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SHKURTIMET
Shkurtimi

Termi

Shpjegimi

ABS

Dermal adsorption fraction

Fraksioni i adsorbimit dermik

ACE

Acenaphthene

Acenaften

ACE-d10

Acenaphthene-d10

Acenaften-d10

ACY

Acenaphthylene

Acenaftilen

ADD

Average daily doses

Doza mestare ditore

ADD derm

Average daily doses - dermal contact

Doza mesatare ditore përmes kontaktit
dermik

ADD ing

Average daily doses via ingestion

Doza mesatare ditore përmes gëlltitjes

ADD inhal

Average daily doses via inhalation

Doza mesatare ditore përmes inhalimit

AF

Adherence factor to skin

Faktori aderencës në lëkurë

ASE

Accelerated solvent extraction

Ekstraktimi me tretës të përshpejtuar

AT

Averaging time

Koha mesatare

BaA

Benzo[a]anthracene

Benzo[a]antracen

BaP

Benzo[a]pyrene

Benzo[a]piren

BbF

Benzo[b]fluoranthene

Benzo[b]fluoranten

BghiP

Benzo[g,h,i]perylene

Benzo[g,h,i]perilen

BkF

Benzo[k]fluoranthene

Benzo[k]fluoranten

BTEX

Benzene, Toluene, Xylenes, ethyl
benzene

Benzen, toluen, ksilenet, etilbenzeni

BW

Body weight

Pesha trupore

CCME

Canadian Council of Ministers of the
Environment

Këshillit Kanadez i Ministrave të
Mjedisit

CF

Conversion factor

Faktor konvertimi

CF

Contamination factor

Faktori i kontaminimit

CHY

Chrysene

Krizen

CHY-d12

Chrysene-d12

Krizen-d12

CI

Chemical ionization

Jonizim kimik

CRM

Certified Reference Material

Material referues i çertifikuar

CSF

Cancer slope factor

Faktori për kancerin

CSF derm

Slope factor of carcinogenic via
dermal contact

Faktori i pjerrësisë së
kanceronogjenitetit përmes kantaktit
dermik

CSF ingest

Slope factor of carcinogenic via
ingestion

Faktori i pjerrësisë së
kanceronogjenitetit përmes gëlltitjes

CSF inhal

Slope factor of carcinogenic via
inhalation

Faktori i pjerrësisë së
kanceronogjenitetit përmes gëlltitjes
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CSQG

Canadian Soil Quality Guidelines

Legjislacioni kanadez për cilësinë e
tokave

d.w

Dry weight

Peshë e thatë

DahA

Dibenzo[a,h]anthracene

Dibenzo[a,h]antracen

DCM

Dichloromethane

Diklormetan

DDD

Dichlorodiphenyldichloroethane

Diklordifenildikloretani

DDE

Dichlorodiphenyldichloroethylene

Diklordifenildikloreten

DDT

Dichlorodiphenyltrichloroethane

Diklordifeniltrikloretani

DL-PCB

Dioxine like-PCBs

Bifenilet e polikloruara të sheshta

DSQG

Dutch Soil Quality Guidelines

Legjislacioni holandez për cilësinë e
tokave

EEA

European Environment Agency

Agjencia Evropiane e Mjedisit

EC

European Commission

Komisioni Evropian

ECD

Electron capture detector

Detektor me kapje elektronesh

ED

Exposure duration

Kohëzgjatja e ekspozimit

EF

Exposure frequency

Frekuenca e ekspozimit

EF

Enrichment factor

Faktori i pasurimit

EI

Electronic ionization

Jonizim me impakt elektronik

EPER

European Pollutant Emission
Register

Rregjistri Evropian i Ndotësve të
Emetuar

E-PRTR

Electronic- Pollutant Release and
Transfer Registers

Rregjistrat elektronike të Çlirimit dhe
Transferimit të Ndotësve

ERL

Effects Range Low

Intervali i efekteve- të ulëta

ERM

Effects Range Median

Intervali i efekteve- të medianës

ESL

Ecological screening levels

Nivelet ekologjike të skanuara

FAO

Food and Agriculture Organization

Organizata e Ushqimit dhe e
Bujqësisë

FID

Flame ionization detector

Detektor me jonizim në flakë

FLT

Fluoranthene

Fluoranten

FLU

Fluorene

Fluoren

GC-FID

Gas chromatography -flame
ionization detector

Gaz kromatograf-detektor me jonizim
në flakë

GC-MS

Gas chromatography–mass
spectrometry

Gaz kromatograf-spektrometër mase

GPS

Global Positioning System

Sistemi i Pozicionimit Botëror

HBCD

Hexabromocyclododecane

Heksabromciklododekan

HCB

Hexachlorobenzene

Heksaklorbenzen
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HHRA

Human Health Risk Assessment

Vlerësimi i riskut të shëndetit të
njeriut

HM

Heavy metals

Metale të rënda

HMWPAH

High molecular weight-polycyclic
aromatic hydrocarbons

Hidrokarburet policiklike aromatike me masë molekulare të lartë

HPLC

High-Performance Liquid
Chromatography

Kromatografi e Lëngët me
Performancë të Lartë

IARC

International Agency for Research on
Cancer

Agjencia Ndërkombëtare e Kërkimit
për Kancerin

ICES

International Council for the
Exploration of the Sea

Këshilli Ndërkombëtar për
Eksplorimet e Detit

ICP-MS

Inductively coupled plasma-mass
spectrometry

Plazmë e çiftuar me induksionspektrometër mase

Igeo

Geoacumulation index

Indeksi i gjeoakumulimit

IND

Indeno[1,2,3-c,d]pyrene

Indeno[1,2,3-c,d]piren

IngR

Soil intake rate

Shpejtësia e marrjes nga toka

InhR

Soil inhalation rate

Shpejtësia e inhalimit nga toka

IPPC

Integrated Pollution Prevention and
Control

IS

Internal standard

Parandalimi dhe Kontrolli i Integruar i
Ndotjes
Standard i brendshëm

km

kilometër

KME

-

Kombinati Metalurgjik i Elbasanit

Kow

Octanol-water partition coefficient

Koef. i shpërndarjes oktanol-ujë

LMWPAH

Low molecular weight-polycyclic
aromatic hydrocarbons

Hidrokarburet policiklike aromatike me masë molekulare të ulët

LOI

Loss of ignition

Humbje gjatë djegies

MAC

Maximum Allowable Concentration

Përqendrimet Maksimale të Lejushme

MS

Mass spectrometer

Spektrometër i masës

MTBE

Methyl tert-butyl ether

Eteri metil t-butilik

NAP

Naphthalene

Naftalen

NAP-d8

Naphthalene-d8

Naftalen-d8

NIOSH

National Institute for Occupational
Safety and Health

Instituti Kombëtar për Sigurinë dhe
Shëndetin në Punë

OCP

Organochlorine pesticides

Pesticidet klororganike

OM

Organic matter

Lënda organike

OSHA

Occupational Safety and Health
Administration

Administrata për Sigurinë në Punë dhe
Shëndetin

PAH

Polycyclic aromatic hydrocarbons

Hidrokarburet policiklike aromatike

PBB

Polybrominated biphenyls

Bifenilet e polibromuara
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PBDE

Polybrominated diphenyl ethers

Eteret difenilike të polibromuara

PCB

Polychlorinated biphenyls

Bifenilet e polikloruara

PCDD

Polychlorinated dibenzodioxins

Poliklordibenzo-p-dioksinat

PCDF

Polychlorinated dibenzofurans

Poliklordibenzo-furanet

PEF

Particulate emission factor

Faktori i emetimit të grimcave të
ngurta

PER

Potential Ecological Risk

Risku potencial ekologjik

PFOS

Perfluorooctanesulfonic acid

Acid perfluorooktansulfonik

PHE

Phenanthrene

Fenantren

PHE-d10

Phenanthrene-d10

Fenantren-d10

PLI

Pollution Load Index

Indeksi i ndotjes

POP

Persistent Organic Pollutants

Ndotësit Organikë të Qëndrueshëm

PRTR

Pollutant Release and Transfer
Registers

Rregjistri i çlirimit dhe Transferimit të
Ndotësve

PTE

Potential Toxic Elements

Elementët potencialisht toksikë

PYL

Perylene

Perilen

PYR

Pyrene

Piren

RA

Risk assessment

Vlerësimi i riskut

REE

Rare earth elements

Elementët e tokave të rralla

SA

Dermal surface exposure

Ekspozimi ndaj sipërfaqes së lëkurës

SCCP

Short-chained chlorinated paraffins

Parafinat e kloruara me varg të
shkurtër

SIM

Selected ion monitoring

Monitorim i joneve të përzgjedhur

SRM

Standard Reference Material

Material standard referues

TEF

Toxic Equivalent Factor

Faktori Ekuivalent Toksik

TIC

Total Ion Chromatogram

Kromatograma totale e joneve

tR

Retention time

Koha e retensionit

UCC

Upper Continental Crust

Korja e Siperme Kontinentale

US EPA

United States Environmental
Protection Agency

Agjencia e Mbrojtjes së MjedisitSHBA

VOC

Volatile Organic Compounds

Komponimet Organike Volatile

WHO

World Health Organization

Organizata Botërore e Shëndetit

α-HCH

α-Hexachlorcyclohexane

α-Heksaklorcikloheksani

β-HCH

β-Hexachlorocyclohexane

β-Heksaklorcikloheksani

γ-HCH

γ-Hexachlorocyclohexane

γ-Heksaklorcikloheksani

δ -HCH

δ -Hexachlorocyclohexane

δ-Heksaklorcikloheksani

ε- HCH

ε-Hexachlorocyclohexane

ε -Heksaklorcikloheksani
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HYRJE
Zhvillimi i shoqërisë njerëzore së bashku me revolucionin në industri kanë shkaktuar
ndryshime të mëdha në cilësinë e mjediseve në të cilat njeriu jeton dhe ushtron
veprimtarinë e tij. Toka luan një rol të rëndësishëm në këtë proces, pasi shërben si
“depozitë” për akumulimin e ndotësve kimikë. Ndotësit organikë të qëndrueshëm
(POP-et) mbeten në qendër të vëmendjes shkencore për shkak të shpejtësisë së ulët të
degradimit, natyrës lipofilike, toksicitetit, aftësisë për t’u transportuar në distanca të
mëdha dhe për t’u bioakumuluar në organizmat e gjallë. Metalet e rënda, në dallim nga
ndotësit organikë, nuk janë të biodegradueshëm. Prania e këtyre ndotësve në mjedis
lidhet me aktivitetet industriale, me emetimin gjatë proceseve të djegies së lëndëve
fosile dhe me trafikun.
Ky punim synon vlerësimin e ndotjes mjedisore në qytetin e Elbasanit, i njohur si një
nga qendrat më të mëdha të industrisë së rëndë në vend. Rreth viteve 60-të, aty u ndërtua
Kombinati Metalurgjik (KME), i cili ka funksionuar plotësisht deri në vitin 1992. Më
pas shumë reparte u mbyllën dhe një pjesë e uzinave e humbën funksionin e tyre, disa
ndryshuan funksionin ose mbetën vetëm si ndërtesa të braktisura. Meqë industria
metalurgjike njihet si një burim i rëndësishëm i emetimit të substancave të ndryshme
kimike në mjedis, si dhe duke marrë shkak nga denoncimet e vazhdueshme të medias
së shkruar dhe vizive mbi nivelin e lartë të ndotjes së prodhuar nga uzinat që operojnë
brenda KME-së, u realizua vlerësimi i ndotjes aktuale nëpërmjet përcaktimit të disa
grupe komponimesh organike si: BTEX-et, PAH-et, OCP-të, PCB-të si dhe metalet Cr,
Fe, Ni, Co, Mn, As, Cd, Cu, Zn dhe Pb në mostra toke. I gjithë studimi është ndarë në
katër pjesë kryesore.
Në pjesën e parë u realizua përcaktimi paraprak i ndotësve organikë në mostra toke të
mbledhura në zonën industriale, në Maj të vitit 2015. Analiza kimike instrumentale për
përcaktimin e BTEX-ve dhe PAH-ve u krye me GC-FID, ndërsa përcaktimi i OCP-ve
dhe PCB-ve u krye me GC-ECD, në Laboratorin e Analizës Instrumentale, FSHN.
Në pjesën e dytë u realizua përcaktimi i zgjeruar i PAH-ve në mostra toke të mbledhura
në zonën industriale, në zonën urbane dhe në zonën rurale (Vidhas-BalldrenBradashesh). Mostrat u analizuan me GC-MS në Laboratorin e Kimisë Analitike, në
Institutin e Kimisë, në Universitetin e Graz-it. U krye vlerësimi i shëndetit mjedisor si
dhe vlerësimi paraprak i riskut të shëndetit të njeriut për shfaqjen e sëmundjeve
kancerogjene lidhur me ndotjen e tokës.
Në pjesën e tretë u realizua përcaktimi i metaleve të rënda me ICP-MS në Laboratorin
e Kimisë Analitike, në Institutin e Kimisë, në Universitetin e Graz-it. Niveli i ndotjes
së tokave me metale të rënda u vlerësua duke përdorur disa indekse, si: indeksi i
gjeoakumulimit (Igeo); faktori i kontaminimit (CF); faktori i pasurimit (EF); indeksi i
ndotjes (PLI); risku potencial ekologjik (PER).
Në pjesën e katërt u investigua ekzistenca e korrelimit midis ndotësve organikë dhe
inorganikë në këtë zonë.
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Qëllimi dhe objektivat e studimit
Qëllimi:
Vlerësimi i gjendjes mjedisore të qytetit të Elbasanit nëpërmjet përcaktimit të niveleve
të ndotësve organikë dhe inorganikë në mostra toke.

