
MORB në Shqipëri sesa atyre bazaltik kontinentalë, pasi siç dihet zona L dhe ajo JL
janë zona me predominancë të formacioneve ofiolite (Tashko et al., 2009).
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Figura 5.4. Varësia lineare e La kundrejt Th krahasuar me vlerat referuese UCC, NASC
dhe PAAS

Për të parë nëse grimcat atmosferike e kanë origjinën më së shumti nga LLn apo RLn
bëjmë raportet (La/Sm)N dhe (Gd/Yb)N Nga Tabela 5.7 shohim që vlerat për këto
raporte janë 4.56 dhe 1.31, ndërsa vlerat e tyre korrensponduese në UCC janë
respektivisht 4.15 dhe 1.62, duke na treguar që burimi kryesor i Ln-ve në myshqet e
marra në studim i dedikohet LLn-ve.
Raporti Tm/Tb (0.99 ±0.67) rezulton më i lartë në krahasim me vlerën e UCC për
Tm/Tb = 0.43 duke treguar një pasurim të Tm e lidhur kjo me akumulimin e tij në
kushte të veçanta dhe ndryshimin që ka ai në lëvizshmëri krahasuar me Ln-të e tjera.
Që të zbulojmë modelin e shpërndarjes së Ln-ve në mostrat e myshqeve kemi
përdorur normalizimin "kondrit" me anë të paraqitjes së Spider Diagramit. Kjo
shpërndarje u krahasua me modelin e shpërndarjes së UCC, NASC dhe PASS (Figura
5.5.). Spider Digramat japin informacion të dobishëm për sasinë e Ln-ve që janë
përcaktuar në krahasim me një burim natyror psh. siç është UCC.
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Figura 5.5. Spider Diagrama e Ln në mostrat e myshqeve të vendit tonë (majtas) dhe Spider
Diagramat për Ln në UCC, NASC dhe PAAS (djathtas), të normalizuara më parë me vlerat
"kondrite" nga Taylor & McLennan (1985)

Spider Diagrami i LnN në mostrat në studim është afërsisht i ngjashëm me Spider
Diagramat e PAAS, NASC dhe UCC me një tendencë në rënie e LLn dhe një
ndryshim të qëndrueshëm të RLn (Figura 5.5.). Përveç kësaj, në mostrat tona nuk
vërehet një anomali negative për Eu e atribuar kjo dhe nga mbizotërimi i shkëmbinjve
bazikë (Nyakairu & Koeberl, 2001). Siç shihet nga dy Figurat e mësipërme ekziston
një anomali pozitive përsa i përket Tm në mostrat e marra në studim, ç'ka mund të
tregojë një pasurim të tij në krahasim me Ln-të e tjera. Kjo doli në pah edhe nëpërmjet
raportit Tm/Tb. Pasurimi me Eu dhe Tm ka si burim materiale organike (Masto et al.,
2011; Caro, 2013) dhe qymyret e shpërndara në tokë (Masto et al., 2011). Kjo
evidenton edhe një herë prezencën e mineralizimeve qymyrore në vendin tonë.
Dallimet e vërejtura në anomalitë e Eu dhe Tm varen ndër të tjera nga sjellja e tyre
kimike dhe nga gjeokimia e zonës. Jonet Eu ekzistojnë në dy gjendje të ndryshme
oksidimi Eu2+ dhe Eu3+. Mineralet gëlqerore, veçanërisht plagioclase dhe feldspatet
melilite, shfaqin zakonisht anomali pozitive të Eu, për shkak të aftësisë së Eu2+ për të
zëvendësuar Ca2+ apo Sr2+ (Weill & Drake, 1973; Kimata et al., 1988; Acebrón et al.,
2012). Prania e ofioliteve të fokusuara kryesisht në zonën e Mirditës në lindje (Chiari
et al., 1996; Dilek et al., 2008) dhe në jug të Shqipërisë (Photiades et al., 2003), bën
të mundur evidentimin e anomalive pozitive të Eu, i cili është i pranishëm edhe në
formacionet karbonatike.
Por Spider diagrami përvec modelit të shpërndarjes së Ln jep dhe informacion të
dobishëm edhe për sasinë e Ln-ve në mostrat aktuale në krahasim me burimet
referuese, siç janë ato PAAS, NASC dhe UCC, dhe shihet që përqëndrimet në myshqe
janë disa herë më të ulta se në vlerat përkatëse referuese.
Për të marrë një informacion sa më të saktë mbi sasinë e Ln-ve në mostrat e myshqeve
që i atribuohen kryesisht pluhurave të tokës të ngritura nga era, e krahasuar kjo me
vlerat ne UCC, përveç Spider Diagramit kemi ndërtuar dhe regresin linear të (UCC)N
kundrejt përqëndrimit mesatar të çdo elementi në mostrat tona dhe këto të
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normalizuara me kondride (Figura 5.6.) Vlera e kondriteve janë marrë nga (Taylor &
McLennan, 1985) dhe ato të UCC nga (Rudnick & Gao, 2004).

Figura 5.6. Regresi linear i raportit CUCC/Ckondrite ndaj mesatares së raportit
Cmostrave/Ckondrite për lantanidet. Vlerat e kondriteve sipas (Taylor & McLennan, 1985)
dhe UCC nga (Rudnick & Gao, 2004)

Regresi linear i raportit CUCC/Ckondrite ndaj mesatares së raportit Cmostrave/Ckondrite për
lantanidet (Figura 5.6) tregon se sasitë e tyre në myshqe janë pak a shumë 10 deri në
15 herë më të ulëta se në UCC. Të njëjtat rezultate janë publikuar nga Chiarenzelli et
al., (2001) dhe Agnan et al., (2014), duke treguar se përqendrimet e Ln-ve në likene
dhe myshqe janë 1-3 rende më të ulta se ato të UCC, por me shpërndarje të njëjtë me
to.
5.5

Studimi i elementeve gjurmë

Analiza dhe kontrolli i cilësisë së rezultateve të elementeve të përcaktuar me ICPAES jepen në Aneks II, Pikën 1.
Tendenca e shpërndarjes së të dhënave u përcaktua nëpërmjet diagrameve Box-plot
për secilin element. Të dhënat e mostrave tona paraqesin shpërndarje të ndryshme në
zonat A dhe B, e cila tregon se ato janë të influencuar nga procese emetimesh të
ndryshme. Shumica e elementeve (përveç Zn, Cd, Pb, Ce, Na, K dhe Rb) ndjekin
shpërndarje lognormal (P> 0.05), e cila është tipike për origjinën litogjenike të
elementeve të kores (Clarke & Washington, 1924; Vinogradov, 1962), dhe kjo është
pasqyruar në depozitimet atmosferike të pluhurave minerale të ngritur nga era
(Gjengedal & Steinnes, 1990). Vlerat e zinkut ndjekin shpërndarje me vlerë ekstreme
të madhe (high extremely) (P> 0.05), dhe janë të spostuar pozitivisht, ndërsa vlerat
për Rb ndjekin shpërndarje me vlerë ekstreme të vogël (low extremely) (P> 0.05) që
shfaqin një spostim negativ.
Të dhënat për Pb, Cd dhe Ce ndjekin shpërndarjen loglogjistike (P > 0.05) e cila është
e ngjashme me shpërndarjen log-normale, ndërsa të dhënat për Na dhe K ndjekin
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shpërndarje loglogjistike 3-parametërshe që është një zhvendosje e shpërndarjes loglogjistike (Na ka spostim majtas dhe K ka spostim të madh djathtas).
5.5.1 Origjina e elementeve në mostrat e myshqeve
Për të studiuar origjinën e elementeve në mostrat e myshqeve të marra në studim si
dhe për një klasifikim më të mirë të tyre për sa i përket anës gjeokimike në lidhje më
prejardhjen nga shkëmbinj të zonës u përdorën disa parametra si: koeficienti i
korrelacionit Spearman, shpërndarja e elementeve dhe shpërndarja e elementeve të
normalizuar me Sc, raportet e elementeve red/oks me ndjeshmëri të lartë (U, V, Mo,
Co, Cr, Ni dhe Zn) si dhe normalizimin e tyre më Zr (Guo et al., 2013).
5.5.2 Studimi i elementeve kryesor
Si element kryesor merren elementet me përmbajtje të lartë në natyrë (Al, Mg, Fe, K,
Ca, dhe Ti). Duke hedhur hipotezën se origjina e këtyre elementeve vjen kryesisht nga
grimcat minerare, mund të themi se përqendrimet e elementeve kryesor mund të
ndryshojnë për shkak të vetive litogjenike si dhe për shkak të variacionit të përmasave
të grimcave të pluhurave të cilët konsiderohen si burim kryesor i tyre (Hofer et al.,
2013;. Armstrong-Altrin et al., 2016.). Rezultatet e analizës Statistikore Deskriptive të
përqendrimit të elementeve në mostrat e myshqeve në secilën zonë janë paraqitur në
diagramin Box-plot, siç shihet në Figurën 5.7.
14000
Mean

mg/kg, peshë e thatë

12000

Median

Minimum

Maximum

10000
8000
6000
4000
2000

Ca(B)

Ca(A)

K(B)

K(A)

Mg(B)

Mg(A)

Al(B)

Al(A)

Fe(B)

Fe(A)

0

Elementet në zonën A dhe B

Figura 5.7. Diagrami Box-plot i parametrave statistikor të përqendrimit të elementeve
kryesor në mostrat e myshqeve në të dyja zonat

Nga Figura 5.7 vihet re që trendi i shpërndarjes së elementeve në bazë të vlerës së
medianës në mostrat tona në zonën A është: Fe < Al < Mg <K <Ca, dhe në zonën B
është Al < Fe < K < Mg <Ca. Përmbajtja e elementeve kryesor në mostrat e
myshqeve u konvertua në përmbajtjen e tyre përkatëse si okside dhe rezultatet e tyre
Shaniko Allajbeu

84

Vlerësimi i ndotjes mjedisore të ajrit nga elementet gjurmë (në territorin e Shqipërisë)
me metodën e aktivizimit neutronik dhe metoda të tjera komplementare duke përdorur
myshqet si bioindikatorë dhe analizën GIS
janë diskutuar më poshtë. Përmbajtja CaO në mostrat e myshqeve të marra në studim
është më e lartë se ajo e oksideve të elementeve tipik të kores së tokës siç janë Al2O3,
FeOtotale, MgO, K2O dhe TiO2 gjë e cila mendoj se mund lidhet me praninë e
fraksioneve karbonatike në territorin e vendit tonë.
Përmbajtja maksimale e CaO u gjend në zonën B (në St. 26, Lin dhe në St.37 Kruja)
që ndoshta influencohet nga prania e shkëmbinjve karstike dhe sedimentet e kësaj
zone. Përmbajtje tjetër e lartë e CaO u gjet në zonën A (St.14, Kaninë) që ndoshta
influencohet nga prania e shkëmbinjve gëlqerorë dhe argjilorë të kësaj zone.
Diferenca e madhësisë së përmasave të grimcave është një ndër shkaqet kryesore më
të zakonshme që shkakton variacion në përmbajtjen e Al. Njihet se përqëndrime të
lartë të Al gjenden në argjila dhe ato të ulta në rërat silikate (Huisman et al., 2000).
Grimcat minerale në depozitimeve atmosferike janë të lidhura me emetimin e
grimcave të imta në atmosferë. Për këtë arsye, roli i ndryshueshmërisë së madhësisë
së përmasave të grimcave mendoj se nuk është një faktor përcaktues i variacionit në
përmbajtjen e Al në depozitimet atmosferike.
Al2O3 është i lidhur me feldspatet dhe mineralet argjilore (Boggs, 2009), kështu
përmbajtja e lartë e Al2O3 ndoshta lidhet me praninë e këtyre mineraleve (Dinelli et
al., 2005). Përmbajtja e Al2O3 rezulton më e lartë në zonën A dhe kjo mund të lidhet
me strukturën mineralogjike të kësaj zone. Zona A e pozicionuar në pjesën
perëndimore të vendit, karakterizohet nga depozita të ndryshme minerale të tilla si
argjila, karbonate dhe baokside, si dhe nga sedimentet e detit Adriatik e Jon.
Pavarësisht krahasimit të përmbajtjes së Al2O3 në këto dy zona, për të treguar
prejardhjen e Al2O3 u përdor grafiku i varësisë së Al2O3 ndaj TiO2 (McLennan et al.,
1979) referuar për tri kategori të ndryshme shkëmbore siç janë bazalte, të ndërmjetme
(bazalto-granite apo granito-bazalte) dhe granite. Grafiku bivariant Al2O3 ndaj TiO2 në
mostrat tona i përket kryesisht burimeve bazaltike dhe më pak atyre basalto - granite
(felsike), siç shihet në Figurën 5.8. Korrelacioni i lartë midis Al dhe Ti që u gjet në
mostrat e myshqeve (r2 = 0,68, p = 0.000) lidhet me faktin se këta dy element mund të
vijnë nga burime të njëjta (Huisman et al., 2000). Teorikisht njihet se intervali i
raportit Al2O3/TiO2 me vlerë 3 - 11 është tregues i shkëmbinjve mafik, 11 - 21 tregues
për shkëmbinj e ndërmjetëm dhe 21 - 70 tregues për shkëmbinj felsik (Hayashi et al.,
1997). Intervali i raportit Al2O3/TiO2 në mostrat tona rezultoi 3 - 15, me një vlerë
mesatare prej 7 që tregojnë se kryesisht mjedisi ynë është i përbërë nga shkëmbinj
magnetit mafik dhe më pak nga shkëmbinj të ndërmjetëm (magnetit mafiko - felsik)
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Figura 5.8. Grafiku bivariant Al2O3 ndaj TiO2 i përqëndrimit të tyre në mostrat e myshqeve
(Sari & Koca, 2012)

Përmbajtja e K në mostrat tona rezultoi më e lartë në zonën A krahasuar me zonën B
duke treguar origjinën bazike të fraksioneve të rërave në zonën A. Nga ana tjetër nuk
rezultoi korrelim midis K dhe Al, ç'ka mund të lidhet me origjinën të ndryshme të dy
elementeve. Kjo mbështetet nga prezenca e mjedisit karbonatik në pjesën më të
madhe të zonës A dhe pikërisht nga sedimentet e detit Adriatik dhe Jon. Raporti
K2O/Al2O3 varion nga 0.0 në 0.3 për mineralet argjilore dhe nga 0.3 në 0.9 për
shkëmbinjtë feldspatik (Cox et al., 1995). Vlerat e raportit K2O/Al2O3 në mostrat tona
variojnë nga 0.34 në 9.64 (mediana 1.42, N = 48) që tregon se origjina e K në
myshqet tona lidhet kryesisht burime feldspate dhe pikërisht ato K-feldspatëve
(Armstrong-Altrin et al., 2016). Megjithatë, K është një element ushqyes për bimët, i
cili akumulohet më mirë se Al në bimë dhe si rrjedhim vlerat e larta të raportit
K2O/Al2O3 mund ti dedikohen këtij akumulimi. Nga ana tjetër, K merret nga myshqet
si rezultat i proceseve të jonokëmbimit në zonat bregdetare, ç'ka bën të dukshëm
përëndrimin e tij në myshqet e kësaj zone. Shpërndarja hapësinore e dy raporteve
K2O/Al2O3 dhe Al2O3/TiO2 është paraqitur nëpërmjet hartave GIS në Figurën 5.9.
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a.