Objektivat:
Objektivat kryesore në këtë studim janë:
 Vlerësimi paraprak i niveleve dhe shpërndarjes së ndotësve organikë si benzen,
toluen, etilbenzen, ksilenet (BTEX-et), hidrokarburet policiklike aromatike
(PAH-et pesticidet klororganike (OCP-të) dhe bifenilet e polikloruara (PCB-të)
në mostra toke në Kombinatin Metalurgjik në qytetin e Elbasanit.
 Studimi i zgjeruar i niveleve, shpërndarjeve dhe burimeve të PAH-ve prioritare
sipas US EPA në toka në zonën industriale, urbane dhe rurale në qytetin e
Elbasanit.
 Vlerësimi i riskut ekologjik në lidhje me PAH-et.
 Vlerësimi i toksicitetit të PAH-ve në shëndetin e njeriut duke përdorur modelin
e propozuar nga US EPA.
 Studimi i niveleve dhe burimeve të metaleve të rënda në zonën industriale,
urbane dhe rurale.
 Vlerësimi i shkallës së ndotjes së tokave me metale të rënda dhe i riskut ekologjik
të lidhur me to.
 Investigimi i korrelimit midis PAH-ve dhe metaleve të rënda në mostrat e
studjuara.
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KAPITULLI 1
Informacione të përgjithshme për
tokën dhe ndotësit e saj

Vlerësimi i gjendjes mjedisore të zonës së Elbasanit nëpërmjet përcaktimit të niveleve të
ndotësve organikë dhe inorganikë me metoda instrumentale

Informacione të përgjithshme për tokën dhe ndotësit e saj
1.1 Toka - rëndësia e saj
Toka përkufizohet si "Një trup natyror dinamik i përbërë nga minerale, substanca
organike, gaze, lëngje dhe organizma të gjallë" (Brady & Weil, 2008). Bashkëveprimet
komplekse midis komponentëve abiotikë (grimcat minerale me përmasa të ndryshme
dhe lënda organike) dhe komponentëve biotikë (organizmat e gjalla, me popullatën e
bimëve, të kafshëve dhe mikroorganizmave) luajnë një rol të rëndësishëm jo vetëm në
formimin e tokës, por edhe në ciklin e nutrientëve dhe në degradimin e disa ndotësve
(Cachada et al., 2018). Shërbimet kryesore që toka realizon ndaj ekosistemit janë
klasifikuar në katër kategori të rëndësishme: i) produktiviteti dhe qëndrueshmëria e saj,
ii) cilësia e mjedisit, iii) biodiversiteti dhe iv) mirëqënia e njeriut. Toka është një
komponente shumë specifike e biosferës, që jo vetëm vepron si një “depozitë” për
grumbullimin e ndotësve, por vepron gjithashtu si një bufer natyror që kontrollon
transportin e elementëve dhe substancave kimike në atmosferë, hidrosferë dhe në
biosferë. Ajo luan një rol mbështetës në zhvillimin urban, në rregullimin e parqeve dhe
kopshteve duke kontribuar në ruajtjen e biodiversitetit. Tashmë dihet se tokat janë
sisteme themelore në ruajtjen e cilësisë së mjedisit në nivel lokal, rajonal dhe mbarë
botëror (Cachada et al., 2018). Për të gjitha këto arsye, toka është një burim jetësor dhe
i pa ripërtëritshëm me një ndikim jo vetëm në fushën mjedisore, por edhe në ato
ekonomike dhe kulturore.
1.1.1 Cilësia e tokës
Zhvillimi intensiv i shoqërisë njerëzore së bashku me revolucionin në industri kanë
shkaktuar ndryshime të mëdha në cilësinë e mjediseve në të cilat njeriu jeton dhe
ushtron veprimtarinë e tij. Cilësia e tokës është një nga tre komponentët përbërës të
cilësisë së mjedisit, krahas cilësisë së ujit dhe të ajrit (Bünemann et al., 2018; Andrews
et al., 2002) Cilësia e ujit dhe e ajrit përcaktohet kryesisht nga shkalla e ndotjes, e cila
ndikon drejtpërdrejt në konsumin dhe shëndetin e njerëzve dhe kafshëve (Karlen et al.,
1997; Morillo et al., 2007). Cilësia e tokës nuk përkufizohet vetëm me shkallën e
ndotjes së saj, por më gjerësisht edhe si "kapaciteti i një toke për të funksionuar brenda
ekosistemit dhe kufinjve të përdorimit të saj për të mbështetur produktivitetin biologjik,
për të ruajtur cilësinë e mjedisit dhe për të mbështetur shëndetin e bimëve, kafshëve
dhe njeriut (Doran and Parkin, 1994, Doran and Parkin,1996). Cilësia e tokës është më
komplekse sesa cilësia e ajrit dhe ujit, për shkak të përbërjes së saj dhe përdorimit të saj
për qëllime të shumta (Nortcliff, 2002). Funksionet e tokës për zonat rurale janë më të
shumta në numër krahasuar me zonat industriale. Për këtë arsye, përkufizimi i cilësisë
së tokës është i lidhur me natyrën e përdorimit të saj, kushtet gjeografike, llojin e tokave
si edhe me njohjen e të kuptuarit të proceseve që ndodhin në të (Cachada et al., 2018).
Vlerësimi i cilësisë së tokës zakonisht bëhet nëpërmjet identifikimit dhe matjeve të
parametrave fizikë, kimikë dhe biologjikë të saj.
1.2 Ndotja e tokës
Ndotja e tokës është një ҫështje mjaft e rëndësishme kudo në botë, e cila u thellua pas
Revolucionit Industrial si rezultat i përdorimit në shkallë të gjerë të plehrave kimike,
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pesticideve në bujqësi, rritjes së prodhimit të produkteve industriale, derdhjes së
mbetjeve si dhe përdorimit të lëndëve fosile (Cachada et al., 2018; Mohammed et al.,
2018). Problemet kryesore të tokave sipas Komisionit Evropian janë: ndotja pikësore
dhe difuze, humbja e lëndës organike, humbja e biodiversitit të tokës dhe habitateve të
saj (CE, 2006). Probleme të tjera të cilat mund të shkaktojnë humbje të pakthyeshme
janë erozioni i tokave, kriposja, përmbytjet, probleme me rrëshqitjen dhe me
acidifikimin e saj (CE, 2006; Bünemann et al., 2018). Sipas Komisionit Evropian (EC)
si zona të ndotura përcaktohen “ zonat të cilat shfaqin rrezik të konsiderueshëm në
shëndetin e njeriut dhe në mjedis (EC, 2006). Për këtë arsye është e nevojshme të
përkufizohen termat kontaminues dhe ndotës. Sipas Chapman, (2007), kontaminim
është thjesht prania e një substance aty ku ajo nuk duhet të jetë, ose është në përqendrim
më të lartë sesa nivelet e sfondit. Ndotja është kontaminim, që ҫon ose mund të ҫojë në
efekte biologjike të padëshirueshme në komunitetet e saj.
Ka një rëndësi të veçantë dallimi i ndotjes lokale nga ndotja difuze. Zonat me ndotje
lokale zakonisht karakterizohen nga një shpërndarje heterogjene e ndotësve, njihen si
zona të nxehta të lidhura me burimin dhe shtrirja e ndotjes është shumë e ndryshueshme.
Përgjithësisht si zona me ndotje lokale janë zonat industriale, zonat bujqësore,
grumbullimi i mbetjeve urbane dhe minierat. Ndotja difuze është rezultat i emetimit të
vazhdueshëm dhe afatgjatë të ndotësve nga burimet dispersive dhe karakterizohet nga
një shpërndarje relativisht homogjene, e cila mbulon sipërfaqe të mëdha. Shembuj të
ndotjes difuze janë: emetimet atmosferike dhe transporti atmosferik në distanca të
largëta, përdorimi për një kohë të gjatë i produkteve në bujqësi dhe përmbytjet (Cachada
et al., 2013; Wu et al., 2018). Toka mund të ndotet nga një shumëllojshmëri substancash
kimike duke filluar nga jonet e thjeshta inorganike deri tek molekulat komplekse
organike. Mënyra se si sillen këta ndotës në tokë është e ndryshme. Shumë autorë
marrin në konsideratë që toka është e kontaminuar kur nivelet e kimikateve janë më të
larta sesa niveli i lejuar (Cachada et al., 2018). Për pesticidet apo bifenilet e polikloruara
(PCB-të) çdo vlerë e detektuar është jo normale për arsye se nuk janë komponime me
origjinë natyrore në mjedis (Grimalt et al., 2004; Galbán-Malagón et al., 2013;). Ndërsa
për metalet dhe hidrokarburet policiklike aromatike (PAH-et), të cilat kanë origjinë
natyrore dhe antropogjene, nuk është e lehtë të përcaktosh ҫfarë është një vlerë normale
për to. Prandaj kontributi relativ i njeriut kundrejt proceseve natyrore përcaktohet me
vështirësi. Prania e komponimeve vetëm me origjinë antropogjene, si edhe në nivele
më të larta sesa vlera e sfondit, nuk do të thotë domosdoshmërisht që toka është e
ndotur. Për këtë arsye është sugjeruar të vlerësohet shkalla e kontaminimit, më pas të
vlerësohet në se risku është i pranueshëm ose jo (Cachada et al., 2012; Cachada et al.,
2018).
1.3 Burimet e ndotjes së tokave
Ndotja e tokave shkaktohet nga emetimet në mjedis të ndotësve nga burimet natyrore
dhe antropogjene. Ndotësit me origjinë natyrore vijnë kryesisht si pasojë e zjarreve,
erozionit dhe proceseve vullkanike (Kabata-Pendias, 2011; Cachada et al., 2018).
Burimet antropogjene që mund të kontribuojnë në rritjen e përqendrimit të ndotësve
organikë dhe inorganikë janë klasifikuar në pesë grupe kryesore:
Industria metalurgjike dhe aktiviteti i minierave. Kjo industri është e njohur për
emetimin e ndotësve toksikë që në lashtësi. Gjatë proceseve të përpunimit të mineraleve
dhe prodhimit të metaleve emetohen një shumëllojshmëri ndotësish. Problemet
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kryesore vijnë nga: i) uzinat e prodhimit të hekurit dhe çelikut, ii) nga prodhimi dhe
përdorimi i koksit, iii) industritë e aluminit, iv) trajtimi i mineraleve sulfurore, v)
proceset hidrometalurgjike, pirometalugjike dhe elektrometalurgjike dhe vi) trajtimi i
mineraleve që përmbajnë elementë radioaktive. Në studimin e realizuar nga Odabasi et
al., 2009, është vlerësuar se gjatë proceseve të ngarkimit të skrapit, shkrirjes, rafinimit,
prodhimit të çelikut, substancat shtuese dhe proceseve të tjera metalurgjike, emetohen
grimca të imëta dhe ndotës në fazë të gaztë. Sasia dhe përbërja e grimcave të emetuara
ndryshojnë në varësi të përbërjes së skrapit dhe llojit të tij, si edhe sasisë së substancave
që përdoren si lëndë shtesë në furra. Përbërësit kryesorë të grimcave të imëta janë hekuri
dhe oksidet e tij, më pas vjen zinku, kromi, nikeli, kadmiumi dhe metale të tjera. Në
varësi të pajisjeve që përdoren, proceseve të prodhimit dhe lëndëve shtesë, emetohen
gaze si NOx, SO2, CO, HF, dhe HCl. Gjithashtu, emetohen edhe ndotës organikë të
qëndrueshëm si PAH-et, PCB-të, PBDE-të, VOC-të, klorbenzenet, dioksinat dhe
furanet (PCDD/PCDF) (IPPC, 2001; Holtzer et al., 2007 Bozlaker et al., 2008; Odabasi
et al., 2009). PAH-et mund të jenë të pranishme në skrap, mund të avullojnë gjatë
proceseve të prodhimit, ose mund të formohen gjatë djegies jo të plotë të lëndës
organike të skrapit, lëndëve fosile, dhe substancave shtesë si qymyri, ndërsa PCB-të
janë të pranishme në skrap, por mund të formohen nga sinteza ‘de novo’ gjatë proceseve
termike, e ngjashme me formimin e dioksinave dhe furaneve ( IPPC, 2001; Benfenatiet
al., 1991 Odabasi et al., 2009. Ngrohja paraprake e skrapit mund të kontribuojë në
emetime të konsiderueshme të komponimeve organike të halogjenuara, PAH-ve dhe
produkteve të tjera, si pasojë e djegies jo të plotë të skrapit, i cili ka në përbërjen e tij
bojëra, vajëra, substanca plastike, si edhe substanca organike të tjera.
Minierat janë burime shumë të rëndësishme të elementëve toksikë (Cachada et al.,
2018). Ndikimi i tyre lidhet jo vetëm me aktivitetin e tanishëm, por edhe me aktivitetin
e tyre të dikurshëm. Depozitimet e mbetjeve të ngurta dhe proceset e mëtejshme të
shkrirjes së mineraleve mund të shkaktojnë ndotje të konsiderueshme në mjedis.
Grimcat me përmasa tepër të vogla dhe mbetjet e ndryshme mund të shpëlahen duke
kontaminuar edhe zonat e tjera, ku niveli i kontaminimit përcaktohet nga kushtet
klimatike dhe hidrologjike.
Bujqësia është një tjetër burim i rëndësishëm i ndotjes së tokave. Tokat bujqësore mund
të paraqesin nivele të lartë të metaleve të rënda dhe ndotësve organikë për shkak të
aplikimit të kimikateve bujqësore, plehrave kimike si edhe derdhjeve aksidentale të
hidrokarbureve që përdoren si lëndë djegëse në makineritë bujqësore (K.K.I.U, 2013) .
Përdorimi i pesticideve është rritur në gjithë botën rreth 2,000,000 t/vit, nga të cilat rreth
47.5% janë herbicide, 29.5% insekticide, 17.5% fungicide dhe 5.5% të tjera (FAO and
Soils, 2015). Sipas Cachada et al. 2018, përdorimi intensiv i plehrave kimike dhe i
pesticideve në shumë vende të Amerikës Latine është një nga shkaktarët kryesorë të
ndotjes së tokës. Gjithashtu, aplikimi i llumrave të ujërave të zeza përbën një problem
kompleks, pasi ato vijnë nga mbetjet industriale ose urbane me nivele të elementëve
potencialisht të rrezikshme (PTE-ve), ndotësve organikë të qëndrueshëm (POP-ve),
nanomaterialeve dhe ndotësve të tjerë. Këto mbetje kanë përmbajtje të lartë të lëndës
organike, duke rritur kapacitetin lidhës me tokat.
Emetimet atmosferike. Janë një nga burimet më të rëndësishme të ndotjes difuze. Pas
emetimit në atmosferë ndotësit kalojnë në tokë me anë të depozitimit të njomë apo të
thatë të grimcave, me një shpejtësi e cila varet nga përmasat e grimcave dhe densiteti i
tyre. Aerosolet dhe ndotësit e gaztë udhëtojnë në distanca të largëta dhe më pas
shpëlahen nga shirat duke kontaminuar edhe zona të cilat ndodhen larg burimit të
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emetimit. Sipas Cachada et al., 2012, kjo lloj sjelljeje është vënë re në zonat urbane që
kanë aktivitet industrial. Burime të tjera të rëndësishme të ndotjes atmosferike janë
emetimet nga minierat, nga shkrirja e metaleve në industritë metalurgjike etj
Trafiku. Është një burim tjetër i ndotjes së tokës. Djegia e karburanteve është një burimi
i rëndësishëm i ndotjes difuze të tokave. Gjatë djegies së lëndëve fosile mund të
emetohen jo vetëm metale toksikë, por edhe ndotës organikë siç janë PAH-et. Këta
ndotës mund të transportohen në toka përmes depozitimit të thatë ose të njomë të
grimcave të ngurta. Zonat urbane dhe ato industriale karakterizohen nga prezenca e
ndotësve organikë edhe inorganikë (Biasioli et al., 2007).
Mbetjet e ndryshme elektronike janë kthyer në një problem të rëndësishëm mjedisor
pasi ato gjenerojnë elementë potencialisht toksikë (PTE-të) si Hg, Pb, Cd, Cr si edhe
komponime organike si PBB-të, PBDE-të dhe PCB-të (Cachada et al., 2018).
1.4 Transporti dhe sjellja e ndotësve në mjedis
Toka është konsideruar “depozitë” për shumë ndotës, veҫanërisht për metalet e rënda
dhe ndotësit organikë të qëndrueshëm (POP-et) (Duarte et al., 2018). POP-et dhe
metalet e rënda janë dy grupe ndotësish që kanë diferenca të mëdha në mënyrën sesi
sillen në toka. Këto diferenca kanë të bëjnë kryesisht me natyrën jo të degradueshme të
metaleve krahasuar me ndotësit organikë, të cilët mund të dekompozohen nga
organizmat e gjalla (Durães et al. 2018; Kirpichtchikova et al., 2006). Pas futjes në tokë,
ndotësit mund të inkorporohen në faza të ngurta më të qëndrueshme dhe për pasojë të
qëndrojnë në fazën organike të tokës. Ky proces njihet si sekuestrim dhe është
përcaktuar si kalimi i komponimeve nga të aksesushëm, në pak ose aspak të
aksesueshëm. Faktorët që ndikojnë në këtë proces janë sasia dhe natyra e gjeosorbentëve karbonatikë, përbërësit inorganikë të tokës, përmasat e poreve si edhe
struktura e tyre (Mohamed & Paleologos, 2018).
Sjellja e ndotësve dhe shpërndarja e tyre në gjeosferë është një ҫështje shumë
komplekse, pasi përfshin lëvizjen e tyre në tokë, ujë, ajër dhe transferimin më pas në
zinxhirin ushqimor (Cachada et al., 2018). Ndotësit, në varësi të përmasave dhe rrugëve
të ndryshme të futjes në gjeosferë mund t’i nënshtrohen proceseve si adsorbimi,
degradimi, marrja nga bimët, transporti vertikal, avullimi, të cilat janë bashkëveprime
komplekse dhe jo lineare të paraqitura në Figurën 1.1.
Foto-degradim

Avullim
Shpëlarje dhe
drenazhim

Ndotësit
organikë

Adsorbim/Kompleksim

Degradim mikrobial dhe
kimik
Bioadsorbim dhe
bioakumulim

Adsorbim /Desorbim

Figura 1.1. Proceset që përcaktojnë transportin dhe sjelljen e ndotësve organikë në
toka. (Burimi: Durães et al., 2018)
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Disa procese ndodhin në mënyrë të njëpasnjëshme dhe ndryshojnë vazhdimisht me
kohën. Ndër proceset më të rëndësishme janë: reaksionet mikrobiale si biodegradimi,
transformimi i ndotësve; reaksionet kimike si hidroliza, reaksionet e reduktimit dhe
oksidimit, izomerizimi; transformimet fotokimike dhe bioakumulimi (Cachada et al.,
2014).
Mënyra se si transportohen dhe sillen ndotësit në toka varet nga:
 veҫoritë fizike dhe kimike të tokës si mineralogjia, përmbajtja e lëndës organike,
pH, potenciali redoks (Eh), kapaciteti i shkëmbimit kationik (CEC) dhe përbërja
e saj
 veҫoritë e komponimeve kimike, si hidrofobiciteti, presioni i avullit, stabiliteti
kimik
 aktiviteti i biotës
 faktorët mjedisore, si temperatura dhe rreshjet
POP-et kanë tendencë të bioakumulohen dhe biopërqendrohen në ushqime për shkak të
natyrës së tyre lipofilike dhe nuk janë lehtësisht të metabolizueshëm. Fraksionet e
ndotësve të cilët mund të merren ose të transformohen nga organizmat ose të kalojnë
në ujërat nëntokësore njihen si faraksione biologjikisht të përshtatshme ose
biopërshtatshmëri. Biopërshtatshmëria varet nga veҫoritë fizike, kimike dhe biologjike
të ndotësve, tokës dhe receptorëve dhe përcaktohet nga mënyrat e bashkëveprimit
fiziko-kimike, fiziologjike, toksikologjike midis tyre, duke përfshirë proceset.
(Cachada et al., 2018). Proceset fiziologjike varen nga faktorë të tillë si: anatomia,
strategjia e ushqyerjes, përmbajtja e lipideve në organizëm. Proceset toksikologjike
kontrollohen nga metabolizmi, detoksifikmi ose kapaciteti akumulues. Shpërndarja
globale e ndotësve organikë të qëndrueshëm (POP-ve) përbën një nga problemet më të
rëndësishme mjedisore. POP-et mund të transportohen drejt zonave të pastra, shumë
larg burimit të ndotjes me mekanizma të ndryshëm përmes atmosferës në gjendje të
gaztë ose në trajtën e aerosoleve, përmes hidrosferës dhe gjeosferës.

Figura 1.2. Kompleksiteti i dinamikës së shpërndarjes së ndotësve në mjedis.
(Burimi:
Fernández & Grimalt, 2003)
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Shpërndarja e ndotësve në mjedis mund të parashikohet duke përdorur modele të
ndryshme të cilat marrin në konsideratë lloje të ndryshme procesesh të sjelljes, të
transportit si edhe veçoritë e ndotësve (Duarte et al., 2018). Kompleksiteti i dinamikës
së shpërndarjes së ndotësve është paraqitur në Figurën 1.2.
1.5 Ndotësit organikë
Komponimet që përmbajnë karbon në strukturën e tyre me ose pa grupe funksionore
njihen me termin ndotës organikë (Cachada et al., 2018) Në këtë grup përfshihen:
komponimet organike volatile (VOC-të), ndotësit organikë të qëndrueshëm (POP-et),
hidrokarburet policiklike aromatike (PAH-et), pesticidet, etj. Secili grup mund të
përmbajë dhjetëra ose qindra komponime të ndryshme. Në grupin e bifenileve të
polikloruara (PCB-ve) njihen 209 konxhenerë ndërsa në grupin e hidrokarbureve
policiklike aromatike (PAH-et) njihen rreth 100 të tilla (Cachada et al., 2018). Në
përgjithësi, këto substanca toksike nuk emetohen si një substancë e vetme, por si
përzierje substancash që ndikojnë në mjedise të ndryshme. Sjelljet e ndryshme të
komponimeve brenda të njëjtit grup në mjedis dhe në toksicitet te organizmat e gjallë
shpjegohen me ndryshimet në polaritetet, tretshmëri, volatilitetit (Ritter et al., 1995;
Cachada et al., 2018). Shumica e komponimeve organike janë lehtësisht të
biotransferueshme ose të degradueshme, por një pjesë e tyre janë shumë të
qëndrueshëm ndaj transformimeve kimike dhe biokimike, si edhe kanë jetëgjatësi të
madhe.
1.5.1 Ndotësit organikë të qëndrueshëm (POP-et)
Ndotësit organikë të qëndrueshëm (POP-et) janë në qendër të vëmendjes shkencore për
shkak të shpejtësisë së ulët të degradimit, toksicitetit të tyre, potencialit për t’u
transportuar në distanca të mëdha dhe aftësisë për t’u bioakumuluar në organizmat e
gjallë si rezultat i natyrës së tyre lipofilike (Wania & Mackay, 1996; J. Pacyna 2011;
WHO 2003; Pokhrel et al., 2018). POP-et dhe ndotësit organikë semi-volatilë
transportohen në distanca të mëdha në atmosferë, duke shkaktuar shpërndarje të gjerë
hapsinore edhe larg burimeve të emetimit (Wania & Mackay, 1996). Karakterisitikat
fizike, si presioni i avullit dhe temperatura e mjedisit ndikojnë në depozitimin e tyre në
siperfaqen e deteve, në sedimente (Cetin et al., 2017), në toka (Backe et al., 2004). Për
arsyet e mësipërme, disa shtete kanë adaptuar Konventën e Stokholmit për POP-et, e
cila ka për qëllim të mbrojë mjedisin dhe shëndetin e njeriut, duke ndaluar prodhimin e
komponimeve të sintetizuara ose duke reduktuar ҫlirimin e produkteve sekondare të
padëshirueshme. Shqipëria e ka nënshkruar Konventën e Stokholmit në vitin 2004
(Selfo et al., 2006). Fillimisht në vitin 2001 janë njohur 12 POP-e si substanca të cilat
shkaktojnë efekte negative në ekosistem dhe në shëndetin e njeriut. Këto komponime
janë klasifikuar në 3 grupe:
 pesticide (Aldrin, Klordane, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptaklor, Heksaklorbenzeni,
Mireks dhe Toksafen)
 kimikatet industriale (heksaklorbenzeni dhe PCB-të)
 produktet sekondare (heksaklorbenzeni, PCDD-të, PCDF-të, PCB-të)
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Në listën e POP-ve janë
përfshirë
edhe
14
komponime të tjera që
janë
paraqitur
në
Tabelën 1S, Shtojca I.
Pavarësisht se shu-mica
e këtyre komponimeve
janë nda-luar ose e kanë
re-duktuar emetimin e
tyre siç paraqitet në
Figurën
1.3,
këto
komponime vazhdojnë
të
gjenden
në
përqendrime të larta në
tokë. Megjithëse është
ndaluar prodhimi i tyre
Figura 1.3. Trendi i emtimit të ndotësve të
në Evropën Perëndimore
qëndrueshëm organikë (POP-ve) në Evropë prej vitit
dhe në Shtetet
e
1990- 2012. (Burimi: Cachada et al., 2018)
Bashkuara të Amerikës,
PCB-të, vazhdojnë ende të jenë pranishme dhe të shfaqin efekt potencial të lartë në toka
(Donato et al., 2006; Biasioli 2007; Jiao et al. 2017; Cachada et al., 2018). Ndërkohë
që disa komponime organike janë ndaluar, ka akoma edhe shumë të tjera që ende
prodhohen dhe përdoren gjerësisht, si: PBDE-të, komponimet e fluoruara, esteret
fosfororganike, etj. Numri i kimikateve të pranishme në mjedis sa vjen edhe rritet. Këto
komponime vijnë nga burime të ndryshme, duke filluar që nga përdorimi i pesticideve,
medikamenteve, detergjentëve, lëngjeve dielektrike, produkteve sekondare të djegies,
si edhe nga aktivitete të ndryshme industriale.
Hidrokarburet policiklike aromatike konsiderohen ndotës prioritarë sipas US-EPA dhe
EEA-së, për shkak të shpërndarjes së tyre në mjedis dhe riskut të mundshëm për
shëndetin e njeriut (Cachada et al. 2012; Tijani et al., 2016).
1.5.2 Pesticidet klororganike
Sipas FAO, termi pesticid është përdorur për çdo substancë ose përzierje substancash
të cilat kanë për qëllim të mbrojnë kulturat bujqësore, të shkatërrojnë ose të kontrollojnë
pestet (Tano, 1996). Ky term përdoret për një grup të gjerë pesticidesh kimike, ku
përfshihen insekticidet, herbicidet, fungicidet dhe nematocidet. Gjithashtu në këtë grup
bëjnë pjesë edhe plehrat kimike, hormonet, si edhe substanca të tjera kimike të cilat
përdoren për ushqyerjen e kafshëve. Pesticidet sintetike janë klasifikuar në bazë të: i)
mënyrës së veprimit, ii) të pesteve specifike, iii) të përbërjes kimike të pesticidit (Tano,
1996). Bazuar në klasifikimin sipas përbërjes kimike, dallohen katër grupe kryesore: i)
pesticide klororganike, ii) pesticide fosfororganike, iii) karbamate, iv) piretrina dhe
piretroide (Buchel, 1983; Tano, 1996). Pesticidet klororganike janë më të qëndrueshme
në mjedis krahasuar me pesticidet e tjera. Ndotja e mjedisit me OCP-të mund të vijë si
pasojë e gjenerimit të pluhurave gjatë kohës së spërkatjes së kulturave bujqësore.
Mbetjet e pesticideve që qëndrojnë në bimë mund të kalojnë në tokë gjatë tharjes dhe
rënies së materialit bimor. Këto substanca janë toksike, veҫanërisht kur derdhen
aksidentalisht në mjedis (Zehra et al., 2015). Për këtë arsye, në shumë vende përdorimi
i kimikateve bujqësore është i rregulluar me ligj dhe përdorimi i tyre kryhet në kushte
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të larta sigurie. Përdorimi i pesticideve vazhdon të jetë një ҫështje me mjaft interes kudo
në botë, për shkak të qëndrueshmërisë dhe efektit toksik të mundshëm tek produktet
ushqimore, të cilat më pas ndikojnë në shëndetin e njeriut (Ritter et al., 1995). Veçoritë
e tyre kimike si lipofiliteti i lartë, bioakumulueshmëri, gjysëm-jetëgjatësi të madhe dhe
transporti në distanca të largëta janë arsyet kryesore për qëndrueshmërinë e tyre në
mjedis (Ritter et al. 1995; Ritter et al., 2007; Holoubek et al., 2007). Pesticidet mund të
gjenden në të gjitha mjediset për shkak të përdorimit të tyre në mënyrë të qëllimshme
ose jo. Ato mund të gjenden në ujëra (Abbassy et al., 1999), në tokë ( Pilidis et al.,
1996; Mishra et al., 2012; Zehra et al., 2015) në sedimente (Muraya et al., 1997), në
ushqime (Nuro et al., 2008; Barron et al., 2017). Toka, sedimentet, ujërat sipërfaqësore
dhe nëntokësore të sistemeve bujqësore janë të ndotura me mbetje të pesticideve të
ndryshme nga niveli ppt-ppm (Barron et al., 2017). Pas futjes në mjedis, pesticidet iu
nënshtrohen proceseve komplekse, të cilat përcaktohen nga veçoritë fiziko-kimike, si
edhe pjesërisht nga veçoritë e mjedisit, si: pH, temperatura, përbërja, kripshmëria,
intensiteti i dritës dhe topografia (Ritter et al., 1995; Cachada et al., 2018). Proceset
kryesore që përcaktojnë qëndrueshmërinë e pesticideve, shpërndarjen dhe fatin e tyre
janë transporti, degradimi dhe marrja nga bimët. Pesticidet transportohen nëpërmjet
avullimit, shpërhapjes, shpëlarjes dhe drenazhimit (Tano, 1996). Ato mund të
degradohen si pasojë e degradimit kimik dhe biologjik. Degradimi kimik zakonisht
ndodh në ujë ose në atmosferë duke ndjekur një nga katër reaksionet: oksidim,
reduktim, hidrolizë dhe fotolizë (Zhang et al., 2009). Degradimi biologjik ndodh në
toka dhe në organizmat e gjallë me anë të reaksioneve: oksidim, reduktim, hidrolizë
dhe konjugim. Shpejtësia e degradimit mikrobik varet nga sasia dhe nga natyra e
pesticidit në tokë, popullata e mikroorganizmave, kushtet e tokës që favorizojnë
aktivitetin mikrobik, si temperatura, pH, përbërja e tokës, dhe përmbajtja e lartë e lëndës
organike (Tano, 1996). Lënda organike, përbërja dhe përmbajtja e argjilës, mineralet e
tokës, pH i tokës dhe temperatura luajnë rol shumë të rëndësishëm në adsorbimin dhe
lëvizshmërinë e këtyre komponimeve në toka. Në Tabelën 1.1 janë paraqitur strukturat
kimike të disa pesticideve klor-organike. DDT me metabolitët e saj, izomerët e HCHsë, Aldrin, Endrin, Heptaklor, Klordan, Mireks, Toksafen quhen edhe grupi i
pesticideve “të vjetra”
Diklordifeniltrikloretani (DDT). DDT është sintetizuar për herë të parë në vitin 1874,
ndonëse veҫoritë e tij insekticidale nuk ishin zbuluar deri në vitin 1939
(http://npic.orst.edu/). DDT është përdorur në masë të gjerë gjatë Luftës së Dytë
Botërore, për të mbrojtur ushtarët nga malaria, tifoja dhe sëmundje të tjera që përhapen
nga insektet. Pas luftës, DDT është përdorur si pesticid për mbrojtjen e kulturave
bujqësore. Në nivel botëror janë prodhuar rreth 1.8 milion tonë DDT që prej viteve
1940 dhe më shumë sesa 40.000 tonë janë përdorur në bujqësi çdo vit (ATSDR, 2002).
Ky komponim është shumë i qëndrueshëm në mjedis, me gjysëm jetë midis 2-15 vite (
U. S. Department of Human Health Services, 1994). Veçoritë kimike të DDT si
tretshmëria e ulët në ujë, qëndrueshmëria e lartë dhe semi-volatiliteti favorizojnë
transportin në distanca të mëdha (Ritter et al., 2007). Produktet e degradimit në toka
janë diklordifenildikloreten (DDE) dhe diklordifenildikloretani (DDD), të cilat
gjithashtu janë shumë të qëndrueshme dhe kanë veçori të ngjashme kimike dhe fizike.
Për shkak të tretshmërisë së ulët në ujë, DDT mbahet më gjatë në toka dhe sidomos në
ato me përbërje të lartë të lëndës organike.
Heksaklorcikloheksanet. Heksaklorcikloheksani (HCH) është kimikat sintetik i cili
ekziston
në
formën
e
8
izomerëve
kimike
(www.atsdr.cdc.gov).
Heksaklorcikloheksanet (HCH-të) janë një grup izomerësh (α-HCH, β-HCH; γ-HCH,
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δ -HCH dhe ε- HCH) të cilët kanë efekt insekticid. Në të shkuarën është përdorur
përzierje teknike e pastër e cila përmbante pothuajse 99 % Lindan. HCH-ja teknike
është një përzierje izomerësh në sasitë e shprehura në %: α-HCH (60-70 %), β-HCH
(5-12%); γ-HCH (10-12 %), δ -HCH (6-10 %) dhe ε- HCH (3-4 %). Ka një spektër të
gjerë përdorimi si insekticid për farat dhe trajtimin e tokës, trajtimin e pemëve dhe të
drurit, si edhe kundër ektoparazitëve në veterinari dhe tek njeriu. Efektet toksike që
mund të shkaktojnë janë imunotoksicitet, si dhe ndikojnë në riprodhueshmëri dhe në
zhvillimin mendor.
Aldrin dhe Dieldrin janë kimikate me struktura të ngjashme të prodhuara në laboratore
dhe janë përdorur si insecticide. Këto komponime mund të hyjnë në mjedis si pasojë e
shkarkimeve aksidentale ose derdhjeve nga kontejneret ku ato ruhen. Në të shkuarën,
këto komponime janë aplikuar nga fermerët për të vrarë termitet dhe janë ende të
pranishëm në toka, për shkak të qëndrueshmërisë së lartë (Ritter et al., 1995). Si pasojë
e dritës së diellit dhe baktereve, Aldrin mund të shndërrohet në Dieldrin. Dieldrina në
toka ose në ujë degradohet shumë ngadalë. Ajo lidhet me grimcat e tokës dhe mund të
qëndrojë aty për shumë vite. Dieldrin mund të transportohet në distanca të mëdha nga
pluhurat, të cilat më pas shpërndahen me erën. Avullimi është një mekanizëm i
rëndësishëm për largimin e tyre nga toka.
Endrin. Ky komponim është përdorur për herë të parë në vitin 1952 dhe është një endo
stereoizomer i Dieldrinës. Ai metabolizohet me lehtësi nga kafshët, por në yndyrna nuk
akumulohet me të njëjtën sasi krahasuar me komponimet me strukturë kimike të njëjtë.
Qëndrueshmëria e Endrinës në toka shkon deri në 12 vite (Ritter et al., 1995).
Heptaklori është izoluar për herë të parë nga klordani teknik në vitin 1946. Heptaklori
oksidohet në metabolitin e tij në Heptaklor epoksidi. Të dy këto komponime janë shumë
të qëndrueshëm në toka. Heptaklor epoksidi nuk është shumë i ndjeshëm ndaj
biodegradimit, fotolizës, oksidimit dhe hidrolizës në mjedis. Gjysëmjeta e Heptaklorit
në tokë varion nga 6 muaj deri në 3.5 vite por nivele gjurmë janë detektuar në toka edhe
10-16 vite pas aplikimit të tyre (Ritter et al., 1995).
Tabela 1.1. Struktura kimike të pesticideve klororganike. (Burimi: Google.com)