b.
Figura 5.9. Shpërndarja hapësinore e raporteve K2O/Al2O3 (a) dhe Al2O3/TiO2 (b)

5.5.3

Elementet gjurmë

Studimi i elementeve gjurmë është një mjet i rëndësishëm i shpërndarjes së
elementeve në mostrat e tokës dhe pluhurat atmosferik me origjinë nga shkëmbinjtë
lokalë. Rezultatet e analizës Statistikore Deskriptive të përqendrimit të elementeve në
mostrat e myshqeve të secilës zone janë paraqitur me anë të diagrameve Box-plot të
paraqitura në Figurën 5.10.
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Figura 5.10. Diagramet Box-plot të parametrave statistikor të përqendrimeve të elementeve
gjurmë në mostrat e myshqeve në çdo zonë (A dhe B). (a-paraqitet shpërndarja e elementeve
liofilë, b-elementeve biofilë dhe c-elementeve kalkofilë)
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Nga Figura 5.10a vihet re që trendi i shpërndarjes së elementeve liofilë në zonat A
dhe B janë shumë të afërt me njëri-tjetrin, duke treguar origjinën e tyre natyrore.
Trendi i shpërndarjes së medianës të elementeve liofilë në mostrat e myshqeve në
zonat A dhe B është Yb <Th <Sc <Li <La <Ce <Zr <Ti dhe është i njëjtë me trendin e
shpërndarjes së këtyre elementeve në mostrat referuese (UCC) (Rudnick & Gao,
2004) duke treguar origjinën e tyre natyrore.
Prezenca e elementeve Th, Ti dhe Zr lidhet me praninë e mineraleve me densitet të
lartë (Shotyk et al., 2016) Teorikisht njihet që La, Ce dhe Yb janë të përqendruara
kryesisht në shkëmbinjtë karbonatik dhe felsik (Nagarajan et al., 2007), ndërsa Sc
është i përqëndruar kryesisht në alumino-silikatet primare dhe sekondare (Shotyk et
al., 2016).
Mundësia e diferencimeve në përmbajtjen e elementeve liofilë në mostrat e myshqeve
është studiuar nëpërmjet vlerave të raporteve Th/Sc, Ti/Sc dhe Zr/Sc në të dy zonat,
që i përgjigjen vlerave të normalizuara me Sc të elementeve Th, Ti dhe Zr, dhe të
krahasuara këto me raportin e po këtyre elementeve në UCC

Figura 5.11. Diagramet Box-plot të parametrave statistikor të raporteve Th/Sc, Ti/Sc dhe
Zr/Sc, krahasuar me raportin në UCC

Raporti Zr/Sc i dy zonave nuk ndryshon në mënyrë të konsiderueshme nga vlera e
UCC-së dhe nga njëri-tjetri i cili pasqyron origjinën litogjenike të Zr. Variacionet në
çdo zonë mund të lidhen me origjinën nga mineralet dendura në zonën B, dhe rërat
zirkonit në zonën A. Sc është i pasuruar në mostrat e myshqeve të zonës B që mund të
lidhet me origjinën e tij nga alumino-silikatet.
I njëjti përfundim si Zr/Sc mund të thuhet dhe për raportin Ti/Sc, pasi siç shihet në
Figurën 5.11. raporti Ti/Sc nuk ka ndryshim të madh midis dy zonave dhe nga vlera e
raportit të UCC-së.
Th në zonën B ndryshon shumë nga ai në zonën A, dhe raportet Th/Sc në të dy zonat
janë < se vlera e UCC. Kjo mund të pasqyrojë origjinën e Th në zonën B nga
mineralet e dendura. Vlerat e larta të Th/Sc në zonën A lidhet me nivelin e ulët të Sc
Shaniko Allajbeu

89

Vlerësimi i ndotjes mjedisore të ajrit nga elementet gjurmë (në territorin e Shqipërisë)
me metodën e aktivizimit neutronik dhe metoda të tjera komplementare duke përdorur
myshqet si bioindikatorë dhe analizën GIS
në këtë zonë pasi ai është i pasuruar në zonën B. Ajo mund të ndikohet dhe nga
qymyri, gazi, mineralogjia e naftës, industria e zonës A dhe ndikimi i aktivitetit të
anijeve në zonat bregdetare. Th është një shënues gjurmë i djegies së naftës
Dallimet midis mjediseve mineralogjikë të dy zonave janë pasqyruar në mënyrë të
qartë nëpërmjet diagramës së raporteve të secilit element në zonat A dhe B (Figura
5.12.).
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Figura 5.12. Diagrama e raporteve të vlerave të medianave për Th, Sc, Zr dhe Ti
(zonë A mbi zonë B)

Nivelet e përqendrimeve të elementeve biofilë (Figura 5.10b) (përveç Ni) pothuajse
nuk kanë ndryshueshmëri midis zonës A dhe B. Trendi i shpërndarjes së medianës të
elementeve biofilë në mostrat e myshqeve në zonat A dhe B është Mo <V <Ni. Të
dhënat statistikore të Ni (mesatare, median, minimum dhe maksimum) ndryshojnë në
mënyrë të konsiderueshme për të dyja zonat. Diapazoni i variacionit të Ni në zonën B
(2.2 - 131 mg/kg) është më i lartë se diapazoni përkatës i Ni në zonën A (1.56 - 34.0
mg/kg). Përqendrimi i lartë i Ni në zonën B besoj se është shkaktuar nga mineralet e
Ni, Fe - Ni dhe Cr - Ni të pozicionuar në këtë zonë, pasojë e origjinës nga
shkëmbinjtë ultrabazikë.
Tendenca e shpërndarjes së medianave të elementeve kalkofilë (Figura 5.10c) në
mostrat e myshqeve është i njëjtë për të dy zonat Cd <As < Pb <Cu <Zn. Niveli i
përqendrimeve të elementeve kalkofilë (përveç Cd) në zonën B nuk ndryshojnë në
mënyrë sinjifikative nga niveli përkatëse i tyre në zonës A. Ngjashmëria në
shpërndarje e tyre ndoshta ka të bëjë me origjinën e dyfishtë të Ni, As, Zn dhe Cd si
kalkofilë në zonën A dhe si siderofilë në zonën B, elementet që kanë prirje të fortë për
tu lidhur me minerale të hekurit, ndërsa elementet gjurmë të tilla si Pb ose Cu
interpretohen kryesisht si ndotje në shkallë rajonale (EEA Technical report No
4/2013). Zona B, e pozicionuar në pjesën lindore të vendit karakterizohet nga depozita
të ndryshme minerale të tilla si Cr, Cu, Ni dhe minerale të Fe. Zone A, e pozicionuar
në pjesën perëndimore të vendit, karakterizohet nga shkëmbinj karbonat dhe
sedimentet e Adriatikut dhe detit Jon.
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Për të shpjeguar këto ndryshime mbi përqendrimet e elementeve kalkofilë në mostrat
e myshqeve në secilën zone, u studiuan vlerat e elementeve të normalizuara me Sc.
Vlera e raportit Pb/Sc rezultoi me i lartë në zonën B krahasuar me zonën A (Tabela
5.8). Raporti Pb/Sc në mostrat e myshqeve në zonën A (mesatare 4.56, median 3.35)
është më i lartë se raporti përkatës e UCC me vlerë 2.4, dhe përafërsisht i njëjtë me
mesataren e raportit Pb/Sc në dhera me vlerë 5 (Bowen, 1979). Raporti Pb/Sc rezultoi
më i lartë në zonën B (mesatare 4.82, median 3.6) krahasuar me A, por përafërsisht i
njëjtë me mesataren e raportit Pb/Sc në dhera (Bowen, 1979) duke treguar që Pb si në
zonën A dhe B ndikohet nga faktorë të ndryshëm. Vlera maksimale e raportit Pb/Sc
(23.6 mg/kg) është gjetur në stacionin 43 (Zogaj) që besoj se i përket ndotjes
antropogjene nga mineralet sulfite.
Për një shpjegimin më të mirë të klasifikimit gjeokimike dhe origjinës së elementeve
të pranishëm në mostrat tona u llogaritën raportet e elementeve liofilë (RLE) si La/Sc,
La/Co, Th/Co, dhe Cr/Th (Hofer et al., 2013).

Parametrat

La/Sc(A)

La/Sc(B)

La/Co(A)

La/Co(B)

Th/Co(A)

Th/Co(B)

Cr/Th(A)

Cr/Th(B)

Pb/Sc (A)

Pb/Sc (B)

Tabela 5.8. Vlerat minimale dhe maksimale e raporteve të elementeve liofilë (RLE)

Min.

1.78

0.99

0.53

0.20

0.15

0.06

5.58

8.05

1.32

1.18

Max.

3.86

3.46

2.92

2.59

0.62

0.72

77.7

704

13.25

23.58

Maksimumi i raporteve La/Sc, La/Co, në zonën A janë më të larta se ato të zonës B,
që tregojnë origjinën e rërave të zonës A nga shkëmbinj felsik vullkanik, ndërsa
raportet Th/Co, Cr/Th rezultojnë me diapazon të lartë në zonën B krahasuar me A e
lidhur kjo me pasurimin e zonës B me minerale kromite dhe ferro-kromite dhe me
prezencën e mineraleve me densitet të lartë.
Me qëllim për të dalluar kushtet red/oks të grimcave të pluhurit mineral rajonal, u
studiuan elementet gjurmë me ndjeshmëri të lart red/oks, siç janë U, V, Mo, Cr, Ni
dhe Zn (Figura 5.13.), dhe raportet e elementeve Ti/V, V/Ni, V/Cr, V/(V + Ni), Cr/Ni,
Cu/Zn, (Cu + Mo)/Zn (Tabela 5.9.).
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Figura 5.13. Diagrama e raporteve të vlerave të medianave për Cr, Ni, Mo, V, U dhe Zn
(zonë A mbi zonë B)

Ni, Cr, Co, U dhe Zn janë të përqendruara kryesisht në zonën B, duke treguar praninë
e kushteve oksiduese në këtë zonë që është e pasur me minerale Fe, Ni dhe Cr.
Përmbajtjet e Mo në zonën A nuk ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme nga ajo e
zonës B (Mo(A)/Mo(B) = 1.15 1, Figura 5.13) duke treguar praninë gjithashtu edhe
të kushteve reduktuese në zonën B. Ajo është e përqendruar kryesisht në pjesën VL të
vendit me prezencën e vendburimeve të bakrit në rajonin e Mirditës (zona B).
V është i përqendruar kryesisht në prezencë të kushteve reduktuese (naftës, gazit,
qymyrit dhe zonave karbonate), apo i influencuar nga emetimet e anijeve, djegia e
naftës dhe gazit natyror (Viana et al., 2014). Raporti V(A)/V(B) = 1.2> 1, siç shihet
në Figurën 5.13., tregon se përqendrimi V në zonën A është më i lartë se në zonën B.
Zona A është e pozicionuar midis zonës bregdetare të Detit Adriatik dhe Detit Jon.
Kjo është një zonë tipike karbonatike e pasur me naftë, gaz dhe minerale qymyri, dhe
është nën efektin e emetimit të anijeve, duke siguruar kushte të mira për pasurimin e
vanadit.
Trendi i shpërndarjes së raporteve të medianave për elementet Cr, Ni, Mo, V, U dhe
Zn në zonën A ndaj zonës B, është [Ni(A)/Ni(B) <Cr(A)/Cr(B) <U(A)/U(B)
<Zn(A)/Zn(B) << 1] <[Mo(A)/Mo(B) 1 <[V(A)/V(B)> 1].
Nga raportet e elementeve redoks (Tabela 5.9.) vihet re se diapazoni i variacionit të
raportit Ti/V (A) (35 - 163, mesatare 74, median 70) nuk ndryshon shumë nga vlerat e
raportit Ti/V (B) (44 - 152, mesatare 79, median 78). Shumica e mostrave të
myshqeve në të dy zonat kanë rezultuar me raport Ti/V > 48 duke dëshmuar për
origjinën e grimcave të pluhurit mineral nga shkëmbinj alkalinë. Gjashtë mostrat në
zonën A (St. 11, 14, 19, 28, 46 dhe 48 përkatësisht Gjorm-Selenicë, Kaninë, Patos,
Mjekës, Malësi e Madhe dhe Vermosh) dhe dy zona në B (Pogradec, St. 2 dhe
Librazhd, St. 29) kanë rezultuar me raportin Ti/V brenda diapazonit 20 - 48 duke
dëshmuar për origjinën e grimcave të pluhurit mineral nga burime karboatike në këto
zona.
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Diapazoni i raporteve Cr/Ni(B) dhe Ni/Co(B) është më i lart krahasuar me diapazonin
e po këtyre raporteve në zonën A, duke treguar kushtet oksiduese të zonës B e cila që
është e pasur me minerale Fe, Ni dhe Cr.
Në përgjithësi, zona A ka rezultuar me vlera më të larta për raportet V/Ni, V/Cr, V/(V
+ Ni), Cu/Zn dhe (Cu + Mo)/V në krahasim me zonën B, duke treguar kushtet
sendimentare reduktuese të zonës A që lidhen kryesisht nga karbonatet dhe shistet
(Peltola, 1968). Diapazoni i variacionit të raportit V/Ni (0.14 - 1.77) i zonës A është
më e lartë se vlera përkatëse e zonës B (0.02 - 1.13), duke treguar kushtet oksiduese të
forta në zonën B (Nagarajan et al., 2007) gjatë depozitimeve të burimeve shkëmbore,
e lidhur me lëndën organike (Galarraga et al., 2008).
Përveç kësaj, prania e elementeve V, Ni gjithashtu dhe e Th në aerosolet e zonave
detare reflektojnë emetimet nga lëndët djegëse të anijeve si dhe përdoren si element
indikator për studimin e kontributit të tymrave të anijeve në grimcat e imëta (EEA
Technical report No 4/2013; Viana et al., 2014). Dominimi i elementeve V në zonën
A lidhet kryesisht me burime antropogjenë nga djegia e vajrave të rëndë që përdoren
në industri dhe transportin detar (EEA Technical report No 4/2013).
5.5.3.1 Normalizimi me Zr
Përveç kësaj, u studiuan vlerat e raporteve të elementeve të ndjeshëm red/oks të
normalizuar me Zr në të dy zonat (Tabela 5.10.). Zone A ka rezultuar me vlera më të
larta për raportet V/Zr, Mo/Zr dhe Hf/Zr dhe me vlera më të ulëta për raportet U/Zr,
Ni/Zr, Cr/Zr dhe Co/Zr krahasuar me zonën B, duke treguar më shumë kushtet
reduktuese në zonën A krahasuar me zonën B.
Parametri i fundit që u studiua është raporti P/Ce. Diapazoni i tij nga 55 - 5160 në
zonën A ndryshon në mënyrë sinjifikative nga raporti P/Ce (69 - 972) në zonën B
(Tabela 5.10.). Përmbajtja e lartë e P në mostrat tona në zonën A në krahasim me
zonën B, është e lidhur me praninë e mineraleve fosforite në jug të vendit që tregojnë
kontributin e minerale monazite në grimcat e pluhurit mineral rajonal të zonës A.
Fosforitet janë të vendosura kryesisht në shkëmbinjtë karbonatike të zonës tektonike
Jonike, në Tepelenë, Gjirokastër dhe Sarandë, rajone keto të zonës A.
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Parametrat

Ti/V(A)

Ti/V(B)

V/Ni(A)

V/Ni(B)

V/Cr(A)

V/Cr(B)

V/(V+Ni)(A)

V/(V+Ni)(B)

Cr/Ni(A)

Cr/Ni(B)

Cu/Zn(A)

Cu/Zn(B)

(Cu+Mo)/Zn(A)

(Cu+Mo)/Zn(B)

Ni/Co(A)

Ni/Co(B)

Tabela 5.9. Vlerat minimale dhe maksimale e raporteve të elementeve red/oks

Min.

35

43.96

0.14

0.02

0.06

0.01

0.12

0.02

0.71

0.26

0.23

0.15

0.24

0.16

2.18

1.73

Max.

163

152

1.77

1.13

2.14

1.12

0.64

0.53

5.66

8.56

2.69

0.72

2.75

0.75

12.97

31.42

U/Zr (B)

V/Zr (A)

V/Zr (B)

Mo/Zr (A)

Mo/Zr (B)

Cr/ Zr (A)

Cr/ Zr (B)

Co/Zr (A)

Co/Zr (B)

Ni/Zr (A)

Ni/Zr (B)

Hf/Zr (A)

Hf/Zr (B)

0.007

0.007

0.18

0.24

0.012

0.012

0.21

0.39

0.06

0.07

0.29

0.32

0.013

0.016

55

69

Max.

0.027

0.038

0.82

0.75

0.089

0.083

3.53

41

0.27

1.06

1.43

20.5

0.043

0.042

5160

972
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P/Ce (B)

U/Zr (A)

Min.

P/Ce (A)

Parametrat

Tabela 5.10. Vlerat e raporteve të elementeve të ndjeshëm red/oks të normalizuar me Zr

Vlerësimi i ndotjes mjedisore të ajrit nga elementet gjurmë (në territorin e Shqipërisë)
me metodën e aktivizimit neutronik dhe metoda të tjera komplementare duke përdorur
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5.5.4 Analiza e korrelacionit
Rezultatet e analizës i nënshtrohen përpunimit statistikor duke testuar linearitetin e
koeficientit Spearman. Analiza statistikore kryhet ndërmjet përqendrimeve të
metaleve të përcaktuar në mostrat e myshqeve në të gjitha stacionet e monitorimit.
Sinjifikanca e korrelacionit i atribuohet vlerave të p ˂ 0.005. Analiza e korrelacionit
është një analizë që përdoret për të bërë dallimin midis origjinës së elementeve në
mostrat mjedisore, që mund të lidhen me burimet litogjenike dhe antropogjenike.
Rezultatet e analizës së korrelacionit janë paraqitur në (Aneksin II, pika 2), ku jepen
koeficientet e korrelacionit Spearman (r) dhe indekset përkatëse për vlerën e
sinjifikancës.
Nga të dhënat në "Tabelën 2.1 në Aneks II" vihet re se të gjitha vlerat e larta të
koeficienteve të korrelacionit (r ˃ 0.5) karakterizohen nga vlera të sinjifikancës p ˂
0.005, që do të thotë se korrelacioni është sinjifikant.
Nga kjo Tabelë vihet re se elementi i Al shfaq korrelacion me një numër të madh
elementesh. Koeficent korrelacioni shumë të mirë dhe sinjifikantë (p ≤ 0.005) Al
shfaq me elementet Li, V, Ti, Fe, As, Hf, Zr, Sc, La, Ce, Yb, Th, U, Cs, Ba, Sr, Ta
dhe W. Elementi i Ti, një element tipik gjeogjenik, shfaq korrelacion me vlerë
koeficienti të lartë (r >0.60) dhe sinjifikantë me elementet Li, Cr, Fe, Ni, Co, Zr, Hf,
Ta, W, Sc, La, Ce, Yb, Th, U, Cs, Ba, Sr, Sb, Mo dhe Rb. Elementi i Fe është
gjithashtu i lidhur me korrelacion shumë të mirë me një numër të madh elementesh si:
Li, Ni, Cr, Co, As, Hf, Zr, Ta, Mo, W, Sc, La, Ce, Yb, Th, U, Ba dhe Sr. Të gjitha
këto korrelacione mendoj se lidhen me natyrën litogjenike të këtyre elementeve.
Korrelacion i lartë i Ti me Zr dëshmon për prezencën e mineraleve të rënda në
territorin e Shqipërisë. Korrelacioni i lartë i elementeve Al, Fe dhe Ti me La dhe Th
mendoj se lidhet me pasurimin e këtyre elementeve në shkëmbinjtë vullkanik felsik.
Korrelacioni i lartë midis Ti dhe Sc, Cr, Co, Rb dhe Cs ndoshta lidhet me pasurimin e
Ti në shkëmbinjtë bazik, duke dëshmuar lidhjen e dyfishtë të tij si me shkëmbinjtë
felsik ashtu dhe me ato bazik. Elementi i K shfaq korrelacion të lart më P, që lidhet
me pasurimin e K në mineralet fosforite, dhe elementi i Ca përveç një korrelacioni të
konsiderueshëm me elementet Ti, V dhe Mo, nuk shfaq korrelacion me elementet e
tjerë që janë studiuar.
Koeficient të konsiderueshëm korrelacioni vërehen ndërmjet elementeve Cd dhe Pb;
Cd dhe Cu dhe ndërmjet Zn dhe Cu ç‘ka dëshmon për origjinën antropogjene të tyre,
e cila lidhet me trafikun rrugor, djegien e hidrokarbureve apo me grumbullimin dhe
përpunimin e mineraleve.
5.5.5 Analiza faktoriale
Për të identifikuar dhe karakterizuar burimet e mundshme, gjeogjene apo
antropogjene, të emitimet të elementeve të analizuar në mostrat e myshqeve, si dhe
për të nxjerrë në pah zonat më të ndotura, u përdorën analiza faktoriale (FA). Analiza
faktoriale është një teknikë multivariate e cila redukton të dhënat në dimensionet e
tyre më të ulëta duke përdorur faktor hapësinor ortogonal dhe transformime.
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Faktorët e nxjerrë nga rezultatet e analizës FA janë interpretuar si kategori e burimeve
që kontribuojnë në përqendrimet e elementeve në pozicionin e marrjes së mostrave.
Identifikimi i burimeve është marrë nga shqyrtimi i profileve të faktorëve, psh,
ngarkesa e elementeve dhe variabla të tjera. Rezultatet e analizës statistikore jepen në
Tabelën 5.11. Të dhënat i janë nënshtruar rrotullimit ortogonal Varimax, i cili ka bërë
të mundur thjeshtimin e interpretimit të rezultateve duke i grupuar ato në katër faktorë
thelbësorë, që sipas kriterit Kaiser janë faktorët me vlera Eigen ˃ 1.
Hartat GIS e ngarkesave faktoriale, janë përdorur më për të hetuar shpërndarjen
hapësinore të një grupi elementësh me korrelacion të lartë. Përqindjet e ngarkesave të
faktorit në çdo pikë të marrjes së mostrave (FLsite%) janë përdorur për ndërtimin e
hartave GIS që janë llogaritur si produkt i raportit të vlerave te FL-ve në çdo pikë
(FLsite) me vlerën maksimale të tyre.
FLsite është llogaritur si shuma e produktit të ngarkesave individuale të secilit element
(Li) me raportin e përqendrimieve të po atij elementi (𝐶𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒 ) me vlerat përkatëse
maksimale (𝐶𝑖𝑚𝑎𝑥 ) dhe ky produkt është pjestuar me numrin e elementeve me
ngarkesë të lart në atë faktor (ni):
𝐹𝐿𝑠𝑖𝑡𝑒 =

𝐹𝐿𝑠𝑖𝑡𝑒 % =
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Tabela 5.11. Rezultatet e analizës faktoriale për 37 elementet e përcaktuar në mostrat e
myshqeve (rrotullimVarimax)
Elementet

Faktor1

Faktor2

Faktor3

Faktor4

Përmbledhëse

Al
Mn
V
Ti
Cr
Fe
Ni
Co
Cu
Pb
Zn
As
Cd
Hg
Se
Sb
Hf
Zr
Ta
Mo
W
Sc
La
Ce
Yb
Th
U
Na
K
Rb
Cs
Ba
Mg
Ca
Sr
P
Li

0.707
0.688
0.754
0.779
0.183
0.585
0.023
0.528
0.352
0.052
0.145
0.252
0.013
0.313
0.402
0.361
0.878
0.812
0.420
0.377
0.738
0.867
0.899
0.915
0.865
0.918
0.824
-0.119
-0.008
0.592
0.855
0.599
0.104
0.101
0.526
0.043
0.746

0.119
-0.192
0.366
0.139
0.083
0.317
0.011
-0.014
0.511
0.627
0.659
0.115
0.396
0.687
0.052
0.678
0.229
0.245
0.167
0.633
0.353
0.094
0.279
0.253
0.001
0.248
0.215
0.125
0.033
0.510
0.269
-0.037
0.310
0.563
0.151
0.021
0.337

-0.108
0.232
0.062
0.039
0.784
0.434
0.793
0.726
0.393
0.102
0.432
-0.173
0.344
0.191
0.062
0.281
0.044
0.098
0.138
-0.093
0.195
0.320
0.088
0.102
0.141
0.072
0.200
-0.054
-0.481
-0.182
0.157
-0.165
0.827
-0.213
-0.049
-0.408
-0.003

0.51
-0.260
0.404
0.044
0.092
0.392
0.222
-0.038
-0.366
-0.067
-0.278
0.636
0.037
0.213
-0.007
0.060
0.161
0.126
0.138
-0.012
0.188
-0.072
0.155
0.095
-0.089
0.149
0.181
-0.602
-0.576
-0.299
-0.017
0.197
-0.144
0.146
0.484
-0.678
0.443

0.794
0.631
0.869
0.630
0.662
0.785
0.680
0.807
0.673
0.411
0.718
0.511
0.277
0.652
0.168
0.673
0.852
0.744
0.243
0.551
0.743
0.869
0.917
0.920
0.775
0.932
0.799
0.396
0.583
0.733
0.828
0.427
0.811
0.394
0.556
0.629
0.867
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a.

c.

b.

d.

Figura 5.14. Hartat GIS e katër ngarkesave faktoriale për përqëndrimet e elementeve
gjurmë:
a. FL1 – Al, Mn, V, Ti, Fe, Co, Hf, Zr, W, Sc, La, Ce, Yb, Th, U, Ba, Sr dhe Li; b. FL2 – Cu,
Pb, Zn, Hg, Sb, Mo, Rb dhe Ca; c. FL3 – Cr, Ni, Co, Fe, Mg dhe K; d. FL4 - Al, Na, K, Sr
dhe P
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Gjashtë faktorët që u nxorën si faktorët kryesor dhe që shprehin 72.8% të variancës
total, janë të rëndësishme për të shpjeguar shpërndarjen e metaleve gjurmë dhe për të
bërë dallimin e burimeve të origjinës së tyre. Dy faktorët e fundit janë karakterizuar
nga një variancë shumë e ulët (3.7 dhe 2.8%, në total 6.5%) dhe për këtë arsye u
përjashtuan nga llogaritja e mëtejshme. Lidhja e elementeve me çdo faktor është
analizuar si më poshtë:
Faktori 1. Ky faktor është faktori më i fuqishëm që përfaqëson 34.3% të variancës
totale dhe ka ngarkesa të larta pozitive (> 0.5) për elementet Al, Mn, V, Ti, Fe, Co,
Zr, Hf, W, Sc, La, Ce, Yb, Th, U, Rb, Cs, Ba, Sr dhe Li. Vlerat e larta të të gjitha
këtyre elementeve tregojnë për ndikimin e faktorëve të ngjashme dhe burime të
ngjashme të origjinës. Prania e elementeve të tilla si Li dhe Al në këtë grup tregon për
natyrë gjeogjenike të këtij faktori. Ky faktor mund të shpjegohet me transportin
atmosferik me rreze të largët të elementeve të kores së tokës (Berg et al., 1995;
Harmens et al., 2015), lidhur kjo me emetimin e pluhurit të ngritur nga era në mënyrë
natyrore.
Faktori 2. Ky është faktori i dytë më i fortë, që përfaqëson 11.7% të variancës totale
dhe ka ngarkesa të larta pozitive (> 0.5) për elementet Cu, Pb, Zn, Hg, Sb, Mo, Rb
dhe Ca. Ngarkesat e larta tregojnë se këta element janë ndotësit kryesorë me
prejardhje nga faktorë të ngjashëm antropogjen.
Elementet gjurmë të tilla si Pb ose Cu mund të interpretohen si ndotës lokal, ndërsa
Zn si element që lidhet me transportin me distancë të largët ose me ndotjen
antropogjene (EEA Technical report No 4/2013).
Vlera e lartë për Ca në këtë faktor është ndoshta e lidhur me burimet e emetimit të
grimcave të pluhurit mineral të ngritur nga erat e zonave karbonatike. Ky faktor mund
të shpjegohet me elemente të lidhura me rreze të largët transporti të ndotësve nga
pjesë të tjera të Evropës (LRTP) (Berg et al., 1995; Harmens et al., 2015), si dhe
ndoshta nga burime lokale të tilla si: faktorët gjeokimikë (aea-al.org), temperatura e
lartë e përpunimit të metaleve, emetimet nga trafikut dhe grimcave minerale dhe
pluhurat e ngritur nga era (Harmens et al., 2015).
Niveli i përqendrimit i Hg në mostrat myshqeve evropiane është mjaft i qëndrueshëm
për një periudhë të gjatë kohore (respektivisht që nga viti 2005 dhe 1990) (Harmens et
al., 2005). Ndryshime të larta në myshqet Shqiptare mund të përfaqësojnë emetimin e
tyre lokal apo akumulimin e tyre historik në tokë .
Ndikimi i mineraleve sulfide dhe dampet e skorieve të hapura të ish- industrisë së
bakrit në Shqipëri janë ndoshta faktori kryesor kontribues në lidhjen e tyre me
faktorin e dytë.
Përqendrimet e Cd, Hg dhe Pb janë gjithashtu fuqimisht të ndikuara nga pesticidet e
përdorura në zonë dhe djegia e hidrokarbureve.
Faktorët më të rëndësishëm që ndikojnë në shpërndarjen e këtyre elementeve në
mostrat tona ndoshta kanë të bëjnë me kontributin gjeokimik të mineraleve sulfite në
V-L (Lazo et al., 2007).të vendit nga veprimtaria e anijeve në zonën perëndimore
bregdetare, gjithashtu dhe nga trafiku dhe industria e naftës e gazit
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Faktori 3 përfaqëson 11.2% të variancës totale dhe është e lidhur me ngarkesa të larta
të Ni, Cr, Fe, Co dhe Mg, dhe ngarkesat negative të K. Kjo lidhje ka të bëjnë ndoshta
me industrinë e metaleve (fabrikat e përpunimit të mineraleve dhe Metalurgjinë e
hekur-nikelit në Elbasan ) dhe kontributin gjeogjenik të mineraleve të Cr dhe Fe-Ni që
vijnë kryesisht nga formacionet ferro-magnetite (Guo et al., 2013). Vlerat e larta të
MgO janë të lidhura me praninë e masiveve ofiolitike apo pjesëve ultramafike të
formacioneve gjeologjike, të cilat ndikojnë në shpërndarjen e Ni dhe Cr (Dinelli et al.,
2005).
Faktori 4 është një faktor i dobët që përfaqëson 9.1% të variancës totale. Ky faktor
lidhet me ngarkesa të larta pozitive të Al dhe Sr, ngarkesa negative të K, Na, P.
Dukuria e mësipërme shpjegohet me faktin se K, një element i papërputhshëm, me
minerale fosforite dhe shkëmbinjtë e kripës që janë të pozicionuar në jug të zonës A.
Elementet gjurmë të tilla si Na dhe K mund të interpretohen si elemente transporti në
distancë të largët ose si ndotje antropogjene (EEA Technical report No 4/2013).