p, p’-DDT

Dieldrin

Aldrin

Klordan

Heptaklor

Endrin

Mireks

Toksafen

HCH
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Klordani teknik është përzierje e komponimeve Klordan, Heptaklor, Nonaklor si edhe
komponime të tjera. Klordani teknik përmban 64-67 % klor, është pothuajse i
patretshëm në ujë, i tretshëm në tretësa organikë. Qëndrueshmëria e këtij komponimi
shpjegon biopërqendrimin në organizmat e gjallë. Gjendet në 2 izomerët përkatës cis
dhe trans klordan (Ritter et al., 1995).
Mireks u sintetizua për herë të parë në vitin 1946, por si pesticid u prezantua pas 1959.
Mireksi teknik përmban 95.12 % Mireks dhe 2.58 % Klordekon. Ky komponim është i
patretshëm në ujë dhe shumë i qëndrueshëm si edhe ka aftësi për t’u bioakumuluar dhe
biopërqendruar në organizmat detare. Ky insekticid është përdorur kryesisht kundër
milingonave të zjarrit, si edhe si substancë për uljen e intensitetit të zjarrit në plastika,
në goma, në ngjyrosjen e letrës dhe në pajisje elektrike (Ritter et al., 1995).
Toksafen është një insekticid i përdorur gjerësisht duke filluar prej vitit 1949. Ky
komponim nuk është i tretshëm në ujë, jetëgjatësia në tokë varion nga 100 ditë deri në
12 vite, që përcaktohet nga lloji i tokës dhe nga kushtet klimatike. Qëndrueshmëria e tij
e kombinuar edhe me koeficientin e lartë të log Kow (3.23-5.50), shpjegon aftësinë e tij
për t’u biopërqendruar në organizmat ujore. Karakteristikat kimike si tretshmëria e ulët
në ujë, qëndrueshmëria dhe semi-volatiliteti favorizojnë transportin e këtij komponimi
në distanca të mëdha (Ritter et al., 1995).
1.5.3 Bifenilet e polikloruara (PCB-të)
Bifenilet e polikloruara (PCB-të) janë një klasë e kimikateve industriale që bëjnë pjesë
në grupin e POP-ve. PCB-të janë përzierje të 209 konxhenerëve që janë prodhuar
nëpërmjet klorinimit të drejtpërdrejtë të bifenilit që prej viteve 1920 deri në vitet 80-të,
kur u ndalua prodhimi dhe përdorimi i tyre (Noma et al., 2006; Wu et al., 2011; Wu et
al. 2018). Ato janë përdorur gjerësisht në pajisjet elektrike, kryesisht si lëngje
dielektrike në kondensatorë dhe transformatorë dhe në sistemet e transferimit të
nxehtësisë (US EPA, 1984; Zhao et al., 2016; Dumanoglu et al., 2017). Prodhimi i tyre
në sasi të mëdha ka sjell kontaminim të mjedisit dhe vazhdojnë të jenë ende të
pranishme, për shkak të qëndrueshmërisë së lartë dhe natyrës jo të degradueshme
(Mariussen et al., 2007; Glüge et al., 2016). PCB-të kanë konduktivitet elektrik të ulët,
qëndrueshmëri të lartë ndaj dekompozimit termik, ndaj oksidantëve dhe kimikateve të
tjera. Këto komponime janë vazhdimisht në lëvizje midis atmosferës dhe tokës, duke
mbetur të pranishme në komponentet e mjedisit për periudha të gjata kohore,
pavarësisht kohës së emetimit (Backe et al., 2004). Pasi emetohen në mjedis këto
komponime kanë jetëgjatësi të lartë dhe mund të migrojnë në distanca të mëdha (Ritter
et al., 1995; Ritter et al., 2007). PCB-et gjenden ende në shumë matrica, si në sedimente,
në ujë, në toka edhe në produkte ushqimore (Baars et al. 2004; Zehra et al. 2015;
Desborough et al., 2016; Wang et al., 2017). Toksiciteti i PCB-ve është klasifikuar në
toksicitet si “të dioksinave” dhe “jo si të dioksinave” (Baars et al., 2004). Ky lloj
klasifikimi varet nga natyra e klorinimit. PCB-të që shfaqin toksicitet si të dioksinave,
janë kooplanaret (jo ose mono-orto të kloruarat). DL-PCB-të (dioxin like-PCB) janë
PCB 77, PCB 126, PCB 169, dhe mono-orto DL-PCB-të janë PCB 123, PCB 118, PCB
114, PCB 105, PCB 167, PCB 157, PCB 156, dhe PCB 189 (https://epa-prgs.ornl.gov/).
Nivelet botërore të pranisë së PCB-ve në tokat sipërfaqësore variojnë nga 0.026 ng/g
deri në 97 ng/g peshë e thatë (Meijer et al., 2003). Programet e monitorimit të PCB-ve
në mjedis dhe në shëndetin e njeriut kanë raportuar se nivelet e PCB-ve kanë ardhur
duke u ulur që prej ndalimit të tyre. Sot për monitorim sugjerohen 7 konxhenerë të
PCB-ve: si PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 dhe PCB 180, të
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rekomanduara nga Këshilli Ndërkombëtar për Eksplorimet e Detit (ICES) (Webster et
al., 2013), struktura kimike e të cilëve dhe pozicioni i kloreve janë paraqitur në Tabelën
1.2. Shuma e 7 PCB-ve ka përmirësuar dhe lehtësuar krahasimin midis studimeve
laboratorike.
Tabela 1.2. Profili i klorimit të 7- PCB –ve (Webster et al., 2013).
Emri

Pozicionet e klorit

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

2.4.4’
2.2’5.5’
2.2’.4.5.5’
2.3’4.4’5
2.2’3.4.4’5’
2.2’4.4’5.5’
2.2’3.4.4’5.5’

1.5.4 Hidrokarburet aromatike
Komponimet organike të cilat përmbajnë një ose disa unaza benzeni njihen me emrin
hidrokarbure aromatike. Këto komponime janë të pranishme në mjedis si nga burimet
natyrore (bimësia, vullkanet dhe djegia e pyjeve), ashtu edhe nga burimet antropogjene
(emetimet nga aktivitetet industriale, makinat, derdhjet e karburanteve, proceset e
djegies së qymyrit, pirja e duhanit) (Abdel-Shafy & Mansour, 2016). Karakteristikat
fiziko-kimike të hidrokarbureve aromatike janë paraqitur në Tabelën 2S, Shtojca I.
1.5.4.1 Hidrokarburet monoaromatike (BTEX)
Hidrokarburet monoaromatike si: Benzen, Toluen, Etilbenzen, edhe izomerët e
Ksilenit, njihen me akronimin BTEX dhe bëjnë pjesë në grupin e ndotësve organikë
volatile (VOC-të). Burimet kryesore të VOC-ve lidhen kryesisht me transportin, lëndët
djegëse dhe industrinë. BTEX-et përbëjnë mesatarisht rreth 2 % të naftës bruto
(Williams et al., 2006). Kontaminimi me BTEX-e përbën një problem serioz për shkak
të toksicitetit, volatilitetit dhe aftësisë së tyre për të migruar larg burimit emetues. Toka
mund të kontaminohet nëpërmjet derdhjeve aksidentale apo të qëllimshme të
karburanteve, vajrave, si edhe nga depozitimet atmosferike (Hu et al., 2018). Benzeni
është konsideruar shumë i lëvizshëm në toka krahasuar me Toluenin. Këto komponime
kanë tendencë të treten në fazën ujore ose të avullojnë nga toka për shkak të tretshmërisë
së lartë në ujë dhe vlerave të ulëta të koeficientit të ndarjes oktanol-ujë (Kow) (Charles
et al., 2010). BTEX-et nuk mbahen shumë nga përbërësit e tokës dhe mund të
transportohen disa km larg burimit emetues (Williams et al., 2006; Charles et al., 2010).
Nivelet e BTEX-ve në toka dhe në ujërat nëntokësore ndikohen nga proceset e avullimit
dhe biodegradimit nga mikroorganizmat (Hu et al., 2018). Ekspozimi i njeriut ndaj
këtyre komponimeve mund të ҫojë në probleme serioze shëndetësore, si sëmundje
neurologjike deri në sëmundje kancerogjene. Sipas VROM (2012), vlerat për ndërhyrje
për BTEX-et janë: Benzen (1.1 mg/kg), Toluen (32 mg/kg), Etilbenzen (110 mg/kg)
dhe Σ Ksileneve (17 mg/kg).
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1.5.4.2 Hidrokarburet policiklike aromatike (PAH-et)
Komponimet policiklike aromatike përfshijnë grupe të ndryshme të komponimeve të
cilat kanë në strukturën e tyre: i) dy ose më shumë cikle benzeni (PAH-et), ii) dy ose
më shumë cikle benzeni si edhe grupe të ndryshme funksionore (nitro-PAH-et, OHPAH-et etj). Megjithëse njihet një numër i lartë i PAH-ve, vetëm 14-20 prej tyre janë
në vëmendje të vazhdueshme të kërkimit shkencor (Ma et al., 2010) sepse janë të
qëndrueshme në mjedis, me toksicitet të variushëm dhe lipofilitet të lartë. Ato mund të
eleminohen ose të transformohen në një grup tjetër më toksik komponimesh përmes
reaksioneve kimike, si sulfonimi, nitrimi apo fotooksidimi. Për shembull, në disa kushte
specifike si ekzistenca e acidit nitrik në mjedis, mund të ҫojë në transformimin e PAHve në nitro-PAH-e.
a. Karakteristikat fiziko-kimike të PAH-ve
Veҫoritë fiziko-kimike të 16 PAH-ve të përcaktuar si ndotës prioritarë nga Agjencia
Amerikane e Mbrojtjes së Mjedisit (US EPA) janë paraqitur në Tabelën 2S, Shtojca I.
PAH-et janë molekula me tretshmëri dhe volatilitet të ulët, me përjashtim të naftalenit
(Abdel-Shafy et al., 2016; Zhang & Chen, 2017). Duke u bazuar në vlerat e konstantes
Kow, kanë lipofilitet të lartë, janë lehtësisht të tretshme në qelizat membranore
lipoproteinike dhe akumulohen në indet dhjamore të organizmave të gjalla (Franco et
al., 2008). Këto komponime kanë tendencë të lidhen me grimcat dhe transportohen
përmes atmosferës. PAH-et kanë gjysmë-jetëgjatësi më të madhe në tokë, sesa në
mjedisin ujor. Qëndrueshmëria e tyre rritet me rritjen e numrit të unazave dhe me
shkallën e kondensimit (Henner et al., 1997). PAH-et me 2-3 unaza benzeni njihen si
PAH-et me masë molekulare të vogël LMW ose “PAH-et e lehta”, ndërsa PAH-et me
4-6 unaza njihen si PAH-et me masë molekulare të madhe HMW ose “PAH-et e rënda”.
Tabela 1.3. Lista e 16 PAH-ve prioritare sipas US EPA dhe EEA.
PAH-et
Naftalen
Acenaften
Acenaftilen
Antracen
Fenantren
Piren