5.6

Përfundime mbi origjinën e metaleve gjurmë dhe TR-ve në myshqe

Ky studim tregon se myshqet briofite janë shumë të ndjeshme për depozitimin
atmosferik të metaleve gjurmë dhe mjete shumë të mira monitorimi për të studiuar
nivelin e metaleve gjurmë nëpërmjet depozitimeve atmosferike.
Gjithashtu nga rezultatet e përftuara nga ky studim tregon se myshqet si
biomonitorues janë shumë dinamikë edhe për nivele të ulëta të ndotjes së metaleve
gjurmë, dhe janë në gjendje të reflektojnë ndryshueshmëritë hapësinore të tyre. Kjo
bën të mundur përcaktimin e burimeve të ndotjes për secilin element në secilën zonë
monitorimi.
Trendi i shpërndarjes për elementet sipas sasive që ndodhen të akumuluara në
myshk është Fe > Ce > Nd > La > Sc > Th > Sm > Gd > Yb > Eu > Tm, Tb duke
ndjekur një shpërndarje lognormal (P > 0.05) që është tipike për elementet e kores së
tokës dhe për grimcat minerale.
Korrelacionet e forta dhe sinjifikative (0.7 ≤ r ≤ 1, P <0.005) mes elementeve
të TR-ve, tregojnë origjinë ose sjellje të ngjashme të tyre në mostrat e myshqeve të
Shqipërisë.
Bazuar në vlerat e faktorit të pasurimit disa element si Fe, Nd, Eu, Gd, Tm dhe
Yb shfaqin anomali të ulta pozitive (EF > 1), si dhe vlera të moderuara korrelimi (0.4
< r < 0.65) me TR-të e tjera. Kjo mund të lidhet me origjinën e tyre nga burime
natyrore dhe më pak nga burime antropogjene.
Studimi gjeokimik i elementeve (diagrama Ternare e Sc-La-Th, Spider
Diagrami) tregon se TR e akumuluara në shumicën e myshqeve të Shqipërisë vijnë si
pasojë e prezencës së lartë të grimcave të imta minerare në aerosolet ajrore.
Pasurimi Eu dhe Tm në myshqe mund të lidhet me përbërjen e materialeve
organike dhe qymyreve të shpërndara në tokë.
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Regresi linear i CUCC/Ckondrite kundrejt Cmostrave të myshqeve/Ckondrite tregon se sasitë
e Ln-ve në myshqe janë pak a shumë janë 1-3 rende më të ulta se ato të UCC, por me
trend shpërndarje të njëjtë me to, që tregon origjinën e tyre si elementë liofilë.
Të dhënat e elementeve kryesore shprehin një shpërndarje të ndryshme në
zonat A dhe B, ku shihet qartë se tendenca e tyre sipas vlerave të medianës në mostrat
e myshqeve të zonës A është: Fe < Al < Mg <K <Ca, ndërsa në zonën B është Al < Fe
< K < Mg <Ca.
Prania e fraksioneve karbonatike në territorin e vendit tonë dëshmon për
përmbajtje të lartë të CaO krahasuar kjo me oksidet e elementeve tipik të kores së
tokës si Al2O3, FeOT , MgO, K2O dhe TiO2
Bazuar në vlerën mesatare 7 të raportit të Al2O3/TiO2 mund të themi që kjo
vlerë i korenspondon klasës së shkëmbinjve magnetit mafik dhe të ndërmjetëm.
Konstatohet një përputhje e mirë e shpërndarjes se elementeve liofilë në
mostrat referuese të UCC-së me ato të vendit tonë në të dy zonat "A" dhe "B"(Yb < Th
< Sc < Li < La < Ce < Zr <Ti).
Medianat paraqiten të njëjta për elementet kalkofile (Cd <As < Pb <Cu <Zn)
në të dy zonat gjë që s'mund të thuhet për nivelin e përmbajtjes së tyre ku
përqëndrime të larta u gjetën në zonën B të lidhura me faktorët gjeogjenikë e
konfirmuar kjo nga vlerat e raporteve të tyre me Sc.
Elementet redoks (Ni, Cr, Co, U dhe Zn) kanë treguar vlera të larta të tyre në
zonën B e cila dëshmon për kushtet oksiduese të zonës. Raportet e [V/Ni, V/Cr, V/(V
+ Ni), Cu/Zn dhe (Cu + Mo)/V] kanë rezultuar të larta në zonën A dëshmi kjo e
kushteve reduktuese të zonës. Kjo pohohet edhe nga raportet e U, Ni, Cr, Co me Zr
Përmbajtja e lartë e P në mostrat tona në zonën A (55 - 5160mg/kg) është e
lidhur me praninë e mineraleve fosforite në jug të vendit, si dhe nga aktiviteti
bujqësor nga përdorimi i plehrave kimike fosforite.
Analiza multivariable vërteton se ajo është mjaft e rëndësishme në përpunimin
statistikor të rezultateve në shkallë të gjerë përsa i pëket origjinës së burimeve të
ndotjes. Nëpërmjet saj janë identifikuar 4 burime kryesore të ndotjes ku mund të
përmendim:
1. Origjina e Al, Mn, V, Ti, Fe, Co, Zr, Hf, W, Sc, La, Ce, Yb, Th, U, Rb, Cs,
Ba, Sr dhe Li. nga pluhuri i tokës;
2: Origjina e Cu, Pb, Zn, Hg, Sb, Mo, Rb dhe Ca, si dhe Ni, Cr, Fe, Co dhe
Mg nga pluhurat dhe grimcat minerare lokale të lidhura me gjeokiminë lokale dhe
prezencën e dampave minerare. Elementet Ni, Cr, Fe, Co kanë lidhje edhe me
industrinë e metaleve të hekurit dhe ato të kromit.
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KAPITULLI VI
VI.

Vlerësimi i cilësisë së ajrit në Shqipëri

(vlerësuar nëpërmjet shkallës së ndotjes së depozitimit atmosferik të
metaleve të rënda më toksik)
6. Qëllimi
Studimi i përmbajtjes së elementeve është kryer në kapitujt e mëparshme. Në këtë
kapitull problemi është trajtuar në një këndvështrim të ndryshëm përsa i përket
ndikimit në riskun mjedisor që paraqesin këta elementë, bazuar në vetitë e tyre
toksike.
6.1

Përpunimi i të dhënave dhe analiza statistikore

Për vlerësimin e ndotjes janë përdorur tre parametra si: faktori i ndotjes (CF,
Fernandez et al., 2000; Fernandez & Carballeira, 2001). indeksi ndotjes (PLI,
Tomlinson et al., 1980; Boamponsem et al., 2010) dhe indeksi potencial ekologjik
(RI) (Hakanson, 1980)
Llogaritja e nivelit të sfondit për secilin elementë në këtë kapitull është përcaktuar nga
grafikët e mesatares së peshuar eksponenciale (EWMA), duke përdorur programin
kompjuterik MINITAB 17 dhe vlerat e tyre jepen në Tabelën 6.3.
Indeksi i ndotjes (PLIsite) llogaritet si rrënja me tregues n i produktit të vlerave të CFve më të mëdha se 3, dhe PLIzone si rrënja me tregues n i produktit të vlerave të PLIsite
(Tomlinson et al., 1980; Boamponsem et al., 2010):
𝑃𝐿𝐼𝑠𝑖𝑡𝑒 =

𝑃𝐿𝐼𝑧𝑜𝑛𝑒 =

𝑛

𝑛

𝐶𝐹1 ∗ 𝐶𝐹2 ∗ … . . . .∗ 𝐶𝐹𝑛

𝑃𝐿𝐼1 ∗ 𝑃𝐿𝐼2 ∗ … . . . .∗ 𝑃𝐿𝐼𝑛

Përveç kësaj, indeksi potencial ekologjik (RI) (Hakanson, 1980) që përfaqëson
toksicitetin e metaleve të rënda dhe përgjigjen e mjedisit ndaj tyre, është llogaritur si
shuma e faktorëve të riskut (E𝑟𝑖 ) të metaleve të rënda (As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb
dhe Zn) në mostrat e myshqeve.
𝑅𝐼 =

𝑇𝑖

𝐶𝑖
𝐵𝐶𝑖

𝐸𝑟 𝑖 = 𝑇𝑖 ∗ 𝐶𝐹𝑖

ku Ti është indeksi i toksicitetit të metalit, Ci është përqendrimi i metaleve në mostrat
e myshqeve; BCi është vlera e sfondit për metalet në mostrat e myshqeve të vendit
tonë. Nuk ekzistojnë të dhëna për biomonitorimin me anë të myshqeve për nivelin
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maksimal të lejuar të ekspozimit ose një prag nën të cilin nuk ndodhin efekte
shëndetësore negative. Ne kemi përdorur klasifikimin e përdorur për tokat (Hakanson,
1980; Zhang et al., 2011).
Antisari et al., (2011) ka përdorur indeksin e ndotjes PLI në depozitimet atmosferike
për vlerësimin e cilësisë së ajrit. Klasifikimi mjedisit dhe vlerat e indeksit të
toksicitetit të metaleve të rënda (Ti) janë treguar në Tabelën 6.1.
Tabela 6.1. Klasifikimi i mjedisit dhe vlerat e faktorit të toksicitetit të metaleve të
rënda, Ti
PLIa
0 vlerë sfondi
0 - 1 jo e ndotur
1-2 mesatarisht jo e ndotur
2 - 3 mesatarisht e ndotur
3-4 mesatarisht e ndotur deri në
ndotje e lart
4 - 5 ndotje e lart
> 5 ndotje ekstreme

a

RIb
≤ 150 ndotje e ulët
150 - 3 0 ndotje mesatar
300 - 600 ndotje e konsiderueshme
> 600 ndotje e lart

Vlerat e Tib
1 – Zn
2 - Cu
5 - Cr, Ni, Pb
10 - As
30 - Cd
40 - Hg

Zhang et al., 2011; bHakanson, 1980

Për interpretimin më të mirë të të dhënave ne kemi aplikuar transformimin Box-Cox
(Box & Cox, 1964) të matricës së të dhënave të përqendrimeve si dhe janë përcaktuar
diapazonet optimale të koeficientit të transformimit Box-Cox (λ) për çdo element.
Qëllimi në përdorimin e transformimeve Box-Cox e të dhënave është për të siguruar
hipotezat e zakonshme të Modelit Linear (Osborne, 2010).
Për të zbuluar lidhjet midis përmbajtjeve të MR në myshqe dhe për të përcaktuar
faktorët mjedisor që ndikojnë potencialisht u përdorën analiza e korrelacionit dhe ajo
faktoriale. Korrelacionet e të dhënave të transformuara me Cox-Box u llogaritën duke
përdorur korrelacion Pearson i konfirmuar nga niveli statistikore i sinjifikancës për p
<0.05, p <0.01 dhe p <0,001. Analiza FA është përdorur si një zgjerim e analizës së
korrelacionit e cila shpjegon të dhënat mbi struktura multivariable të mistershme dhe
shpjegon mesataret e tyre të ndryshme. Faktorët më të rëndësishëm janë përcaktuar
dhe diskutuar. Analizat statistikore janë kryer duke përdorur programin kompjuterik
MINITAB 17.
Hartat GIS për shpërndarjet hapësinore të PLI dhe RI janë përdorur për të shpjeguar
nivelin e shpërndarjes së ndotjes në Shqipëri me anë të biomonitorimit me myshqe.
Hartat GIS e ngarkesave faktoriale, janë përdorur më për të hetuar shpërndarjen
hapësinore të një grupi elementësh me korrelacion të lartë. Përqindjet e ngarkesave të
faktorit në çdo pikë të marrjes së mostrave (FLsite%) janë përdorur për ndërtimin e
hartave GIS që janë llogaritur siç jepet në "Kapitullin V, faqe 96" të këtij studimi.
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6.2

Rezultate dhe diskutime

6.2.1 Interpretimi i rezultateve eksperimentale
Rezultatet e analizës Statistikore Deskriptive e të dhënave të përqendrimeve të MR në
mostrat e myshqeve janë paraqitur në Tabelën 6.2. dhe në Figurën 6.1.
Tabela 6.2. Analiza Statistikore Deskriptive e të dhënave të përqendrimeve të MR (As, Cd,
Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb dhe Zn, mg/kg, peshë e thatë) në mostrat e myshqeve
Parametrat
Mesatare
Median
Mes.gjeometrike
CV%
Kurtosis
Skewness
Min.
Max.
Mediana (Eu)

As
0.500
0.295
0.286
120
5.30
2.23
0.050
2.860
0.21

Cd
0.165
0.103
0.127
98
10.32
3.02
0.058
0.900
0.20

Cr
6.80
5.13
5.37
86
8.36
2.69
1.62
31.76
1.82

Cu
6.33
5.78
5.88
40
3.16
1.36
2.14
15.55
6.53

Ni
13.19
6.67
7.51
165
20.95
4.28
1.56
130.74
1.94

Pb
3.58
2.42
2.86
101
12.91
3.55
1.40
19.73
3.57

Zn
16.13
14.34
11.96
76
7.33
2.20
1.00
68.15
31.0

Hg
0.239
0.136
0.143
163
18.47
4.16
0.031
2.227
0.053

Co
1.887
1.220
1.426
86
3.77
1.95
0.389
7.470
-

Figura 6.1. Diagrama Box-plot i parametrave statistikor të përqendrimeve të nëntë MR në
mostrat e myshqeve

Në bazë të Figurës 6.1. dhe të dhënave në Tabelën 6.2., vërehet se trendi i akumulimit
të elementeve në mostrat e myshqeve është Zn > Ni > Cu > Cr > Pb > Co > As > Hg
> Cd.
Dallimi i lartë ekziston në përqendrimet e elementeve (përveç Cu dhe Zn) në mostrat
e myshqeve. Të gjithë metalet e tjerë kanë treguar vlerë të larta të koeficientit të
variacionit (CV%> 75%), siç shihet në Tabelën 6.2., dhe vlera të larta të skweness dhe
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kurtosis, duke treguar ndoshta ndikimin e faktorëve të ndryshëm në shpërndarjen e
tyre. Inventarët e emetimeve janë thelbësore në shpjegimin e luhatjeve të përbërësve
në vrojtimet atmosferike.
Publikimet e mëparshme në lidhje me depozitimet e metaleve të rëndë në Shqipëri të
matur në myshqe pasqyrojnë ndotje shumë të larta të Cr, Ni dhe Hg (Qarri et al.,
2013, 2014a; Bekteshi et al., 2015; Harmens et al., 2015). Vlerat e medianave për Cr,
Ni dhe Hg të mostrat e myshqeve të Shqipërisë janë më të larta se vlerat e medianave
përkatëse të Evropës; vlerat e medianave për Cu dhe Pb janë pak a shumë të njëjta,
dhe vlerat e medianave për Cd dhe Zn në myshqet e Shqipërisë janë më të ulëta se
vlerat e medianave përkatëse të Evropës, ndërsa Co nuk është përfshirë në studimet e
myshqeve Evropiane. Elementet Cu dhe Zn kanë rezultuar me vlera të CV-ve të
moderuara (25-75%) në mostrat tona. Shumica e elementeve (përveç Zn, Pb dhe Cd)
ndjekin shpërndarjen lognormale (P> 0.05) që është karakteristikë për origjinën
litogjenike të elementeve nga korja e tokës (Clarke & Washington, 1924) dhe ndoshta
reflektohen në depozitimet atmosferike nga pluhuri i tokës i ngritur nga era.
Variacioni i lartë për elementet Ni, Hg, As, Pb, Cd, Cr dhe Co të cilët janë të
karakterizuar nga vlerat më të larta të CV%, skweness dhe kurtosis mendoj që është i
lidhur me origjinë antropogjene të tyre të shkaktuar kryesisht nga pluhuri i tokës i
ngritur nga era që përfaqëson depozitimet historike të mbetjeve ose prejardhjen nga
shtresat minerale të tokës, nga aktiviteti industrial dhe emetimet nga trafiku (Harmens
et al., 2015). Në ndryshim nga vendi jonë, nivelet e përqendrimeve të Cd (nga viti
2005) dhe Hg (nga viti 1990) në mostrat e myshqeve Evropiane janë mjaft të
qëndrueshme dhe relativisht të ulëta (Harmens et al., 2015). Vlerat maksimale për
elementet As, Cd, Cr, Hg, Ni dhe Pb (2.86, 0.90, 31.76, 2.23, 131 dhe 19.7 mg kg-1,
respektivisht) tregojnë pasurimin e këtyre ndotësve në depozitimet atmosferike të
zonave të përzgjedhura në këtë studim.
6.2.2 Indekset e ndotjes
Myshqet mund të akumulojnë sasi të konsiderueshme të grimcave të imta në
sipërfaqet e tyre (Linder et al., 2013). Nga studimet e mëparshme për vendin tonë
(Qarri et al., 2013, 2014a; Bekteshi et al., 2015) dhe nga "Kapitulli V" i këtij studimi,
është treguar se përmbajtja e lartë e grimcave në ajër është një burim i rëndësishëm i
përmbajtjes së metaleve të rënda në depozitimin atmosferik në Shqipëri. Kjo është
arsyeja pse ne kemi përdorur vlerat e RI-ve në mostrat e myshqeve për të
karakterizuar ndotjen e ajrit, në të njëjtën mënyrë si modelet për përcaktimin e ndotjes
së dherave. Për një interpretim më të mirë të rezultateve dhe vlerësimin e nivelit të
ndotjes janë llogaritur indekset e ndryshme të ndotjes, të tilla si faktori i ndotjes (CF,
siç shihen në Tabelën 6.3.), indeksi i ndotjes (PLI, Figura 6.2.) dhe indeksi potencial
ekologjikë (RI, Figura 6.3.).
6.2.2.1 Faktori i ndotjes
Në Tabelën 6.3 janë dhënë vlerat e faktorit të ndotjes për secilin metal duke e
llogaritur atë në bazë të nivelit të sfondit të vendit tonë. Gjithashtu është dhënë dhe
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klasifikimi i ndotjes duke u bazuar në këto vlera sipas Fernandez & Carballeira
(2001).
Tabela 6.3. Vlerat e CF-ve të llogaritura në bazë të nivelit të sfondit të vendit tonë dhe klasifikimit i ndotjes
sipas Fernandez & Carballeira (2001) për përqëndrimet e metaleve në mostrat e Shqipërisë
Parametrat
CF
Klasifikimi
Ndotja
Sfondi (BC)

As
4.84
(C4)
mesatar
0.061

Cd
2.02
(C3)
leht
0.051

Cr
2.50
(C3)
leht
2.05

Cu
1.96
(C2)
dyshimt
2.95

Ni
2.81
(C3)
leht
2.37

Pb
1.75
(C2)
dyshimt
1.38

Zn
4.43
(C4)
mesatar
3.24

Hg
2.43
(C3)
leht
0.056

Rezultatet e CF-ve (Tabela 6.3.) tregojnë që As dhe Zn janë klasifikuar në shkallën e
katërt të ndotjes (C4) që i përket shkallës së ndojes mesatare, megjithatë vlera e
faktorit të ndotjes ndodhet në kufirin e poshtëm të intervalit C4, pra afër kufirit të
ndotjes së lehtë. Metalet Cd, Cr, Ni, Co dhe Hg janë të lidhur me kategorinë e tretë
(C3) të shkallës së ndotjes, që i përket shkallës së ndotjes lehtë. Pjesa tjetër e
elementeve (Cu dhe Pb) janë të lidhur me kategorinë e dytë të shkallës së ndotjes
(C2), që i përket shkallës së dyshuar të ndotjes. Shqipëria karakterizohet nga një
mjedis komplekse gjeologjikë, aktivitet mineral dhe industri përpunuese të metaleve
me një teknologji të vjetër, si dhe nga një përqindje e ulët e tokës së punuar por me
erozion të lartë. Grumbujt e mbetjeve të mineraleve të Fe, Fe-Ni, Cu dhe Cr janë të
depozituar në pjesë të ndryshme të territorit. Vlerat e larta të CF (C3 drejt C4, pra
shkallë e ndotjes e lehtë drejt shkallës së ndotjes mesatare) e elementeve në myshqe
është e lidhur kryesisht me ndotje të lart atmosferike. Biomagnifikimi i
përqendrimeve të metaleve në indet e myshqeve në krahasim me tokën është i njohur
(Antisari et al., 2011) që tregon hyrjen e këtyre elementeve toksike në zinxhirin
ushqimor. Prandaj, PLI dhe RI është përdorur për të vlerësuar shkallën e ndotjes me
metale të rënda në mostrat e myshqeve .
6.2.2.2 Indeksi i ndotjes
Ngarkesa e indeksit të ndotjes (PLI) që vlerëson rrezikun mjedisor të shkaktuar nga
toka e ndotur (PLItokë) ose nga depozitimet atmosferike (PLImyshqe) (Boamponsem et
al., 2010) është përdorur për të vlerësuar rrezikun në shëndetin e njeriut. Vetëm
elementet me CFsite ≥ 3 (≥ niveli i lehtë i ndotjes) janë konsideruar për llogaritjen e
vlerave të PLIsite. Për të hetuar shpërndarjen e vlerave të PLI-ve dhe nivelin e ndotjes
duke u referuar mostrave të myshqeve u ndërtua harta GIS e vlerave të PLIsite (Figura
6.2.).
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Figura 6.2. Harta GIS e vlerave të PLIsites

Bazuar në të dhënat e PLIsite është llogaritur vlera e indeksit të ndotjes për gjithë
territorin e Shqipërisë (PLIzone). Vlerat e PLI-ve në myshqe tregojnë shpërndarjen e
ndotjes dhe nxjerrin në pah zonat me nivel më të lartë të ndotjes. Kjo është treguar
nga rezultatet e PLI-ve që treguan se 8 mostra myshku ose 18% e të gjithë të dhënave,
i takojnë ndotjes mesatare drejt ndotjes së lartë (PLI = 3 - 4), 11 mostra myshku ose
25% e të gjithë të dhënave, i takojnë ndotjes së lartë (PLI = 4 - 5 ), dhe 25 mostra
myshku, ose 57% të të gjithë të dhënave, i përkasin ndotjes ekstreme (PLI> 5, Figura
6.2.). Përveç saj, vlera e indeksit të ndotjes për të gjithë Shqipërinë PLIzone rezultoi
me vlerë 7.8 > 5, ç'ka tregon një ndotje ekstreme në të gjithë territorin nën studim.
Modeli me shkallë të gjerë, që supozon që distanca midis stacioneve monitoruese
është mjaft e madhe (shkalla 25*25km), kërkon interpolim të të dhënave për të kaluar
nga një nivel përmbajtje në tjetrin duke shkaktuar gabime të rëndësishme që sjellin
një rezolucion mjaft të ulët në vlerësimin e pikut të ekspozimit dhe rrezikut ekologjik
(Robichaud et al., 2016). Për këtë arsye për vlerësimin e riskut mjedisor rrjeti i
marrjes së mostrave duhet të jetë më i dendur.
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6.2.2.3 Indeksi potencial ekologjik
Akumulimi i metaleve të rënda në mostrat e myshqeve mund të përdoret si një tregues
që tregon rrezikun e mundshëm ekologjik të bimësisë dhe rrugët e ekspozimit të
njerëzve ndaj metaleve të rënda. Prania e komponimeve mutagjene në ekstraktet
organike të grimcave ajrore është raportuar për herë të parë në vitin 1975, dhe që nga
ajo koha kërkuesit në të gjithë botën janë përpjekur të përcaktojnë sasinë, të
karakterizojnë dhe tregojnë burimet e emetimeve, dhe rrezikun e ekspozimit ndaj
ndotësve të ajrit (Vargas et al., 2011). Njohja e përqëndrimeve të shumë ndotësve në
kohë reale është një hap drejt një sistemi monitorimi të përgjithshëm të rrezikut
mjedisor (Robichaud et al., 2016). Intervali i ndryshimit të vlerave të RI-ve në
myshqe rezultoi nga 168 në 1716, me një vlerë mesatare prej 419 dhe median 330,
duke sugjeruar një rrezik ekologjikë nga mesatar në ekstremisht të lartë në vendin
tonë. Pjesa qendrore e vendit (zona Elbasan-Librazhd), Rëshen dhe zona Lac-Milot
janë theksuar si zonat me ndotje më të lartë (RI> 600) që tregojnë një ndotje dhe
rrezik ekologjik ekstremisht të lartë. Pjesa më e madhe e vendit është klasifikuar në
nivelin e rrezikut të konsiderueshëm (300 <RI <600), ndërsa dy zona të tjera në JP
dhe JL tregojnë një shkallë mesatare të ndotjes (150 <RI <300) (Figura 6.3.).

Figura 6.3. Harta GIS e vlerave të RIsites
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Hg, Cd, dhe As karakterizohen nga një vlerë mjaft e lartë e koeficientit të toksiciteit
(Ti = 40, 30, dhe 10, respektivisht) krahasuar me metalet e tjerë dhe pavarësisht nga
përqendrimi i tyre i ulët në myshqe, ata janë faktorët përcaktues të rreziqeve
ekologjike të zonave në studim. Vlerat e RI-ve në 44 zonat e marra në studim që
rezultojnë me vlerë më të lart se 150 janë përkatësisht: 29.5% e zonave për Hg, 16%
për Cd, dhe 13.6% për As. Tendenca e shpërndarjes së vlerave të RI të këtyre
elementeve është RIHg> RICd> RIAs duke treguar se Hg, Cd, dhe As duhet të merren
parasysh në mënyrë të veçantë pasi janë ndotësit më të rëndësishme të depozitimeve
atmosferike në Shqipëri. Vlerat e RI-ve për Cr, Co, Cu, Pb, Ni (me përjashtim të 4
pozicioneve të marrjes së mostrave, respektivisht, Bulqizës, Burrelit, Librazhd, e
Milotit), dhe për Zn janë më të vogla se 50 duke treguar një ndotje dhe rrezik
ekologjik të ulët. Sipërfaqja e zonave me fusha të mbjella me prodhime bujqësore (%
i totalit) për çdo klasifikim të vlerave të RI është paraqitur në Figurën 6.4

Figura 6.4. Sipërfaqja e zonave me fusha të mbjella me prodhime bujqësore (% e totalit) për
çdo klasifikim RI

Sipërfaqja e të dhënave të fushave të mbjella me prodhime bujqësore është marrë nga
të dhënat statistikore vjetore të raportuara nga Ministria e Bujqësisë së Shqipërisë në
vitin 2010. Rritja e prodhimeve bujqësore për konsum njerëzor apo për kafshë në
vendet e ndotura mund të çojë potencialisht në kapjen dhe akumulimin e grimcave
metalike në bimët e ngrënshme me një rrezik të caktuar për shëndetin e njeriut dhe të
kafshëve përmes rrugës së zinxhirit ushqimor që është e njohur si një rrugë e
rëndësishme për ekspozimin e njeriut ndaj metaleve.
Në bazë të vlerave të RI, rreziku më i lartë ekologjik mund të pritet në zonat me
përqendrimet më të larta të ngarkesave të metaleve gjurmë. Kadmiumi (Cd),
konsiderohet si një ndër elementet më toksike gjurmë në mjedis (Page et al.,1987).
Qëndrueshmëria e tij në mjedis, kapja relativisht e shpejtë dhe akumulimi nga të
mbjellat dhe zinxhiri ushqimor kontribuojnë në rreziqet potenciale mjedisore të Cd
(Page et al., 1987). Rreziku i popullatës ndaj Hg varet nga format kimike të
komponimeve të tij.
Kanceri i mushkërive është konsideruar të jetë efekti kritik pas thithjes me anë të
rrugëve të frymarrjes të arsenikut. Është vlerësuar se rreth 3% e vdekjeve nga kanceri
kardio-pulmonare dhe 5% të vdekjeve nga kanceri i mushkërive i atribuohet nivelit
global të PM-ve (WHO 2013)
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6.3

Analizat Multivariable

Për të transformuar të dhënat origjinale në të dhëna me shpërndarje normale që mund
të shmangin devijimet e mëdha për shkak të mos-homogjenitetit të variancës dhe për
të shmangur devijimet e mëdha nga analizat multivariable (të tilla si korrelacioni,
analiza Cluster dhe analiza faktore) është aplikuar transformimi Box-Cox (Box dhe
Cox 1964) në matricën e të dhënave origjinale. Për secilin element është përcaktuar
intervali i koeficientit të transformimit Box-Cox (λ) dhe në bazë të tij është përcaktuar
një koeficient i përbashkët i transformimit Box-Cox (), i cili është përdorur për
transformimin e të dhënave. Përdorimi i  të njëjtë për të gjithë elementet, është një
kusht i rëndësishëm që nuk ndikon në vetitë dhe sjelljet e përbashkëta të të dhënave
origjinale. Intervalet optimale të  për çdo element, janë paraqitur në Figurën 6.5.