Krizen
Fluoranten
Benzo[a]antracen
Benzo[b]fluoranten
Benzo[k]fluoranten
Benzo[a]piren

Dibenzo[a,h]antracen
Benzo[g,h,i]perilen
Indeno[1,2,3,-c,d]piren
Fluoren

b. Burimet e PAH-ve
Hidrokarburet policiklike aromatike mund të kenë natyrë antropogjene dhe natyrore
(Bucheli et al., 2004; Charles et al., 2010; Cachada et al., 2012). Burimet natyrore që
emetojnë PAH-e në mjedis janë vullkanet, zjarret e pyjeve dhe biosinteza nga bimët
dhe mikroorganizmat (Suess, 1976). Burimet antropogjene të PAH-ve mund të
klasifikohen në dy kategori: burime stacionare dhe burime të lëvizëshme (difuze). Në
burimet e lëvizshme, kontributi kryesor vjen nga lënda djegëse e motorëve të
automjeteve, si edhe nga motorët me naftë. Ndërsa në burimet stacionare, kontributi
kryesor i takon proceseve të djegies përfshirë ngrohjen e popullsisë, aktivitetet
industriale (prodhimi i aluminit, prodhimi i koksit, prodhimi i çelikut), djegies dhe
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prodhimit të energjisë, që shkaktojnë rritje të përqendrimeve të PAH-ve në afërsi të
burimeve kryesore. Sasia dhe shpërndarja e PAH-ve të prodhuara nga ҫdo proces
pirolitik ndryshon sipas kushteve të djegies (Rachwał et al., 2015). Kontributi i secilit
burim të PAH-ve në atmosferë varet nga një numër faktorësh, si shpejtësia e emetimit,
vendodhja gjeografike, si edhe kushtet klimatike (Cachada et al., 2018). Është vlerësuar
se burimet stacionare kontribuojnë përafërsisht në 90 % të emetimit total të PAH-ve,
por kjo përqindje ndryshon për zonat urbane dhe suburbane ku mbizotërojnë burimet e
lëvizshme. Përqendrimet më të larta të hidrokarbureve policiklike aromatike në
atomsferë mund të gjenden në mjedisin urban, për shkak të rritjes së trafikut të
automjeteve.
c. PAH-et në atmosferë
PAH-et janë komponime organike semi-volatile të cilat gjenden në atmosferë në
gjendje të gaztë dhe në formë të lidhur me grimcat e ngurta (Gundel et al., 1995; Gao
et al., 2007). Ato emetohen kryesisht nga djegia jo e plotë e lëndëve fosile, qymyrit dhe
karburanteve (Dudhagara et al., 2016). Shpërndarja e PAH-ve në atmosferë midis fazës
së gaztë dhe grimcave përcaktohet nga disa faktorë si: i) presioni i avujve të PAH-ve,
që varet nga temperatura; ii) sasia e grimcave të ngurta (aftësia e sipërfaqes për
adsorbimin e PAH-ve); iii) temperatura e mjedisit; iv) përqendrimi i PAH-ve; v)
afiniteti i PAH-ve individuale për matricën organike. PAH-et e lidhura me grimcat e
ngurta dhe ato në fazë të gaztë transportohen përmes atmosferës dhe mund të kalojnë
në bimësi, toka, lumenj, liqene dhe oqeane me anë të proceseve të depozitimit të njomë
dhe të thatë. Faktorët që ndikojnë në precipitimin e PAH-ve janë: konstantja e Henrit,
intensiteti i precipitimit, tipi i stuhive, si edhe parametrat meterologjike (Suess, 1976).
PAH-et me masë molekulare të vogël janë të pranishme në fazë të gaztë, ndërsa PAHet me masë molekulare të madhe gjenden kryesisht të lidhur me grimcat e ngurta.
Përqindja e pranisë së këtyre komponimeve në fazë të gaztë është më e lartë në verë
sesa në dimër, për shkak të temperaturave më të larta (Kaya et al., 2012).
d. PAH-et në toka
Prania e PAH-ve në toka i atribuohet burimeve natyrore dhe antropogjene (Gao et al.,
2007). Në përgjithësi, përqendrimet dhe shpërndarja e PAH-ve në toka ndikohet edhe
nga shkalla e zhvillimit ekonomik, densiteti i popullsisë, kushtet klimatike dhe lënda
organike e tokës (Zhang & Chen, 2017). Nivelet e PAH-ve vijnë duke u rritur si pasojë
e aktiviteteve industriale, trafikut, dhe ngrohjes me dru. Disa prej PAH-ve janë formuar
në afërsi të burimeve, ndërsa disa të tjera detektohen në distanca më të largëta nga
burimi, si rezultat i shpërndarjes përmes ajrit. Pasi emetohen në atmosferë, PAH-et
adsorbohen në lëndën organike të tokës me anë të depozitimit të thatë dhe të njomë
(Wang et al., 2012). Shpejtësia e depozitimit të PAH-ve me anë të depozitimit të thatë
varet nga veçoritë specifike të PAH-ve, grimcat adsorbuese dhe kushtet atmosferike,
ndërsa sasia e PAH-ve të larguara nga atmosfera me anë të depozitimit të njomë varet
nga gjendja në të cilën këto komponime ndodhen (në fazë të gaztë apo të adsorbuara në
grimcat e ngurta. Aftësia e PAH-ve për t’u adsorbuar në toka varet nga veçoritë fizikokimike të tyre edhe nga veçoritë e tokës (Abdel-Shafy & Mansour, 2016). Në
adsorbimin e PAH-ve në toka ndikon kow , masa molekulare dhe tretshmëria e tyre në
ujë (Schwarzenbach and Gschwend, 1993). Toka shërben edhe si mjedis i rëndësishëm
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për proceset e avullimit, depozitimit dhe degradimit të PAH-ve. Lëvizshmëria e tyre në
shtresat e tokës përcaktohet nga përmasat e grimcave dhe madhësia e poreve të saj.
Sipas Wild & Jones, 1995, rreth 90 % e PAH-ve të emetuara në mjedis janë depozituar
në toka.
e. Shpërndarja dhe transformimi i PAH-ve në mjedis
PAH-et e formuara nga burimet e ndryshme antropogjene, emetohen në atmosferë, ku
shpërndarja e tyre midis fazës së gaztë dhe grimcave të imëta përcaktohet nga
karakteristikat fiziko-kimike të tyre. Ato mund të transportohen përmes atmosferës në
distanca të mëdha duke hyrë në mjediset ujore dhe në tokë me anë të depozitimit të
njomë dhe të thatë. PAH-et degradohen në atmosferë si pasoj e fotooksidmit dhe
reaksioneve me oksidet e azotit dhe squfurit. Në sistemet ujore, shumica e PAH-ve
akumulohen në sedimente (Ahmed et al., 2017). Sedimentet janë mjedise shumë të mira
për të përcaktuar shpërndarjen e këtyre komponimeve të akumuluara për një periudhë
të gjatë kohore. Qëndrueshmëria e tyre në mjedis ndikohet nga biodegradimi në prani
të mikroorganizmave si për shembull, kërpudhat dhe bakteret. Biodegradimi është i
ngadaltë dhe është funksion i parameterave mjedisore si i përmbajtjes së oksigjenit, ujit
dhe nutrientëve. Migrimi i PAH-ve nga tokat sipërfaqësore është i ngadaltë. PAH-et
mund të transformohen me anë të reaksioneve kimike dhe fotokimike. Këto reaksione
janë të rëndësishme pasi mundsojnë: i) largimin e komponimeve nga atmosfera, ii)
produktet e dekompozimit të PAH-ve mund të bëhen shumë të rrezikshme kundrejt
shëndetit të njeriut se sa PAH-et nga të cilat ato derivojnë (Cachada et al., 2018). Shumë
studime eksperimentale kanë treguar se PAH-et janë mjaft të ndjeshme ndaj oksidimit
fotokimik dhe kimik në kushte atmosferike të caktuara. Në atmosferë, PAH-et
transformohen si pasojë e reaksioneve të fotolizës dhe reaksioneve të bashkëveprimit
me NOx, N2O5, OH, O3 SO2 etj. Në mjediset ujore këto komponime transformohen nga
reaksionet e foto-oksidimit, oksidimit kimik, dhe biodegradimit nga organizmat ujore.
Në toka dhe në sedimente, metabolizmi mikrobial është rruga kryesore e degradimit të
PAH-ve (Abdel-Shafy & Mansour, 2016). Si përfundim, njeriu ekspozohet me PAH-e
nga inhalimi i ajrit të ndotur, nga konsumi i ushqimeve të kontaminuara me PAH-e, nga
kosumi i ujit të kontaminuar me PAH-e si edhe nga duhan pirja (aktive dhe pasive).
f. Toksiciteti dhe karcenogjeniteti i PAH-ve
Studimet mbi toksicitetin e PAH-ve filluan pas zbulimit të efektit kancerogjen të
ekstrakteve organike të katranit të qymyrit. Nga 16 PAH-et prioritare të US EPA, vetëm
7 prej tyre janë klasifikuar si kancerogjenë, mutagjenë dhe teratogjenë. PAH-et janë
komponime që depozitohen kryesisht në indet adipozë për shkak të natyrës lipofilike,
mund të bioakumulohen dhe të transferohen në zinxhirin ushqimor duhe shfaqur risk të
mundshëm në shëndetin e njeriut. Benzo[a]piren është klasifikuar kancerogjen i Grupit
1- (kancerogjen ndaj njeriut), dibenzo[a,h]antracen është kancerogjen i grupit 2A
(ndoshta kancerogjen ndaj njeriut), ndërsa naftalen, krizen, benzo[a]antracen,
benzo[k]fluoranten, Indeno[1,2,3,-c,d]piren dhe benzo[b]fluoranten janë klasifikuar
kancerogjen të Grupit 2B (kancerogjen të mundshëm ndaj njeriut) (IARC, 1997).
Efektet toksike të PAH-ve janë bërë të njohura nga eksperimentet e zhvilluara me
kafshët duke arritur në përfundimin se edhe njeriu mund të preket në të njëjtën mënyrë
(Suess, 1976). Rrugët kryesore të ekspozimit ndaj PAH-ve përfshijnë marrjen me anë
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të frymëmarrjes, kontaktit dermik dhe gëlltitjes gjatë ekspozimit në vendet e punës ose
jo. Disa prej PAH-ve dhe metabolitëve të tyre mund të nxisin ndryshimet gjenetike, të
cilat kanë potencial të ndryshojnë në mënyrë të pakthyeshme kontrollin e ndarjes së
qelizave (Franco et al., 2008). Studimet epidemiologjike kanë treguar se popullata e
ekspozuar ndaj përzierjeve që përmbajnë PAH-e, të cilat emetohen kryesisht nga
oxhaqet, furrat e koksit, proceset industriale, djegia e lëndëve fosile si edhe nga tymi i
cigareve, kanë predispozita më të larta për tu prekur nga kanceri i mushkërisë (AbdelShafy & Mansour, 2016). Për të vlerësuar nivelin e ekspozimit të njeriut ndaj PAH-ve
është e rëndësishme të merren parasysh kushtet atmosferike, përqendrimet në ajër,
shpërndarja midis fazës së gaztë dhe grimcave të ngurta.
1.6. Ndotësit inorganikë
Në grupin e ndotësve inorganikë bëjnë pjesë: komponimet e azotit, komponimet e
fosforit, metalet e rënda si edhe acidet inorganike. Termi “metale të rënda” i referohet
metaleve dhe metaloideve, densiteti i të cilëve është më i madh se 5 g/cm3(Mohammad
et al., 2012 ;Yang et al., 2018). Metalet e rënda gjenden kudo në mjedis dhe shumica e
tyre gjendet në tokë në përqendrime më të vogla se sa 100 mg kg -1 (Hooda, 2010). Në
gjeokimi, vlera limite për të dalluar elementët gjurmë nga ata kryesorë është 1000 mg
kg-1 ( Kabata-Pendias 2007; Hooda, 2010). Mbi këtë bazë është bërë i mundur
klasifikimi i metaleve në: i) metale kryesore, ii) metale gjurmë. Elementët kryesore janë
hekuri (Fe), alumini (Al), kalciumi (Ca), natriumi (Na) dhe kaliumi (K), ndërsa metalet
gjurmë janë arseniku (As), kadmiumi (Cd) kromi (Cr), bakri (Cu), nikeli (Ni), plumbi
(Pb), zinku (Zn) etj. Disa metale të rënda si Co, Cu, Cr, Mn, Mo dhe Zn janë esenciale
për jetën dhe janë konsideruar si mikronutrientë të rëndësishëm në sasi të vogla, por
toksikë kur kalojnë vlerat e lejueshme. Elementët e tjerë, si As, Hg dhe Tl janë
konsideruar elementë toksikë në të gjitha përqendrimet (Adriano, 2001b;
Wijayawardena et al., 2016). Përqendrime të larta të metaleve të rënda janë raportuar
në zona të ndryshme si në zona industriale, urbane dhe ato rurale (Yoshida et al., 2002;
Puhallo et al., 2018). Intervalet e përqendrimeve të metaleve të rënda janë të ndryshme
midis tyre dhe përgjithësisht janë të ndryshueshme sipas zonës, tipit të tokës dhe
thellësisë së saj (Mazurek et al., 2017). Metalet e rënda nuk janë të biodegradueshëm
dhe për këtë arsye kanë tendencë të akumulohen në organizmat e gjalla duke shkaktuar
sëmundje të ndryshme. Disa elementë formojnë komponime organometalike me natyrë
lipofilike dhe shumë toksike, si metil mërkuri dhe oksidi i tributil kallajit. Metalet janë
të pranishëm në toka me një vlerë sfondi, e cila i referohet erozionit të shkëmbinjëve
mëmë dhe pedogjenezës (Kabata-Pendias, 2011). Nivele të larta të këtyre substancave
mund të diktohen për shkak të gjeologjisë lokale (Salminen et al., 2005; Cachada et al.,
2013). Ndotja e tokës në shumicën e rasteve lidhet me burimet antropogjene dhe
ndotësit më të zakonshëm janë As, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Pb, Ni dhe Zn, të cilët njihen
edhe si elementë potencialisht toksikë (PTE-të) (Cachada et al., 2018)
1.6.1 Burimet e metaleve në toka
Metalet e rënda gjenden në mjedis si përbërës të kores së tokës por përqendrimet e tyre
mund të rriten si pasojë e aktivitetit të njeriut. Metalet e rënda mund të emetohen në
mjedis nga burimet natyrore dhe antropogjene (Adriano, 2001). Prania e tyre në toka
me origjinë natyrore është kryesisht e lidhur me erozionin e shkëmbinjve, emetimet
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vullkanike, zjarret në pyje edhe agjentët biogjenikë (Kabata-Pendias, 2011; Patinha et
al. 2018). Nivelet e metaleve të rënda që vijnë vetem nga burimet natyrore pa influencën
e aktiviteteve antropogjenike njihen si “vlera gjeokimike të sfondit” (Kabata-Pendias,
2011; Cachada et al., 2018). Nivelet e PTE-ve në mjedis nga njeriu u rritën në mënyrë
të ndjeshme pas Revolucionit Industrial. Burimet antropogjene përfshijnë emetimet që
vijnë nga djegia e lëndëve fosile, minierat dhe proceset e shkrirjes së metaleve, industria
e çelikut, djegia e mbeturinave urbane, prodhimi dhe përdorimi i plehrave kimike dhe
pesticideve (Kabata-Pendias, 2011; Yaylali-Abanuz, 2011; Ali & Ateeg, 2015). Në
ditët e sotme, nevoja për një prodhim bujqësor më të mirë dhe më të bollshëm, ka çuar
në rritje të përdorimit të substancave dhe komponimeve kimike, të cilat janë gjithashtu
burime të ndotjes së tokës dhe të produkteve ushqimore. Shembuj të tjerë të kontributit
të njeriut në ndotjen e tokës janë: përdorimi i produkteve të ndryshme për ushqyerjen e
kafshëve, mbetjet e ujërave të zeza, emetimet nga trafiku, depozitimet atmosferike,
mbetjet urbane, përdorimi i bojërave dhe shkarkimet industriale (Navarro et al., 2008).
Ndotja aksidentale mund të vijë për shkak të aksidenteve nukleare, përmbytjet, derdhjet
në landfille ose derdhjet aksidentale (Cachada et al., 2018).
1.6.2 Transporti i metaleve të rënda në toka.
Një rol shumë të rëndësishëm në transportin e ndotësve inorganikë e luajnë erërat,
erozioni dhe transporti ujor. Sjellja e metaleve të rënda në toka kontrollohet nga
proceset fizike dhe biologjike që veprojnë brenda saj (Pan et al., 2016). Bashkëveprimet
e metaleve me tokat ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme dhe përcaktohen nga
natyra e tokës, përbërja e saj, si edhe pH (Kabata-Pendias 2011; Wijayawardena et al.
2016). Jonet e metaleve hyjnë në toka në forma të ndryshme, ato mund të ngelen në
tretësirë ose të mbahen në toka në formë të tretshme ose jo (Cachada et al., 2018). Lënda
organike e tokave ka afinitet të lartë për kationet e metaleve të rënda, të cilët formojnë
komplekse të qëndrueshme që ҫojnë në reduktimin e përmbajtjes së nutrientëve.
Proceset që përcaktojnë transportin dhe fatin e ndotësve inorganikë në toka janë
paraqitur në Figurën 1.4.
Adsorbim dhe ndarje