Figura 6.5. Intervalet optimale “” për secilin element të marr nga transformimi
univariate Box-Cox

λ = - 0.33 (e anasjelltë e rrënjës kubike të transformit (Osborne, 2010) është zgjedhur
për transformimin Box-Cox për të gjitha elementet nën studim që transformojnë të
dhënat e përqendrimeve origjinale të elementeve (përveç Zn) në të dhëna me
shpërndarje normale (P> 0.05). Për të dalluar origjinën e elementeve litogjenë dhe
antropogjenë në mostrat e myshqeve u krye analiza e korrelacionit Pearson e të
dhënave të transformuar Box-Cox. Rezultatet e analizës së korrelacionit, janë treguar
në Tabelën 6.4.
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Tabela 6.4. Koeficientet e korrelacionit Pearson midis vlerave të elementeve në
mostrat e myshqeve të marra nga të dhënat e transformuara Box-Cox
Elementet
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
Hg
Co

As
0.236
0.310c
-0.01
0.069
0.149
-0.182
-0.027
0.214

Cd

Cr

Cu

Ni

0.131
0.434b
0.044
0.545a
0.303c
0.399b
0.053

0.347c
0.850a
0.179
0.264
0.354c
0.709a

0.403b
0.663a
0.839a
0.477a
0.302c

0.403b
0.384 0.507a
0.267 0.463a 0.502a
0.705a 0.154 0.178 0.195

Vlerat për P: a < 0.001; b < 0.005; c < 0.01

Pb

Zn

Hg

Koeficiente shumë të mirë dhe sinjifikantë korrelacioni (r2 > 0.50, P<0.001) janë
gjetur midis çifteve të elementeve të tilla si Cd dhe Pb; Cr dhe Ni, Co; Cu dhe Zn, Pb,
Hg; Ni dhe Co; Pb dhe Zn, Hg; Zn dhe Hg në mostrat e myshqeve (N = 44). Këto
përfundime mund të dëshmojnë për sjelljet e tyre të ngjashme apo për emetimet
gjeogjenike dhe industriale në depozitimet atmosferike.
Koeficentë të moderuar korrelacioni dhe sinjifikantë janë gjetur midis Cd dhe Pb në
mostrat e myshqeve të Shqipërisë (r2 = 0.545, P <0.005). Kjo është në të njëjtën linjë
me më shumë se 65% të vendeve pjesëmarrëse në studimet e myshqeve Evropiane që
nga viti 1990 (Harmens et al., 2012) që ndoshta ka të bëjë me transportin në distancë
të largët të ndotjes së ajrit në shkallë Evropiane (Harmens et al., 2015). Koeficient
korrelacioni të ulët dhe pozitivë (r2 ≤ 0.40, Pb < 0.01) janë gjetur midis çifteve të
elementeve Cd dhe Cu, Zn, Hg; Cr dhe Cu, Hg; Cu dhe Co, Ni; Ni dhe Pb, Zn; Pb dhe
Hg. Për interpretuar një interpretim më të mirë të rezultateve, analiza faktoriale është
përdorur për të dhënat e marra nga transformimi Box-Cox. Identifikimi i kategorive të
burimeve është bërë nga shqyrtimi i profilet e faktorëve, psh, ngarkesave të
elementeve dhe variablave të tjera pas rrotullimit Varimax.
Kriteri kryesor në përzgjedhjen e numrit të faktorëve optimale dhe modeleve për
identifikimin e burimeve kryesore, është që vlera Eigenvalues duhet të jetë më e
madhe se 1.
Në Tabelën 6.5. janë paraqitur rezultatet e analizës faktoriale për të dhënat e marra
nga transformimi Box-Cox, ndërsa në Figurën 6.6 janë ilustruar shpërndarja e këtyre
faktorëve me anë të hartave GIS.
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Tabela 6.5. Rezultatet e analizës faktoriale
për MR në mostrat e myshqeve
Elementet
As
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
Hg
Co
Varianca
% Var

Faktor1
-0.044
0.670
0.178
0.860
0.176
0.818
0.809
0.687
0.083
3.056
0.340

Faktor2
0.198
-0.099
0.907
0.278
0.923
-0.003
0.227
0.205
0.858
2.629
0.292

Faktor3
0.893
0.487
0.183
-0.114
-0.104
0.246
-0.352
-0.018
0.126
1.292
0.144

Tre faktorë kryesorë janë nxjerrë nga rezultatet e analizës faktoriale (Tabela 6.5) dhe
janë interpretuar si kategori të burimeve që kontribuojnë në përqendrimet e elemente
në zonat e marra në studim.

a.
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b.
Figura 6.6. Hartat GIS e ngarkesave të faktorit a. Faktori i 1rë (FL1), b. Faktori i 2të
(FL2), dhe c. Faktori i 3të (FL3)

Faktori i parë (F1) është faktori më i fuqishëm që përfaqëson 34% të totalit të
variancës dhe përshkruan ngarkesat e larta pozitive të Cd, Cu, Pb, Hg dhe Zn.
Ngarkesat e larta të këtyre elementeve tregojnë që këto elementë janë ndotësit kryesor
që rrjedhin nga faktorë të ngjashme antropogjenë. Ky faktor mund të shpjegohet me
elemente të cilat janë të lidhur zakonisht me rreze të gjatë të transportit atmosferik të
ndotësve nga pjesë të tjera të Evropës (LRTP) (Harmens et al., 2015), si dhe kanë
prejardhje ndoshta nga burime lokale të tilla si faktorë gjeokimike, temperatura e lartë
e përpunimit të metaleve, emetimet nga trafiku dhe grimcat minerale, si dhe nga
pluhuri i ngritur nga era që përfaqëson depozitimin e mbetjeve historike (Harmens et
al., 2015). Nivelet e përqendrimeve të Cd dhe Hg në mostrat e myshqeve Evropiane
janë mjaft të qëndrueshme për një periudhë të gjatë (respektivisht që nga viti 2005 dhe
1990) (Harmens et al., 2015), për këtë mendoj që variacioni i lartë i tyre në mostrat
tona mund të përfaqësojnë emetimet lokale të tyre apo akumulimet historike në tokë.
Ndikimi i mineraleve sulfite dhe dampeve të skorie të hapura të industrisë së ishbakrit në Shqipëri janë ndoshta faktori kryesor kontribues në lidhjen e këtyre
elementeve me faktorin e parë. Përqendrimet e Cd, Hg dhe Pb gjithashtu ndikohen
fuqimëshm në zona ku përdoren pesticide dhe ku djegia e karburanteve është e lartë.
Nga ana tjetër, Hg ndodhet në mënyrë të natyrshme në tokë dhe minerale dhe mund të
hyjë në ajër me anë të grimcave të pluhurit të ngritur nga era, kryesisht si material në
grimcat e imta. Pb është shquar si element me origjinë zakonisht antropogjenë që
lidhet kryesisht me emetimet nga trafiku (Harmens et al., 2015).
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Sipas hartës së shpërndarjes së ngarkesave të faktorit të parë (Figura 6.6a) ngarkesat
relative të larta janë të pranishme në Perëndim të vendit që është i lidhur ndoshta me
portet dhe aktivitetin e anijeve në zonat bregdetare, me trafikun dhe industrinë e
naftës dhe gazit. Ngarkesa të larta janë të pranishme në pjesën Qendrore të vendit (në
zonat e Elbasanit, Krujës, Milotit dhe në Zogaj, përkatësisht St. 25, 32, 34 dhe 39)
shkaktuar nga emetimet industriale të uzinës metalurgjike në Elbasan (metalurgjisë së
Fe-Ni dhe Cr); nga mbeturinat dhe djegia e gomave të automobilave në furrat e
gëlqereve në Krujë, prodhimit të çimentos në Fushë-Krujë (5.5 km larg nga Kruja);
dhe nga zonat e mineralizuara me Cu (St. 34 dhe 39).
Faktori i dytë (F2) është faktori i dytë më i fortë që përfaqëson 29.2% të totalit të
variancës. Ajo është përgjegjëse për ngarkesat e larta të Cr, Ni dhe Co. Lidhja e F2
me Cr, Ni dhe Co mendoj se vjen si pasojë e industrisë së përpunimit të metaleve
(fabrikat metalurgjike dhe Metalurgjia e Hekur-Nikelit në fabrikën e Elbasanit) dhe
nga kontributi gjeogjenik i depozitave të Cr dhe Fe-Ni në Shqipëri. Të dy këta faktorë
janë burime të rëndësishme të emetimit të Cr, Ni dhe Co në Shqipëri, për këtë arsye
ngarkesa të larta të Cr, Ni dhe Co (Figura 6.6b) janë gjetur në depozitat e kromit në
zonën e Bulqizës (St. 30) dhe depozitat e Fe-Ni në zonën e Librazhdit (St. 26).
Përqendrimet mesatare për Cr dhe Ni në Shqipëri janë në nivel më të lartë në
krahasim me vendet që morën pjesë në studimin e monitorimit të ajrit me anë të
myshqeve në vitin 2010 (Qarri et al., 2014a; Bekteshi et al., 2015; Harmens et al.,
2015). Vlerat më të larta të përqendrimit të Cr dhe Ni janë përkatësisht 6 dhe 20 herë
më të larta se vlerat e përqendrimit mesatare të vendeve Evropiane duke treguar
kontributin e lart antropogjenë për këto elementeve në mostrat e myshqeve.
Përqendrimi i lartë Ni në mostra është ndoshta e lidhur me burimet gjeogjenike dhe
emetimin nga automjetet, djegia e naftës, pluhuri rrugor, dhe industrinë e metalurgjisë
së hekurit (Buzcu-Guven et al., 2007). Prezenca Cr, Ni dhe Co në myshqe lidhet me
origjinën nga emetimet industriale të ferro-kromit dhe ajo metalurgjike në Elbasan,
industrinë minerare në Shqipëri dhe grimcat e imta në ajër me prejardhje nga pluhuri i
tokës dhe nga dampat minerare të Cr dhe Fe-Ni.
Faktori i tretë (F3) është i lidhur me ngarkesa të larta të As dhe ngarkesë mesatare
për sa i përket Cd (Figura 6.6c). Përmbajtjet më të larta të As janë gjetur në jug të
vendit ku nuk ka të dhëna mbi shkarkimet industriale. Ngarkesa të larta të As dhe Cd
ndoshta janë të lidhura me aktivitetin bujqësor, pra përdorimin e plehrave dhe
pesticideve, dhe origjinën gjeokimike nga mineralet fosforite të pozicionuar në jug të
vendit. Ngarkesa mesatare të As dhe Cd në mostrat e myshqeve janë të lidhura
gjithashtu dhe me shkarkimet e automjeteve dhe emetimin industriale nga industria
metalurgjike në Elbasan. Kontributet gjeokimike nga mineraleve sulfite në V-L (Lazo
et al., 2007) janë padyshim një kontribues i rëndësishëm për ngarkesa mesatare të As,
Cd dhe Pb në mostrat e myshqeve.
6.4

Përfundime në lidhje me vlerësimin e cilësisë së ajrit në Shqipëri

Përfundimet në lidhje me vlerësimin e cilësisë së ajrit në Shqipëri - vlerësuar
nëpërmjet shkallës së ndotjes së depozitimit atmosferik të metaleve të rënda më toksik
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Biomonitorimi me anë të myshqeve e kombinuar me analizën statistikore është një
instrument i rëndësishëm dhe një metodë plotësuese për hetim hapësinor të
depozitimit atmosferike të metaleve të rëndë. Ndryshueshmëria e përqendrimit të
metaleve në myshqe mund të reflektojë ndryshimin lokale në metalet e depozituar,
dhe zonat me nivel të lartë ndotjeje.
Vlerat e CF-ve tregojnë se elementet As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb dhe Zn janë të
lidhur me shkallët e kontaminimit C3 dhe C4 që përfaqësojnë shkallën e lehtë dhe atë
mesatare të ndotjes.
Përveç saj, indeksi PLIzone (PLIzone = 7.8 > 5) tregon një ndotje ekstreme në të gjithë
territorin nën studim.
Vlerat e indeksit të riskut ekologjik (RI > 150) tregojnë një shkallë ndotje mesatare
deri në ndotje të lartë. Risku ekologjik më i lartë, dhe rreziku i ekspozimit të njeriut
nga metalet gjurmë, mund të pritet në zonat me përqendrimet më të larta të këtyre
metaleve të akumuluar në myshqe. Të dhënat e RI-ve u spikatën në pjesën qendrore të
Shqipërisë, si një zonë me rrezik të lartë ekologjik.
Problemet e ndotjes së ajrit janë të lidhura kryesisht me ndotjen nga pluhurat lokalë,
industria dhe më pak nga sektori i transportit dhe djegia e mbeturinave urbane. Disa
shkarkues lokale janë identifikuar si, metalurgjia hekur-kromit, industria e çimentos,
rafineritë e naftës, industria minerare, dhe transporti. Përveç kësaj, burimet natyrore,
të shkaktuara nga toka e pasura me minerale, e lidhur me pluhurin e ngritur nga era e
veçanërisht në drejtim juglindore të vendit, u theksua si një tjetër mundësi e
emetimeve lokale. Industria komplekse në Elbasan është burimi kryesor i ndotjes së
ajrit në pjesën qendrore të Shqipërisë.
Ndryshueshmëria e lartë e përqendrimit të elementeve dhe niveli i lartë i ndotjes i
vlerësuara nga vlerat e CF-ve, PLI dhe RI kërkojnë një skemë më të dendur të marrjes
së mostrave në studimet e ardhshme të monitorimit të zonës dhe të vlerësimeve të
cilësisë së ajrit.
Influencë e konsiderueshme e detit Adriatik dhe Jon janë reflektuar në shpërndarjet
hapësinore të elementeve në mostrat e myshqeve përgjatë të vijës bregdetare, që ishte
kryesisht e qëndrueshme dhe në përqëndrime të ulëta (Cr, Ni, Co, As) në krahasim me
mostrat e myshqeve në brendësi. Niveli i ulët i këtyre elementeve në myshqe është
ndoshta e lidhur me konkurrencën e elementeve nga kationet e krupës së detit dhe
ndikimet e ulëta antropogjenë në krahasim me zonat e brendshme me shpërndarje të
lartë gjeokimike të tyre në drejtimin P-L. Janë evidentuar vlera relativisht të lartë të
Pb, Cd, Cu, Hg dhe Zn në vijën bregdetare që ndoshta janë të lidhura me aktivitetin e
anijeve dhe porteve në zonën perëndimore bregdetare, me trafikun dhe industrinë e
naftës e gazit.
Udhëzimet rreth cilësisë së ajrit për shumicën e metaleve në depozitimin atmosferik
dhe studimi i biomonitorimit me anë të myshqeve nuk kanë vendosur ende një nivel
maksimal të lejuar për vlerësimin e rrezikut të këtyre metaleve në depozitimet
atmosferike. Rezultatet e këtij studimi, janë të vlefshme për politikëbërësit dhe
rregullatorët për marrjen e vendimeve të duhura në mbrojtjen e mjedisit.
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7. REKOMANDIME
Ky studim i kryer në një periudhë 4-vjecare në fushën biomonitorimit përbën qasjen e
parë të vlerësimeve ekologjike të integruara në vendin tonë. Rezultatet e marra
shërbejnë si një bazë e mirë për kërkime të mëtejshme integrale dhe periodike. Për sa
më sipër po japim edhe rekomandimet e mëposhtme:

Studime të mëtejshme duhet të kryhen me një skemë më homogjene të
mostrave për të karakterizuar më mirë modelin e shpërndarjes së elementeve me
variacion të lartë dhe devijim standard të shkaktuara nga faktorë të ndryshëm. Për këtë
qëllim për vijimin e studimit në periudhën monitoruese (2015-2020) numri i
stacioneve u rrit nga 44 në 55, siç paraqitet në Figurën 7.1.