Reaksionet Fe/Al/Mn
(adsorbim)

Shpëlarje dhe drenazhim

Bioabsorbim/
Bioakumulim

Metale të
rënda

Avullim

Reaks. me anione specifike

Reaksionet me substancat
humike

Tretje

Lidhja me mineralet sekondare
(absorbim/shkëmbim)

Figura 1.4. Proceset që përcaktojnë transportin dhe fatin e ndotësve inorganikë në
toka. (Burimi: Durães et al., 2018)
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1.7 Vlerësimi i riskut
Sipas Cachada et al. 2018, ndotja e tokës mund të ketë impakte të ndryshme në cilësinë
e ujërave, të ajrit, biodiversitetit, ndryshimeve klimatike, në cilësinë dhe sigurinë e
ushqimeve, si edhe në shëndetin e njeriut. Efektet e ndotësve mund të jenë biokimike
ose fiziologjike. Disa prej efekteve të ndotësve organikë janë çrregullimet endokrine,
dëmtimet e sistemit nervor qëndror dhe periferik, çrregullimet e sistemit riprodhues, të
sistemit imun, dhe shfaqjen e sëmundjeve kancerogjene (Wijayawardena et al., 2016).
Ndotja e tokës mund të prekë strukturën dhe funksionet ekologjike të saj, pasi mund të
zvogëlojë numrin e disa grupeve organizmash të cilët luajnë një rol kyç në proceset e
tokës, në ciklet e karbonit dhe azotit. Për disa ndotës efektet ndaj organizmave janë të
njohura, ndërsa për disa të tjerë akoma jo, si për shembull për pesticidet dhe PAH-et
nuk njihet ende roli i tyre në organizmat e tokës (Mohammed et al., 2018). Për më tepër,
efektet e ndotjes së tokës në biodiversitetin e saj janë ende jo shumë të qartë, për shkak
të njohurive të pakta për disa faktorë si përbërja kimike, shpejtësia me të cilën futen
kimikatet, kapaciteti buferik i tokës, organizmat e tokës dhe kohëzgjatja e ndotjes
(Cachada et al., 2018).
Toka mund të ndikojë në shëndetin e ekosistemit dhe të njeriut në mënyrë direkte ose
indirekte. Për të mbrojtur shëndetin e ekosistemit dhe të njeriut nga risku i ndotjes së
tokave janë hartuar disa legjislacione nga disa shtete, ku më të përdorshmit për krahasim
të niveleve të ndotësve janë ai kanadez (CCME, 1999), holandez (Swartjes et al., 1999)
britanik (DEFRA, 2002) dhe gjerman (Beyer et al., 2009).
Njeriu mund të ekzpozohet në mënyrë direkte ndaj ndotësve përmes rrugëve të
frymëmarrjes, të gëlltitjes ose nëpërmjet adsorbimit dermik të grimcave të tokës
(kryesisht me të anë pluhurave që vijnë nga toka). Punëtorët në bujqësi janë një tjetër
grup që ekspozohen direkt ndaj ndotësve të tokës. Në mënyrë indirekte, njeriu mund të
ekspozohet ndaj ndotësve nëpërmjet konsumit të ushqimeve apo ujërave të
kontaminuara. Duke marrë në konsideratë faktorë si: heterogjeniteti dhe kompleksiteti
i tokës, njohja jo e plotë e sjelljes së disa ndotësve, mungesa e të dhënave toksikologjike
dhe ekotoksikologjike, si edhe ndryshueshmëria e niveleve të tyre në toka, është arritur
në përfundimin se vlerësimi i riskut ndaj mjedisit dhe shëndetit të njeriut mbetet një
detyrë e vështirë (Cachada et al., 2018). Aplikimi i vlerësimit të riskut (RA) mund të
ndihmojë në vlerësimin e rreziqeve të ndotjes së tokës në mënyrë të thjeshtë, pa kosto
dhe të besueshme. Ky vlerësim synon të karakterizojë riskun nëpërmjet përdorimit të
modeleve probabilitare të ndodhjes së një efekti negativ si rezultat i ekspozimit ndaj një
substance ose një përzierje substancash për një zonë të caktuar. Programi i US EPA
është një nga të parët modele që u zhvillua për vlerësimin e riskut. Ndërkohë, disa vende
të tjera kanë krijuar modelin e tyre të RA-së (Holanda, Kanadaja, Mbretëria e Bashkuar
dhe Spanja).
1.7.1 Vlerësimi i riskut ekologjik
Një nga programet më të përdorshme për vlerësimin e riskut ekologjik (ERA) është
bazuar në guidën ISO (ISO/19204) me titull “Procedura për vlerësimin e riskut
ekologjik të tokave të ndotura”, ose i njohur si modeli TRIAD (Figura 1.5). Në mënyrë
të përgjithshme, vlerësimi i riskut fillon me mbledhjen e informacionit dhe
identifikimin e receptorit që do të prekë ndotësi. Për të kuptuar lidhjen, burim-rrugëreceptor, është e nevojshme të kuptohet sjellja e ndotësve në mjedis. Hapi tjetër është
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vlerësimi i efekteve dhe i ekspozimit të receptorëve ndaj ndotësve. Për vlerësimin e
efekteve është e rëndësishme të mblidhet informacion rreth toksicitetit dhe
ekotoksicitetit të ndotësve. Ndërsa vlerësimi i ekspozimit përcakton marrjen e ndotësve
bazuar në rrugët e ekspozimit si për shembull sasia (shkalla) e gëlltitjes së tokës (soil
ingestion rate). Të gjitha këto së bashku çojnë në karakterizimin e riskut dhe krijojnë
mundësinë e menaxhimit të tij. Për organizmat e tokës, rreziqet janë shumë të lidhura
me veҫoritë dhe me sasinë e ndotësve të pranishëm në tokë.
1.7.2 Vlerësimi i riskut në shëndetin e njeriut
Efektet negative të mundshme në
shëndetin e njeriut janë identifikuar
duke përdorur vlerësimin e riskut të
shëndetit të njeriut (HHRA) (Lemieux
et al., 2015). Vlerësimi i ekspozimit
merr në konsideratë parametrat e
ekspozimit që i referohen njeriut dhe
përcaktohet nga intesiteti, koha,
shpeshtësia dhe kohëzgjatja e
ekspozimit aktual apo hipotetik. Në
rastin e HHRA-së, kohëzgjatja e
ekspozimit të njeriut apo popullatës
në një zonë mesatarisht të
kontaminuar përbën një nga ҫështjet
kryesore.
Rrugët kryesore të ekspozimit ndaj
ndotësve janë:
 gëlltitja (e tokës, ushqimit ose
ujit),
 kontakti me lëkurën
 nëpërmjet frymëmarrjes.

Mbledhja e
informacionit

Vlerësimi i
efekteve

Karakterizimi
i riskut

Vlerësimi i
ekspozimit
Figura 1.5. Skema e vlerësimit të riskut
(Burim: Cachada et al., 2018)

Megjithatë, vlerësimi i ekspozimit është kompleks për shkak të vendndodhjes ose
kushteve specifike të popullsisë. Ka disa modele të zhvilluara nga institucione të
ndryshme, por në përgjithësi, ato janë të gjitha të bazuara në modelin e US EPA.
Dallimet kryesore midis tyre janë përfshirja ose jo e rrugës së gëlltitjes së ushqimit si
dhe në vlerat e parametrave të ekspozimit që merren në konsideratë për vlerësim e riskut
(Cachada et al., 2012). Vështirësia më e madhe në lidhje me HHRA është pasiguria e
lidhur me disa prej parametrave si: norma e konsumimit të tokës ose ushqimit,
kohëzgjatja e ekspozimit etj. Përdorimi i modeleve probabilitare në vend të
deterministike ndihmon në zvogëlimin e këtyre paqartësive (Cachada et al., 2016). Për
më tepër, përdorimi i parametrave të ekspozimit specifik për popullatën e marrë në
studim zvogëlon në mënyrë të konsiderueshme pasigurinë, si edhe identifikon rrugët
specifike të ekspozimit lokal.
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1.8 Legjislacioni ndërkombëtar
Nevoja për të mbrojtur shëndetin e njeriut dhe mjedisin nga substancat e rrezikshme siҫ
janë POP-et dhe PTE-të kanë çuar në hartimin e legjislacioneve dhe programeve të
monitorimit. Mbrojtja e tokës është kryer në mënyrë indirekte përmes mbrojtjes së ujit
dhe të ajrit për arsye të disa faktorëve si: kapacitetit të lartë buferike, reaksioneve të
ngadalta të ndotësve, heterogjenitetit të tyre dhe të mungesës së të treguarit të rëndësisë
së tokës për ekosistemin dhe ekonominë. Komisioni Evropian ka adaptuar Strategjinë
Tematike për Mbrojtjen e Tokës COM 231 në 2006 (EC , 2006) . Degradimi i tokave
përbën një problem serioz sipas Programit të Veprimit Mjedisor, i cili ka hyrë në fuqi
më 17 Janar 2014 (EC, 2016). Në Evropë, vetëm disa shtete anëtare të BE-së si Holanda
dhe Spanja kanë legjislacione specifike për mbrojtjen e tokës. Vlerat limite si për
ndotësit organikë dhe për inorganikë ndryshojnë midis shteteve, duke bërë të mundur
që identifikimi i risqeve dhe menaxhimi i zonave të kontaminuara të ndryshojë shumë
në mbarë botën. Për ndotësit organikë, këto diferencime shpjegohen me vlerat e sfondit
të përcaktuara për secilin rajon. Bazuar në një përmbledhje të realizuar nga Jennings,
2012, është vënë re një variacion i legjislacioneve ekzistuese. Legjislacionet në vende
të ndryshme të Evropës janë gjerësisht të ndryshueshme, për shkak të objektivit të
kërkimit dhe metodave përcaktuese. Në përgjithësi, kriteret bazohen në tre vlera siç
janë vlera e lejuar, vlera paralajmëruese dhe vlera për ndërhyrje (Carlon, 2007).
Legjislacioni Holandez ishte i pari që u hartua në Evropë, sipas së cilit vlera maksimale
për PAH-et është 1500 µg kg -1 dhe vlera për ndërhyrje është 40,000 µg kg -1 (Swartjes
et al., 2012) Sipas Swartjes et al., 2012, vlerat janë klasifikuar edhe në varësi të natyrës
së zonës ku janë përcaktuar përqendrimet e PAH-ve. Agjensitë qeveritare të SHBA-së
kanë vendosur standarde për ekspozimin e punonjësve në vendet e punës dhe në mjedis.
Gjithashtu kanë përcaktuar standarde referuar PAH-ve në vendin e punës si edhe
standarde për nivelin e PAH-ve në ujin e pijshëm. Në vendet e punës niveli i lejuar i
PAH-ve është 0.2 mg/m3 për mesatarisht 8 orë. Instituti Kombëtar për Sigurinë në Punë
dhe Shëndet (NIOSH ka rekomanduar se limiti i ekspozimit për PAH-të është 0.1
mg/m3 për 10 orë, dhe 40 orë në javë. US EPA përdor nivelet ekologjike të lejuara (EcoSSLs), vlera e të cilave pasqyrojnë përqendrimin e ndotësve në toka për mbrojtjen e
receptorëve ekologjike, që zakonisht janë në kontakt me biotën që jeton në sipërfaqe
ose në brendësi të tokës (Wijayawardena et al. 2016). US EPA ka specifikuar nivelet e
metaleve për bimët, për intervertebrorët e tokës dhe kafësht e egra (US EPA, 2010). Në
legjislacionin holandez, nivelet e metaleve janë dhënë si nivele për ndërhyrje, ndërsa
në legjislacionin kanadez nivelet janë referuar mbrojtjes së shëndetin të njeriut dhe
mbrojtjes së mjedisit, duke patur parasysh natyrën e tokës së marrë në studim (CCME,
1999;.Protection, Remediation, & Protocol, 2009)
1.9 Teknikat instrumentale për analizën e ndotësve në tokë
Realizimi i analizave kimike në mostra të ndryshme mjedisore, në produkte ushqimore,
produkte bujqësore dhe farmaceutike është shumë i rëndësishëm për të përcaktuar
ndotësit dhe për të minimizuar rrezikun referuar mjedisit dhe shëndetit të njeriut. Për
përcaktimin e ndotësve organikë në tokë përdoren gjerësisht metodat e kromatografisë
së lëngët dhe të gaztë, të cilat bazohen në shpërndarjen e përbërësve të mostrës ndërmjet
një faze të palëvizshme dhe një faze të lëvizshme të gaztë ose të lëngët. Ndërsa për
metalet e rënda përdoren teknika analitike që bazohen në spektrat e emisionit dhe të
absorbimit të atomeve në zonën UV-VIS.
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1.9.1 Kromatografia e gaztë (GC)
Kromatografia e gaztë është një metodë e zakonshme në analizat e ndotësve organikë,
për shkak të selektivitetit, rezolucionit, saktësisë, precizionit dhe ndjeshmërisë së lartë
(Fulton et al., 2002). Në këtë kromatografi përbërësit e mostrës ndahen si pasojë e
proceseve të shpërndarjes ndërmjet fazës së palëvizshme që ndodhet në kolonë dhe
fazës së lëvizshme të gaztë. Kufizimi kryesor në përdorimin e kësaj metode është se
mostra duhet të ketë presion avulli të konsiderueshëm deri në temperaturën maksimale
të punës së kolonës (300C). Kromatografia e gaztë me kolonë kapilare është përdorur
në fillimet e viteve 60-të, fillimisht për të përcaktuar PAH-et dhe tani ajo përbën një
nga metodat standarde të përcaktimit të këtyre komponimeve në mostrat mjedisore
(Fulton et al., 2002). Megjithatë, hidrokarburet policiklike aromatike me më shumë se
24 atome karboni, nuk mund të analizohen me kromatografi të gaztë për shkak të
volatilitetit të ulët të tyre. Dy nga sistemet e kombinuara më të suksesshme janë: i)
kromatografia e gaztë- spektrometria e masës, ii) kromatografia e gaztë-spektrometria
IK me transformim Furier. Gazkromatografi u prezantua për herë të parë nga James dhe
Martin në vitin1952 (Fulton et al., 2002). Principi i funksionimit të tij bazohet në
avullimin e mostrës në injektor në temperaturë të lartë, më pas në ndarjen e
komponentëve të mostrës në një kolonë të përshtatshme dhe në fund detektimin e ҫdo
komponenti nga detektori. Pjesët përbërëse të gazkromatografit janë: pajisja për
injektimin e mostrës, kolona, detektori dhe kompjuteri (Figura 1.6).

Figura 1.6. Paraqitja skematike e një gazkromatografi (Burimi: Masucci and
Caldwell, 2015).

Gazi mbartës duhet të jetë inert dhe nuk duhet të adsorbohet nga faza stacionare. Si gaz
mbartës zakonisht përdoret He krahasuar me H2 dhe me N2 të cilët përdoren në kushte
specifike. Zgjedhja e gazit varet nga: i) lloji i detektorit ii) natyra e mostrës (Çullaj ,
2007). He është gaz më i përdorshëm për arsye se lejon përdorimin e shpejtësive
vëllimore të larta. Një parametër i rëndësishëm është shpejtësia lineare e gazit mbartës.
Shpejtësia optimale për He është 30 cm/sec (Fulton et al., 2002). Në GC ka sisteme të
ndryshme të injektimit të mostrës, më e përdorshme është metoda me mikroshiringë.
Mënyra të tjera injektimi janë: spilt, splitless, me temperaturë të programueshme.
Sistemi i injektimit që do të përdoret për futjen e mostrës në injektor do të varet nga
aplikimi. Në gazkromatograf ndarja e komponentëve realizohet në kolonë. Kolonat që
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përdoren mund të jenë kolona kapilare ose kolona të paketuara. Kolonat kapilare janë
tuba kapilarë që vishen me një shtresë të hollë të lëngut të fazës së palëvizëshme ose
janë kolona në të cilat faqet e brendshme të kapilarit janë të veshura me një shtresë të
hollë të një mbajtësi të ngurtë inert. Ndërsa, kolonat e paketuara janë tuba prej qelqi ose
metalikë të mbushur me grimca të imta uniforme, të cilat vishen me një shtresë të hollë
të lëngut të fazës së palëvizshme. Komponentët e mostrës së injektuar transportohen në
kolonë nga gazi mbartës dhe selektiviteti përcaktohet nga faza stacionare. Në
përgjithësi për GC-MS, fazat stacionare më të mira janë dimetilsiloksanet (DB-1ms ose
ekuivalente me të) dhe faza 5% fenil 95% dimetilsiloksan (DB-5 ose ekuivalente me
të) (Fulton et al., 2002)
1.9.2. Detektorët në gazkromatografi. Spektrometri i masës
Detektorët janë pjesë e rëndësishme e çdo gazkromatografi. Një nga avantazhet
kryesore të GC-së është shumëllojshmëria e përdorimit të detektorëve për identifikimin
e analitëve të interesit. Qëllimi i detektorëve është të konvertojnë jonet në sinjal
elektrik.
Detektorët që përdoren në gazkromatograf janë:
Detektori me jonizim në flakë (FID). Analiti pas ndarjes nga kolona, hyn në detektor
ku realizohet jonizimi i molekulave të përbërësve të mostrës në flakën e H2. Ky detektor
bazohet në faktin që rezistenca elektrike e gazit të jonizuar varet nga përbërja kimike.
Ky lloj detektori është i ndërtuar nga një çift elektrodash nëpërmjet të cilave kalon flaka
hidrogjen/ajër. Jonet dhe elektronet e formuara në flakë shkaktojnë një rrymë e cila
rrjedh në hapsëirën midis 2 elektrodave në detektor duke ulur rezistencën e saj. Duke
amplifikuar prurjen e rrymës prodhohet sinjali që matet në detektor. Ky detektor ka një
linearitet të gjerë, konsiderohet një detektor i përgjithshëm dhe është një detektor që i
përgjigjet shpejtësisë me të cilën molekulat e lëndës futen në flakë dhe digjen.
Detektori me kapje elektronesh (ECD). Ky detektor bazohet në jonizimin e molekulave
të gazta pas daljes nga kolona kromatografike nëpërmjet një tufe elektronesh që
përfitohen nga një burim radioaktiv i rrezeve β, siç janë tritiumi ose 63Ni. Elektronet
pas jonizimit migrojnë drej anodës dhe prodhojnë një rrymë të qëndrueshme. Kur në
GC kemi substanca të cilat përmbajnë një komponim që mund të kapi elektronet, rryma
reduktohet për shkak se jonet negative të krijuara lëvizin shumë më ngadalë sesa
elektronet. Sinjali i matur do të rezultojë me energji të ulët. ECD-ja është shumë e
ndjeshme ndaj komponimeve të cilat kapin elektronet. Ky lloj detektori përdoret
kryesisht në analizën gjurmë të komponimeve që përmbajnë halogjene, si: pesticidet,
insekticidet dhe PCB-të (Marku, 2008).
Spektrometri i masës (MS). Thomson konsiderohet ‘babai i spektrometrisë së masës”
(Fulton et al., 2002). Puna e tij u vazhdua nga Goldsteins, i cili në vitin 1886 zbuloi
grimcat e ngarkuara pozitivisht. Më tej Wein në vitin 1898 demonstroi se jonet me
ngarkesë pozitive mund të deflektohen nga fushat elektrike dhe magnetike.
Spektrometria e masës është një nga metodat analitike me përdorim universal. Metoda
e spektrometrisë së masës që përdoret për identifikimin dhe përcaktimin sasior të
elementëve në mostër quhet spektrometri atomike e masës, ndërsa për identifikimin e
strukturës dhe përcaktimin sasior dhe cilësor të molekulave organike përdoret
spektrometria molekulare e masës. Mostra që do të analizohet shndërrohet në jone
pozitive, të cilat lëvizin me shpejtësi në një fushë magnetike ose fushë elektrike të
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fuqishme. Shpejtësitë e lëvizjes së joneve janë të ndryshme, gjë që ndikon edhe në
ndarjen e joneve përbërëse të mostrës. Më pas bëhet matja e joneve në një detektor të
përshtatshëm.
Spektrometri i masës është një instrument i cili mundëson ndarjen e joneve që lëvizin
me shpejtësi të madhe në bazë të raportit të tyre masë/ngarkesë (m/z) në fazë të gaztë
dhe bën matje të shpeshtësisë së ҫdo joni specifik. Procedura e matjeve në një
spektrometër mase kalon në disa faza: i) futja e mostrës në dhomën e jonizimit dhe
jonizimi i molekulave të saj, ii) veçimi dhe përshpejtimi i joneve pozitive, iii) ndarja e
joneve në analizator bazuar në raportin m/z, iv) detektimi i grimcave. Të gjithë
spektrometrat e masës kërkojnë mbajtje të vakumit të thellë në të gjitha pjesët me
përjashtim të sistemit të përpunimit dhe të leximit të sinjalit. Aparatet e spektrometrave
të masës ndryshojnë nga lloji i burimit të joneve dhe analizatori i masës (Marku, 2008).
Burimet e joneve ndahen në 2 grupe: a) burimet në fazë të gaztë-ku mostra avullohet
dhe pastaj jonizohet, b) burimet me desorbim-mostra e ngurtë ose e lëngët kalon
drejpërdrejt në jone të gazta. Spektrometrat më të zakonshëm të lidhur me GC-të janë
të ashtuquajturit analizatorë katërpolar, analizatorë me sektor-magnentik, MS me
fokusim të dyfishtë, analizatorë kurth të joneve, analizatorë të kohës së kalimit (Çullaj,
2007).
Spektrat e masës së një molekule varen nga metoda e jonizimit. Në spektrometrat e
masës, mënyrat më të përdorshme të jonizimit të mostrës janë: i) jonizimi me impakt
elektronik (EI), ii) jonizimi kimik (CI). EI është një nga mënyrat më të përdorshme të
jonizimit të mostrës. Mostra me ngrohje kalon në gjendje avulli, më pas jonizohet
nëpërmjet bombardimit me një tufë elektronësh me energji të lartë. Elektronet
prodhohen nëpërmjet një teli volframi ose Rh, si edhe përshpejtohen nga ushtrimi i një
potenciali rreth 70 eV ndërmjet telit dhe anodës. Kjo tufë godet molekulat dhe shkakton
jonizimin e tyre. Sapo mostra është jonizuar, ajo dhe fragmente të saj të jonizimit
fokusohen, kalojnë në analizator dhe çdo fragment i formuar numërohet në detektor.
Analizatori katërpolar (Quadropoli): Analizatori është zemra e spektrometrit të masës.
Pjesa kryesore e analizatorit katërpolar përbëhet nga katër shufra metalike cilindrike
paralele me të njëjtën gjatësi dhe diametër. Këto shufra metalike shërbejnë si elektroda.
Shufrat përballë njera-tjetrës janë të lidhura me një përcjellës elektrik ku njëri çift është
i lidhur me polin pozitiv dhe tjetri me polin negativ të një burimi me rrymë të vazhduar
(DC). Përveç fushës elektrike të vazhduar, në të dyja çiftet e elektrodave ushtrohen
potenciale të rrymës alternative AC me frekuencë të radiovalëve me faza që ndryshojnë
180. Duke zgjedhur raportin maksimal të AC/DC në çdo çift të cilindrave, jonet me
një mase të përzgjedhur lejohen të kalojnë përmes shufrave metalike drejt detektorit,
ndërsa grimcat e tjera janë të përjashtuara nga analizatori katërpolar. Jonet futen në
hapësirën ndërmjet cilindrave dhe përshpejtohen duke ushtruar një tension 5 deri në 10
V. Njëkohësisht tensionet në çiftet e shufrave rriten duke ruajtur të pandryshuar raportin
ndërmjet tyre. Në detektor kalojnë vetëm jonet me një raport m/z të caktuar, ndërsa
jonet e tjera godasin shufrën dhe kthehen në molekula neutrale. Analizatori i masës
vepron si një filtër për jonet me masa të ndryshme. Që të skanohet një spektër masë në
analizator duhet që tensioni AC dhe tensioni DC të rriten njëkohësisht nga zero deri në
një vlerë maksimale, ndërsa raporti AC/DC të mbahet konstante në vlerë më të vogël
se 6. Ky lloj analizatori ka përdorim më të gjerë për shkak të zonës së gjerë të masave,
zonës analitike lineare, rezolucionit, cilësisë së spektrave të masës si edhe lehtësisë në
punë. Detektimi i joneve në GC/MS realizohet duke përdorur fotoshumëzues jonesh.
Dy tipet kryesore janë: fotoshumëzues me dinodë të vazhdueshme dhe fotoshumëzues
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me dinodë diskrete. Fotoshumëzuesit përdoren për arsye se janë të qëndrueshëm dhe
japin pëgjigje në kohë shumë të shkurtër.