Figura 7.1. Harta e marrjes së mostrave në gjithë territorin e Shqipërisë për
studimin e dytë të Shqipërisë (2015-2020)


Për të bërë një karakterizim të shpejtë dhe të saktë të intensitetit të ndotjes
sugjerohet të përcaktohen nivelet kritike për metalet e rënda.

Rekomandohet që mostrat para analizës të homogjenizohen për të pasur
rezultate sa më përfaqësuese në një zone të caktuar
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ANEKS I
Një vlerësim i përgjithshëm i elementeve të përcaktur në myshqe me të dy
metodat NAA dhe ICP-AES dhe diskutime mbi një grup elementësh të
përcaktuar me besueshmeri të lart me NAA
1.

Analiza instrumentale
Mostrat e përgatitura për rrezatimin e izotopeve me jetë të shkurtër (rreth 0.3g mostër
në gjendje të thatë) vulosen me ngrohje në qese polietileni dhe rrezatohen në kanalin
Ch2. Për rrezatim e izotopeve me jetë të gjatë mostrat me të njejtën peshë (rreth 0.3 g)
u paketuan në enë alumini dhe u rrezatuan në kanalin Ch1. Karakteristikat e densitetit
të fluksit të neutroneve në kanalet e pajisura me një sistem pneumatik janë dhënë në
Tabelaën 2.4. Për përcaktimet e bërthamave radioaktive me jetë të shkurtër mostrat
janë rrezatuar për 3 min në kanalin Ch2. Pas rrezatimit janë kryer dy matje të
spektrometrisë gama; e para u krye për një kohë matjeje (tm) prej 5 min, pas një kohe
zbërthimi (td) prej 2-3 min për përcaktimin e izotopeve me jetëgjatësi shumë të
shkurtër (SLI 1 Al dhe V), dhe e dyta pas 9 ÷ 10 minuta zbërthimi për një kohë
matjeje (tm) prej 20 min ku përcaktohen izotopet me jetëgjatësi të shkurtër (SLI 2 Mg,
Mn, Ca, Ti, Cl, I, Dy). Izotopet me jetë të gjatë u përcaktuan duke përdorë Channel 1
(Ch1) dhe mostrat u rrezatuan për 100 h. Pas rrezatimit mostrat u ripaketuan në enë të
pastra dhe spektrat gama u regjistruan për 45 min pas 4-5 ditësh zbërthmi për izotopet
me jetëgjatësi të gjatë (LLI1 përkatësisht Na, K, As, Br, Mo, La, Nd, Sm, Au, Lu, Ba,
Ë, U) dhe për kohë matjeje prej 3 orësh pas 20-23 ditësh zbërthimi për izotopet me
jetëgjatësi shumë të gjatë (LLI2 Sc, Cr, Fe, Ni, Co, Zn, Se, Sr, Rb, Zr, Ag, Sb, Cs, Ce,
Eu, Tb, Tm, Ta, Th, Gd, Yb, Hf). Janë analizuar 44 elementë. Përmbajtja e tyre në
mostrat e myshqeve jepet në mg/kg peshë e thatë. Spektrat gama u regjistruan duke
përdorur dedektorët Ge(Li) me një rezolucion 2.5 keV që i referohet vijës 1332.4 keV
të 60Co, dhe me një efikasitet relativë rreth 6 % i shprehur si raport i efikasitetit
absolute të dedektorit të Ge ndaj efikasitetit të dedektorit 3x3 NaI për të njëjtën vijë
(1332.4 keV të 60Co).
Përcaktimi i aktivitetit të elementeve u përftua nëpërmjet intensitetit të spektrave
gama nëpërmjet softit kompjuterik GinieTM 2000 i përshtatur në FLNP, JINR
(Ostrovnaya et al., 1993).

2.

Vetia e aktivizimit epitermik nëpërmjet
integrale/propabilitet i neutroneve termike (I0 /σ0)

raportit

rezonancë

Vlen të përmendet fakti që avantazhi i përdorimit të ENAA është i rëndësishëm për
vlera të raportit I0 /σ0 > 10
Në zonën termike të neutroneve shumica e bërthamave ndjekin të ashtuquajturin Ligji
1/v, i cili do të thotë se Probabiliteti i aktivizimit të tyre (σ0 ) eshtë proporcional me të
anasjelltën e shpejtësisë së neutroneve. Disa bërthama si 24Na dhe 46Sc ndjekin Ligjin
1/v në zonën epitermike deri në energjinë ku fluxi i neutroneve epitermike është
shumë i ulët, dhe si rrjedhim këto neutrone nuk shfaqin më kontribut signjifikant në
shkallën e formimit të izotopeve të dhëna më sipër. Bërthama të elementeve të tjerë
kanë rezonancë të madhe në zonën epitermike me energji të ulët, që do të thotë se
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propabliteti i tyre mund të arrijë vlera të larta brenda intervaleve me energji të ulët.
Për të përjashtuar neutronet termike përdoret një filtër Cd i cili vendoset në kanalin
Ch1 i cili lejon kalimin vetëm të neutroneve epitermike dhe të shpejta. Neutronet që
kalojnë në Ch1 me energji më të lartë se energjia ''cut-off'' e Cd (0.55 eV) marrin
pjesë në procesin e aktivizimit duke e përmirësuar atë për disa bërthama, probabiliteti
i të cilave në zonën epitermike (I0) është më i lartë krahasuar me Probabilitetin e
aktivizimit të tyre nga neutronet termike (σ0). Siç theksohet nga Brunfelt dhe
Steinnes (1969), bërthamat e elementeve 27Al, 55Mn, 23Na, 41K, 151Eu, 139La, 45Sc,
58
Fe, 50Cr, 31P etj nuk shfaqin shmangie nga Ligji 1/v në në zonën epitermike me
energji të ulët. Nga ana tjeter, shumë elemente gjurmë kanë izotope me rezonancë
integrale relative të lartë. Ky fakt e bën aktivizimin me neutrone epitermike një mjet
të dobishëm për përcaktimin e elementeve gjurmë, vecanërisht kur përdoret
spektroskopia gama me dedektor Ge(Li). Për bërthamat që ndjekin Ligjin 1/v ne
zonën epitermike, I0 e përcaktuar më sipër shkon drejt vlerës zero, dhe kontributi i
neutroneve epitermike në shkallën e reaksionit total bëhet shumë i ulët . Nëqoftëse
janë të pranishme bërthama me propabilitet aktivizimi të neutroneve termike me vlerë
mesatare ose të ulët krahasuar me rezonancën intergrale, atëherë neutronet epitermike
mund të bëhen përgjegjëse për një pjesë të madhe të aktivizimit të tyre. Vetia e
aktivizimit epitermik mund të shprehet më mirë nëpërmjet raportit e rezonancë
integrale/Probabilitetin e neutron termike (I0/σ0) të bërthamave shenjë. Duke pasur
parasysh që ky raport është i rendit 0.5 për bërthamat që ndjekin ligjin 1/v në zonën
rezonante, ai mund të shkojë deri në vlerën 100 në për bërthama të tjera. Vlen të
përmendet fakti që avantazhi i përdorimit të ENAA është i rëndësishëm për vlera të
raportit I0 /σ0 > 10.
Në Tabelën 1.1 janë paraqitur të dhënat e vlerave të raportit I0 /σ0 > 10 për izotopet
me jetë të gjatë (T1/2 > 15 h) të përshtatshme për tu përcaktur me metodën ENAA, si
dhe të dhënat e vlerave të raportit I0/σ0 < 10 për izotopet (T1/2 > 15 h) të përshtatshëm
për tu përcaktur me metodën NAA konvencionale.
Tabela 1.1. Të dhënat bërthamore për elementet e përcaktuara nga izotopet e tyre me jetë të
gjatë (T1/2 > 15 h) të prodhuara nga reaksionet (n, γ)
Elementet
As
Se
Br
Rb
Sr
Zr
Mo
Ag
Sb
Cs
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Perioda e
gjysëmzbërthimit
(T1/2)
Preferohet ENAA
26.3 h
119.8 d
1 47 d
18.7 d
64.8 d
64.02 d
65.9 h
249.7 d
60.2 d
2.06 y

Bërthamë
radioaktive
75

As
Se
81
Br
85
Rb
84
Sr
94
Zr
98
Mo
109
Ag
123
Sb
133
Cs
74

135

Raporti I0/σ0
[Steinnes 1971]

Natural
Abundance %

13.6
10.0
19.3
14.8
13.2
248
53.1
17.5
28.8
12.7

100 LLI 1
0.89 LLI 2
49.31 LLI 1
72.17 LLI 2
0.56 LLI 2
17.38 (LLI 2)
24.13 (LLI 1)
48.161 (LLI 2)
42.79 LLI2
100 LLI 2
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Ba
Sm
Tb
Tm
Ta
Ë
Au
Th
U
Lu
Na
K
Sc
Cr
Fe
Co
Ni
Zn
La
Ce
Nd
Eu
Gd
Yb
Hf
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Ba
Sm
159
Tb
169
Tm
181
Ta
186
Ë
197
Au
232
Th
238
U
176
Lu
152

11.8 d
1.9 d
72.1d
128.6 d
114.4 d
23.9 h
2.7 d
27.4 d (233Pa)
2.35 d (239Np)
6.75 d

NAA konvencionale
Na
15.0 h
41
K
12.4 h
45
Sc
83.8 d
50
Cr
27.7 d
58
Fe
44.5 d
59
Co
5.27 y
58
Ni(68%)70.8 d
58
Co
64
Zn
243.9 d
139
La
40.3 h
140
Ce
32.5 d
146
Nd
11.0 d
151
Eu
12.4 y
152
Gd
241.6 d
168
Yb
32.03 d
180
Hf
42.4 d
23

24.8
14.4
17.9
14.5
32.3
13.7
15.7
11.5
103.4
34.8

0.106 LLI 2
26.75 LLI 1
100 LLI 2
100 LLI 2
99.98 LLI 2
28.43 LLI 1
100 LLI 1
100 LLI 2
99.27 LLI 1
2.59 LLI 1

0.59
0.97
0.43
0.53
0.97
1.99

100 LLI 1
6.7 LLI 1
100 LLI 2
4.345 LLI 2
0.282 (LLI 2)
100 LLI 2

0.67

LLI 2

1.91
0.88
0.83
2.00
0.87
2.8
4.6
2.62

48.63 LLI 2
99.9 LLI 1
88.450 LLI 2
17.2 LLI 2
47.81 LLI 2
0.20 LLI 2
0.13 LLI 2
35.08LLI 2

Në Tabelën 1.2 është paraqitur një listë të ngjashme për izotopet me jetë të shkurtër
(T1/2 < 15 h). Për të kontrolluar stabilitetin e vlerave të fluksit janë përdorur si
elemente referuese të brendshëm për izotopet me jetë të gjatë të rrezatuara në Ch1
është përdorur Zr (10 µg), dhe për izotopet me jetë të shkurtër të rrezatuara në Ch2
është përdorur Au (10 µg).
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Tabela 1.2. Të dhënat bërthamore për elementet e përcaktuara nga izotopet e tyre me jetë të
gjatë (T1/2 < 10 h) të prodhuara nga reaksionet (n, γ)
Bërthamë
Elementet
radioaktive
I
Mg
Al
Cl
Ca
Ti
V
Mn
Dy

127

26

I

Mg
Al
37
Cl
48
Ca
50
Ti
51
V
55
Mn
164
Dy
27

Perioda e
gjysëmzbërthimit (T1/2)
Preferohet ENAA
25.0 min
NAA konvencionale
9.46 min
2.24 min
37.2 min
8.72 min
5.76 min
3.75 min
2.58 h
2.33 h

Raporti I0/σ0

Natural
Abundance
%

24.8

100 SLI 2

0.64
0.71
0.69
0.45
0.67
0.55
1.05
0.19

11 SLI 2
100 SLI 1
24.2 SLI 2
0.187 SLI 2
5.18 SLI 2
99.95 SLI 1
100 SLI 2
22.18 SLI 2

Avantazhet e aktivizimit me neutrone epitermike në temperaturë të ulët (70-90ºС) në
kanalet e rrezatimi të reaktorit IBR-2 janë përdorur në mënyrë të favorshme për
analizimin e mostrave mjedisore dhe biologjike.
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me metodën e aktivizimit neutronik dhe metoda të tjera komplementare duke përdorur
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ANEKS II
Pluhuri si burim i rëndësishëm i metaleve gjurmë në depozitimet
atmosferike në Shqipëri
1. Përcaktimi i metaleve me ICP-AES
Analiza kimike e metaleve Li, Mg, P, K, Na, Ca, Mn, Sr, Ba, Cu, Fe, Ni, Pb, V, Al
dhe Zn në mostrat e myshqeve u krye pranë ―
Institute of Chemistry, Faculty of
Science, Sts. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia‖. Analizimi i
mostrave të myshqeve u krye me metodën e Spektrometrisë së emisionit atomik me
plasmë të çiftuar me induksion ICP-AES (Varian 715-ES, ICP optical emission). As
dhe Cd janë analizuar me Spektroskopinë e Absorbimit Atomik me atomizim
elektrotermik (ETAAS) (Varian, SpectrAA 640Z), ndërsa Hg u analiza me anë të
Spektroskopisë së Absorbimit Atomik me një sistem të avullit të ftohtë të krijuar vetë
(CVAAS) (Varian 10+) (Lazo & Cullaj 2002; Lazo & Kucuku 2012). Analiza me
CVAAS u krye në laboratorin instrumental të kimisë analitike, Departamenti i
Kimisë, Fakulteti I Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës. Rreth 0.5 g myshk u
peshua në enë tefloni dhe mostrat u trajtuan me me një përzjerje 7 ml acid nitric të
përqëndruar (HNO3) me 2 ml peroksid hidrogjeni (H2O2), me pas u lanë për disa
minuta derisa të zhvillohet reaksioni dhe të çlirohen avujt e acideve. Pasi ka mbaruar
reaksioni ato u vendosën në furrë me mikrovalë (Milestone, Ethos Touch Control) për
të vazhduar procesin e disgregimit. Pastaj mostrat e disgreguara në të gjithë enët i
kalojmë në enë të taruara 50 ml. Tretësirat e përdorura për të përgatitur tretësirat
standarde ishte me përqendrim 1000 mg/L (Merck, ICP- multielement standard
solution IV). Disgregimi i mostrave me mikrovalë MARS – 6 (e prodhuar nga
korporata CEM, USA) u aplikua për disgregimin total të mostrave të myshqeve sipas
metodës së dhënë nga Balabanova et al., (2010). Të gjitha reagente e përdorura në
këtë studim janë të shkallës së pastërtisë analitike: acidi nitrik (HNO3) dhe
(H2O2)ishin të cilësisë super të pastër (Merck, Gjermani) dhe uji (H2O) i bi-distiluar
për pregatitjen e të gjitha tretësirave. Përmbajtja e Cr, Cu, Ni, Pb dhe Zn u krye me
metodën e Spektrometrisë së emisionit atomik me plasmë të çiftuar me induksion,
ICP-AES (Varian 715-ES), duke përdorur një nebulizator ultrasonik (CETAC
U5000AT+) për të rritur ndjeshmërinë dhe për të ulur kufijtë e diktimit dhe
Spektroskopinë e Absorbimit Atomik me atomizim elektrotermik, (ETAAS, Varian,
SpectrAA 640Z), për analizën e As dhe Cd. Parametrat optimalë të këtyre teknikave
janë dhënë nga Balabanova et al., (2010). Hg u analiza me anë të Spektroskopisë së
Absorbimit Atomik me avuj të ftohtë, CVAAS, (Varian 10+, me një sistem të avullit
të ftohtë të krijuar vetë) (Lazo & Cullaj, 2002).
Analiza me ICP-AES dhe ETAAS u krye pranë ―
Institute of Chemistry, Faculty of
Science, Sts. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia‖, dhe analiza me
CVAAS u krye në laboratorin instrumental të kimisë analitike, Departamenti i
Kimisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës.
1.1 Kontrolli i cilësisë së analizave të metaleve të rëndë të përcaktuar me ICP
Me qëllim kontrollin e cilësisë së rezultateve të përftuara nga metoda ICP-AES, u
analizuan njëkohësisht me mostrat tona dhe materialet referuese të myshqeve M2 dhe
M3. Këto materialet referuese janë përgatitur në kuadër të programit të monitorimit
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″The European Moss Survey″. Nga analiza kimike e tyre rezultoi se vlerat e matura
ishin në përputhje me vlerat e rekomanduara. Vlerat e rekomanduara dhe ato të marra
gjatë analizës për përmbajtjen e elementeve të analizuara në mostrat reference të
myshqeve M2 dhe M3 janë raportuar në një studim të mëparshëm (Qarri et al., 2013).
Në të njëjtën kohë, krahas mostrave u analizua dhe prova e bardhë, si dhe disa mostra
dublikate.
2. Analiza e korrelacionit Spearman dhe dhenia e vlerave te koeficenteve te
korrelacionit
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Tabela 2.1. Koeficentet e korrelacionit Spearman midis 37 elementeve të përcaktuar në myshqe me NAA
Mn
V
Ti
Cr
Fe
Ni
Co
Cu
Pb
Zn
As
Cd
Hg
Se
Sb
Hf
Zr
Ta
Mo
W
Sc
La
Ce
Yb
Th
U
Na
K
Rb

Al
0.3913
0.8781
0.5591
0.146
0.7801
0.184
0.237
0.109
0.060
0.006
0.5451
0.171
0.3703
0.117
0.255
0.7481
0.6791
0.305
0.307
0.5761
0.4771
0.7041
0.6891
0.5131
0.7201
0.6031
-0.255
-0.098
0.321
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Mn

V

Ti

Cr

Fe

Ni

Co

Cu

Pb

Zn

As

Cd

Hg

Se

Sb

Hf

0.4242
0.3513
0.133
0.4452
0.112
0.5611
0.3632
0.005
0.197
0.055
0.120
0.116
0.134
0.173
0.5231
0.5111
0.215
0.092
0.337
0.6911
0.4961
0.4951
0.6591
0.4871
0.4561
-0.009
-0.008
0.338

0.6441
0.234
0.8601
0.213
0.3713
0.327
0.218
0.291
0.4062
0.288
0.6051
0.286
0.4861
0.8191
0.7741
0.3593
0.5231
0.7131
0.6381
0.8111
0.8041
0.6261
0.8081
0.7251
-0.189
-0.206
0.4781

0.236
0.5141
0.090
0.3962
0.356
0.054
0.225
0.152
0.082
0.232
0.3903
0.3933
0.6911
0.5891
0.351
0.4961
0.6811
0.6701
0.7741
0.7821
0.6491
0.8021
0.6341
-0.184
-0.021
0.4471

0.5321
0.8941
0.7121
0.294
0.115
0.348
0.021
0.208
0.302
0.209
0.295
0.205
0.220
0.125
0.162
0.281
0.331
0.263
0.309
0.179
0.255
0.330
-0.081
-0.214
0.049

0.5881
0.5301
0.4491
0.217
0.4112
0.3673
0.4372
0.5681
0.165
0.4182
0.6731
0.6801
0.324
0.4062
0.6311
0.5501
0.6601
0.6521
0.4911
0.6591
0.6621
-0.183
-0.271
0.282

0.6101
0.162
0.072
0.247
0.051
0.306
0.204
-0.011
0.117
0.087
0.139
0.020
0.051
0.151
0.148
0.094
0.112
-0.005
0.101
0.189
-0.111
-0.249
-0.115

0.3773
0.118
0.320
0.016
0.073
0.334
0.207
0.4591
0.4531
0.4691
0.342
0.202
0.4781
0.7911
0.5091
0.5521
0.5321
0.5271
0.5791
-0.175
-0.339
0.223

0.5231
0.6561
-0.089
0.3613
0.346
0.281
0.4831
0.3733
0.340
0.235
0.346
0.4282
0.5021
0.4292
0.4461
0.4082
0.4282
0.4521
0.178
-0.057
0.4282

0.309
0.006
0.229
0.4062
0.069
0.340
0.210
0.151
0.190
0.347
0.214
0.176
0.219
0.236
0.140
0.176
0.324
-0.041
-0.097
0.3773

-0.089
0.4372
0.4801
0.042
0.6291
0.204
0.297
0.185
0.4821
0.346
0.298
0.294
0.297
0.234
0.272
0.190
0.241
0.013
0.3583

-0.002
0.258
0.089
0.142
0.297
0.302
0.190
0.149
0.233
0.146
0.3773
0.291
0.106
0.350
0.308
-0.350
-0.231
0.069

0.227
0.145
0.305
0.135
0.082
0.026
0.088
0.166
0.112
0.202
0.128
0.020
0.113
0.080
0.127
-0.123
0.154

0.115
0.6931
0.5281
0.5911
0.314
0.4481
0.5271
0.3952
0.4831
0.4641
0.305
0.4551
0.5781
-0.040
-0.112
0.4192

0.248
0.295
0.164
0.145
0.215
0.253
0.4142
0.3823
0.3873
0.3723
0.3813
0.3923
-0.095
-0.119
0.276

0.4651
0.4511
0.3883
0.4471
0.6131
0.5511
0.5841
0.5381
0.4052
0.5521
0.4571
-0.113
-0.245
0.4741

0.9191
0.4422
0.3763
0.8071
0.7541
0.8711
0.8671
0.7101
0.8891
0.8491
-0.059
-0.114
0.5621

14

Zr

0.3933
0.3833
0.7781
0.7031
0.7841
0.8001
0.6541
0.8171
0.8121
0.049
-0.074
0.5511

9OHUsVLPLLQGRWMHVPMHGLVRUHWsDMULWQJDHOHPHQWHWJMXUPs QsWHUULWRULQH6KTLSsULVs PHPHWRGsQHDNWLYL]LPLWQHXWURQLNGKHPHWRGDWsWMHUD
NRPSOHPHQWDUHGXNHSsUGRUXUP\VKTHWVLELRLQGLNDWRUsGKHDQDOL]sQ*,6
Cs
Ba
Mg
Ca
Sr
P
Li

&

Al


-0.058
0.212

-0.160


Mn

0.3703
0.237
-0.119
0.162
0.171
0.3753

V


0.199
0.266

-0.227


Ti


0.193
0.204

-0.018


Cr
0.255
0.143

-0.053
0.205
-0.195
0.215

Fe



0.108

-0.276


Ni
0.040
0.136

-0.111
0.131
-0.249
0.171

Co

0.151

0.071
0.200
-0.215
0.301

Cu

0.053

0.135
0.016
0.083
0.325

Pb
0.190
-0.050
0.196
0.247
0.053
0.030
0.184

Zn
0.3843
0.062

0.104
0.100
0.004
0.278

As
0.249
0.261
-0.167
0.208
0.349
-0.230


Cd
0.146
0.146
0.3703
-0.003
0.112
-0.152
0.170

Hg
0.4342
0.070
0.348
0.327
0.3853
-0.150


Se

0.247
0.034
0.084
0.327
-0.096
0.235

Sb

0.070
0.4032

0.282
-0.230
0.4062

Hf


0.202
0.210

-0.114


Zr


0.287
0.126

-0.123




7DEHODYD]KGLP

7D
0R
:
Mo
0.141
W
0.4032 0.3972
Sc
 0.332 
La
0.4432  
Ce
0.3873  
Yb
0.3972 0.288 
Th
  
U
 0.350 
Na
-0.178 -0.037 -0.180
K
-0.218 0.130 -0.278
Rb
0.241  
Cs
 0.4262 
Ba
0.125
0.324
0.297
Mg
0.161
0.223 0.3623
Ca
0.158 0.3903 0.305
Sr
0.210  
P
-0.185 0.190 -0.243
Li
0.3723  
1
P < 0.001, 2P < 0.005, 3P < 0.01
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6F

/D

&H

<E

7K

8

1D

.

5E

&V

%D

0J

&D

6U

3






-0.146
-0.240


0.333
0.341
0.172
0.3793
-0.125







-0.208
-0.191



0.217
0.268

-0.112





-0.140
-0.142



0.230
0.215

-0.093




-0.173
-0.130
0.4082

0.3613
0.210
0.060
0.332
0.014



-0.185
-0.152



0.202
0.286

-0.142


-0.217
-0.221


0.3943
0.275
0.168

-0.180



0.152
-0.139
-0.133
0.118
-0.189
-0.219
0.331
-0.205

0.279
-0.199
0.195
-0.328
-0.051
-0.133

-0.188


0.326
0.079
0.331
0.243
0.286


0.3623
0.241
0.307
0.3982
-0.121


-0.057
0.018

0.127


-0.018
0.018
-0.194
0.160

-0.007
0.043
0.227

-0.307


-0.199
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Vlerësimi i ndotjes mjedisore të ajrit nga elementet gjurmë (në territorin e Shqipërisë)
me metodën e aktivizimit neutronik dhe metoda të tjera komplementare duke përdorur
myshqet si bioindikatorë dhe analizën GIS
Përmbledhje
Ky studim është vijim i studimeve të kryera për vlerësimin e depozitimit ajror në të gjithë territorin e
Shqipërisë me fillimet e tij në vitin 2010 kur Shqipëria mori për herë të parë në projektin ''The
International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and
Crops''. Në kuadër të këtij disertacioni realizohet për herë të parë vlerësimi i cilësisë së ajrit në
Shqipëri ku jepet një tablo e plotë që përfshin studimin e 44 elementeve të përcaktuar me analizën
NAA dhe duke përdorur myshqet si biomonitorë. Puna e kryer për vlerësimin e cilësisë së ajrit është
e fokusuar në disa drejtime kryesore:
1.
2.
3.
4.

Shpërndarja e klorit, bromit dhe jodit në depozitimet atmosferike dhe efekti i distancës së
vijës bregdetare ndaj tyre
Trajtimi i thelluar i origjinës së metaleve gjurmë lidhur kjo dhe me vetitë e tyre gjeokimike
dhe shkarkimeve të ndryshmë industrial në atmosferë.
Vlerësimi i rriskut ekologjik të shkaktuar nga prania e elementeve toksikë të pranishëm në
grimcat minerare të pluhurit të depoziuar në myshqe
Dhënia e disa konsideratave për të ardhmen në përdorimin e teknikës së biomonitorimit në
vendin tonë

Me anë të teknikës GIS janë ndërtuar hartat për elementet e studiuar. Kjo realizon paraqitjen vizuale
të shpërndarjes hapsinore të elementeve në studim dhe nxjerr në pah zonat me varacion të lartë.
Faktorët e ndotjes janë studjuar duke përdorur analizën statistikore multivariable me qëllim
karakterizimin e burimeve të ndryshme të ndotjes.
Fjalë kyce: ndotje e ajrit, depozitimet ajrore, biomonitorim, NAA, origjina e ndotjes, teknika GIS

Abstract
This dissertation is a continues of monitoring study of atmospheric deposition in Albania, that was
conducted for the first time in our country since 2010 when Albania participated for the first time to
the project ''The International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops'' using mosses as biomonitor. This dissertation has realized for the first time the
evaluation of air quality in the whole territory of Albania by presenting a full picture that includes
the study of 44 elements determined by NAA analysis. The work carried out in this study for assessing air quality is focused in following key points:
1.
2.
3.
4.

Distribution of chlorine, bromine and iodine in atmospheric deposition and the effect of distance from the coastline
The assessment of spatial distribution and the origin of trace elements associated it with their
geochemical properties and various anthropogenic emitting sources in the atmosphere.
Assessment of ecological risk caused by the presence of toxic elements present in mineral dust
particles deposited in mosses
Some future considerations regarding the use of biomonitoring techniques in our country

GIS technology is used for spatial distribution maps that accomplishes the visualization of the spatial
distribution of elements in the study area and highlights the areas with high variation. In order to
characterize various pollution sources, the contamination factors are studied using multivariable statistical analysis.
Keywords: air pollution, air deposition, biomonitoring, NAA, the origin of pollution, GIS techniques
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