Figura 1.7. Paraqitja skematike e analizatorit katërpolar për zgjedhjen e joneve.
(Burimi: Çullaj, 2007)
1.9.2. Plazma e çiftuar me induksion-spektrometër mase (ICP-MS)
Analiza e metaleve të rënda në këtë studim është realizuar me teknikën plazëm e ҫiftuar
me induksion të pajisur me spektrometër mase (ICP-MS). ICP-MS është një teknikë
shumë e rëndësishme për analizën e elementëve gjurmë, e cila është përdorur për herë
të parë në vitin 1980. Që nga momenti i futjes së kësaj teknike, ajo ka evoluar për t’u
bërë teknika më e përdorshme në përcaktimin e elementëve duke u përdorur në fusha
të ndryshme të shkencës si: mjedisore, gjeologjike, ushqimore, biomjekësore dhe në
kërkimet bërthamore (Jing-chun et al., 2017). Arsyeja kryesore në avancimin e kësaj
teknike qëndron në përcaktimet shumë elementëshe në nivele tej-gjurmë. Shpejtësia e
analizës, ndjeshmëria e lartë, aftësia për të përcaktuar shumë elementë njëkohësisht,
zona e gjerë dinamike, aftësia për të ndarë izotopet e bëjnë këtë teknikë mjaft të
përdorshme dhe të sukseshme (Çullaj,2007; Gaines, 2011). ICP krahasuar me teknikat
e tjera të jonizimit, si jonizim me shpërhapje elektronesh, jonizim kimik me presion
atmosferik, jonizim fotonik me presion atmosferik etj., përdor energji të lartë të pishtarit
të plazmës e cila prodhon një numër të madh jonesh pozitive, avantazh ky i cili e bën
këtë një nga teknikat më të fuqishme. ICP-MS është një teknikë e aftë për të identifikuar
dhe për të matur me saktësi pothuajse të gjithë elementët e tabelës së sistemit periodik,
duke detektuar deri në 20 elementë në të njëjtën kohë (Çullaj, 2007).
1.9.2.1 Karakteristikat kryesore dhe parimi i funksionimit të ICP-MS
Modelet e ICP-MS që përdoren sot janë të shumta dhe në përgjithësi përbëhen nga të
njëjtat pjesë: nebulizatori, dhoma e shpërhapjes (spray chamber), pishtari i plazmës,
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konet e lidhjes, dhomat e vakumit, lentet jonike, analizatori i masës dhe detektori
(Çullaj, 2007; Thomas, 2013). ICP-MS mund të ndryshojnë në modelin e ndërfaqes
(lidhjes), sistemit të fokusimit të joneve, pajisjes për ndarjen e masës, dhe dhomat e
vakumit. Në Figurën 1.8 është paraqitur një pamje skematike e një instrumenti ICPMS.
Mostra, e cila zakonisht është në gjendje të lëngët, futet me anë të një pompe peristaltike
në nebulizator ku konvertohet në aerosol me rrymë argoni. Nga pishtari i plazmës
fitohen jonet pozitive të metalit të cilat nëpërmjet një pajisjeje të veçantë futen në
spektrometrin e masës. Spektrat që fitohen mund të përdoren për analizë cilësore dhe
sasiore. Analiza sasiore bazohet në ndërtimin e lakoreve të kalibrimit duke përgatitur
një seri tretësirash standarde. Mbi 90 % elementëve të tabelës së sistemit periodik mund
të përcaktohen me ICP-MS dhe koha e analizës është 10 sekonda për çdo element
(Çullaj , 2007).

Figura 1.8 Paraqitja skematike e një ICP-MS. (Burimi: Georgiou et al., 2015)
Futja e mostrës. Mostra futet në gjendje të lëngët, pompohet në nebulizator me shpejtësi
rreth 1mL/m in duke përdorur një pompë peristaltike, më pas konvertohet në grimca të
imëta aerosoli me gaz argon me rreth 1 L/min. Grimcat e imëta të aerosolit, të cilat
përbëjnë vetëm 1-2 % të mostrës ndahen nga grimcat e mëdha në një dhomë
shpërhapëse. Më pas, këto grimca dalin nga tubi i dhomës dhe transportohen në
pishtarin e plazmës përmes një injektori mostre. Mostra kalon në zona të ndryshme të
pishtarit të plazmës ku thahet, avullohet, atomizohet dhe jonizohet. Gjatë kësaj kohe,
grimca transportohet nga aerosol në gjendje të lëngët në grimca të ngurta dhe në fund
në gaz. Emisioni atomik bazohet në eksitimin e elektronit për të prodhuar një gjatësi
vale të fotonëve të dritës. Energjia e plazmës në argon është afërsisht 15.8 ev, energji
kjo e mjaftueshme per të jonizuar shumicën e elementëve nga orbitalet e tyre për të
gjeneruar jone të lira (Thomas, 2013)
Burimi i joneve. Plazma fitohet nga bashkëveprimi i një fushe magnetike intensive në
prurjen e gazit argon me rreth 15 L/min në tub kuarci koncentrik. Ajo bën të mundur
jonizimin e gazit, i cili së bashku me burimin e elektroneve formon një shkarkesë me
tension të lartë, duke formuar pishtarin e plazmës me temperaturë shumë të lartë rreth
(~10,000 K) në daljen në fund të tubit. Në ICP-MS, pishtari i plazmës vendoset
horizontalisht dhe përdoret për të gjeneruar jone me ngarkesë pozitive. Pishtari i
plazmës përbëhet nga tre tuba kuarci koncentrikë, tubi i jashtëm, i mesit dhe injektori i
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mostrës. Gazi, i cili zakonisht është argon kalon midis tubit të jashtëm dhe të mesit me
prurje prej 12-17 L/min, Gazi ndihmës kalon midis tubit të mesit dhe injektorit të
mostrës me prurje afërsisht 1 L/min. Ky gaz përdoret për të ndryshuar pozicionin e
plazmës midis tubit dhe injektorit. Menjëherë pas formimit të joneve në plazmë, ato
shkojnë drejt spektrometrit të masës përmes interfaqes (interface) e cila mbahet në
vakum në 1-2 torr me pompa mekanike. Interfaqja përbëhet nga dy ose tre kone
metalike, të cilat njihen si koni i mostrës dhe koni me vrimë. Konet kanë përmasa të
vogla që variojnë nga 0.6-1.2 mm që bëjnë të mundur kalimin e joneve përmes lenteve
jonike, të cilat më pas drejtohen në spektrometrin e masës. Temperatura e pishtarit dhe
densiteti i numrit të elektroneve janë funksion i parametrave të aplikuar gjatë
eksperimentit. Kjo temperaturë e lartë kërkon një presion shumë të ulët rreth 10-4 Torr
(Çullaj, 2007). Për të siguruar këtë presion përdoren dy kone me birë. Koni i parë me
birë rreth 1 mm mbahet në presion 1 Torr në të cilën futet një pjesë e mostrës së
atomizuar nga pishtari plazmë, ndërsa në konin e dytë ushtrohet një potencial negativ i
cili shkakton ndarjen e joneve pozitive nga elektronet dhe speciet negative, si edhe
përshpejtimin e joneve pozitive të cilët fokusohen me anë të lenteve jonike për të hyrë
në analizatorin katërpolar. Pavarësisht faktit se spektrat e masës janë shumë të thjeshtë
metoda e ICP-MS nuk është krejt pa interferenca. Në këtë teknikë interferencat janë
spektroskopike dhe jospektroskopike.
Sistemet e fokusimit të joneve. Roli i sistemit të fokusimit të joneve është të transportojë
një numër të madh jonesh nga ndërfaqja te pajisja e spektrometrit të masës, ndërkohë
që përjashton sa më shumë komponentë të matricës dhe specie që nuk i përkasin analitit.
Lentet optike janë vendosur midis konit skimmer dhe pajisjes së spektrometrit të masës.
Ato përbëhen nga një ose disa lente të cilat mbahen në vakum me përafërsi 10-3 Torr
me pompë turbomolekulare. Funksioni i lenteve jonike është të marrin jonet nga mjedisi
i plazmës në presion atmosferik përmes koneve dhe t’i kalojë ato në analizatorin e
masës, i cili punon nën vakum të lartë. Speciet jo-jonike dhe fotonet nuk kalojnë në
detektor.
Analizatori i masës (Q). Është i vendosur midis lenteve jonike dhe detektorit. Kjo
pajisje mbahet në vakum përafërsisht në 10-6 torr me praninë e një pompe
turbomolekulare. Jonet kalojnë në lentet jonike me energji kinetike maksimale, për t’u
ndarë nga analizatori i masës sipas raportit masë/ngarkesë. Shpejtësia e skanimit varion
nga 2500-5000 amu për sekondë dhe mund të mbulojë masat nga 0-300 amu në rreth
0.1 sekondë. Në përgjithësi mund të përcaktohen deri në 25 elementë në seri dyshe më
saktësi të mirë në rreth 2-3 minuta. Këto vlera varen nga metoda analitike e aplikuar
(Çullaj, 2007 Thomas, 2013).
Detektorët jonike.
Shumica e ICP-MS përdorin detektorë që bazohen në
fotoshumëzues elektronesh me dinodë diskrete, të cilët janë shumë efikase në
konvertimin e joneve që vijnë nga analizatori i masës në sinjal elektrik
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Kombinati Metalurgjik në Elbasan (KME) - Historiku dhe aktiviteti
2.1 Elbasani- Informacione të përgjithshme
Elbasani është një nga qytetet më të mëdha të
vendit tonë, i lokalizuar në qendër të
Shqipërisë dhe me një popullsi prej 300,119
banorë në një sipërfaqe 872.03 km2
(http://www.instat.gov.al).
Qyteti
përshkohet nga rrjedha e mesme e lumit
Shkumbin dhe degëve të shumta që
furnizojnë atë, si lumi i Gostrimës, përroi i
Zaranikës, përroi i Kushës dhe përroi i
Papërit. Ai shtrihet në një zonë me lartësi që
varion midis 100-300 metra mbi nivelin e
detit, duke shfaqur një karakter tipik
kodrinoro–fushor. Në pjesën veriore qyteti
kufizohet nga zona kodrinore e fshatit
Godolesh, i cili është ndërtuar nga
formacione molosike të Pg3 (Palogjeni i
sipërm); në jug kufizohet nga shtrati i lumit
Shkumbin i përbërë nga depozitime lumore
copëzore; në lindje kufizohet nga kodra e
Krastës e ndërtuar nga formacione gëlqerore
të Cr2 (kretaku i sipërm) dhe në perëndim
kufizohet nga fusha e Bradasheshit, e përbërë
nga depozitimet poluviale të lumit Shkumbin
(Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Gjeoresurset
dhe Gjeorreziqet në Qarqet e Shqipërisë,
Figura 2.1. Vendodhja e qytetit të
Qarku i Elbasanit, 2014). Përsa i takon
Elbasanit në Republikën e
strukturës dhe morfologjisë, qyteti i Elbasanit
Shqipërisë
është vendosur në një tarracë lumore, ku
shkallët janë të formuara nga depozitimet poluviale të lumit Shkumbin gjatë periudhës
kuaternare (Q4 pl), si pasojë e krijimit të shtratit të tij. Elbasani sipas ndarjes klimatike
të vendit tonë, bën pjesë në zonën mesdhetare kodrinore dhe nën-zonën mesdhetare
kodrinore qendrore. Ka një larmi relievesh dhe shtrirja e tij e gjerë veri-jug ndikon në
regjimin e elementeve klimatike. Temparatura mesatare varion nga 6.7ºC-11ºC në
dimër (Janar), në 23.4ºC - 31.2ºC në verë (Korrik) (Bashkia Elbasan, 2015). Erërat
mbizotëruese dominojnë nga drejtimet jugperëndimore dhe verilindore të cilat vijnë për
shkak të relievit të ulët përgjatë luginës së Shkumbinit. Elbasani karakterizohet nga
vlera të larta të qetësisë së erës dhe me shpejtësi minimale prej 1.2 m/s në verë dhe me
shpejtësi mesatare maksimale nga 2.1–2.4 m/s në dimër. Erërat që fryjnë nga verilindja
janë dominuese gjatë gjithë vitit. Pjesa më e madhe e reshjeve bie gjatë stinës së vjeshtës
dhe të dimrit rreth 65.8% e reshjeve totale dhe më pak në periudhën e verës dhe
pranverës, rreth 34.2% e rreshjeve totale (Bashkia Elbasan, 2015). Bazuar në të dhënat
statistikore, rajoni i Elbasanit është një zonë e rëndësishme bujqësore që mundëson
furnizimin me produkte ushqimore jo vetëm qytetin por edhe qytete të tjera të vendit
(http://www.instat.gov.al).

26

Vlerësimi i gjendjes mjedisore të zonës së Elbasanit nëpërmjet përcaktimit të niveleve të
ndotësve organikë dhe inorganikë me metoda instrumentale

2.2 Historiku i KME-së
Zhvillimi i industrive në Shqipëri është i lidhur ngushtë me kushtet historike, politike
dhe sociale të vendit tonë. Qyteti i Elbasanit ka një histori të rëndësishme si qendër
tregëtare duke filluar nga periudha romake dhe vazhdon më tej me periudhën osmane.
Bazuar në këtë traditë, gjatë viteve 1920-1930, filluan hapat e parë të zhvillimit të
industrisë së alkoolit, duhanit, naftës dhe sapunit (Vrusho & Pashako, 2016). Pas Luftës
së Dytë Botërore, qyteti mori një rëndësi të veҫantë në zhvillimin urban dhe ekonomik.
U themeluan industri të reja si fabrika të ushqimit, të ndërtimit dhe një investim i
rëndësishëm u krye në të ashtuquajturën “metalurgjia e zezë”, që transformoi në tërësi
ekonominë dhe karakterin e këtij qyteti. Kryesore ishin industria metalurgjike dhe
kimike, ku produktet e prodhuara dhe mbetjet e tyre ishin të një rëndësie të veҫantë.
Investimet e para në këtë sektor filluan në gjysmën e dytë të shekullit 19-të deri në vitin
1991. Metalurgjiku u ndërtua në bashkëpunim me kinezët dhe përfundoi gjatë viteve
1971- 1979 (Vrusho & Pashako, 2016).
Kombinati Metalurgjik është konsideruar si motori i zhvillimit të ekonomisë për qytetin
e Elbasanit i ndërtuar në fushën e Bradasheshit, 2-3 km në perëndim të qytetit në një
sipërfaqe prej 400 ha (Sallaku et al., 2009; Shtiza et al., 2009). Relievi i favorshëm,
prezenca e hekurudhës, vendodhja e qytetit të Elbasanit midis zonave të pasura me
mineralet si (Shebenik–Pogradec), si edhe afërsia me portin e Durrësit favorizuan
ndërtimin e tij në këtë qytet. KME-ja ndodhet në perëndim të qytetit të Elbasanit dhe
kufizohet në veri me rrugën nacionale Tiranë -Durrës, në jug me lumin Shkumbin dhe
në perëndim me toka bujqësore. Aktiviteti i tij industrial filloi në fund të viteve 60-të,
fillimisht me një fabrikë të prodhimit të ҫimentos (1968) dhe gradualisht u zgjerua me
njësi të tjera të Kombinatit Metalurgjik (Shtiza et al., 2009). Ky kombinat përbëhej nga
shumë uzina dhe objekte të shumëllojshme, në të cilat realizoheshin procese
metalurgjike, kimike, mekanike etj. Uzinat kryesore në Kombinatin Metalurgjik janë:
(Haxhimihali, 2010; Vrusho & Pashako, 2016)











Uzina e gizës
Uzina e ҫelikut
Uzina kokso-kimike
Uzina e nikelit dhe e kobaltit (Uzina 12)
Fabrika e oksigjenit
Fabrika e prodhimeve karbonike
TEC-i
Ndërmarrja e gurit gëlqeror
Ndërmarrja e transportit
Uzina e Fe-Cr

Uzina e gizës. Kjo uzinë përbëhej nga reparti i furrnaltave me grupin e ngrohësve të
ajrit, nga fabrika e aglomerimit, nga reparti i derdhjes së lingotave të gizës, stacionet e
fryrjes së ajrit, pompat e ujit etj. Uzina ka ndërprerë funksionimin e saj si pasojë e mos
funksionimit të uzinës 12, në vitin 1991. Çdo furrnaltë ka pasur një kapacitet të
projektuar prej 165 mijë ton/vit gizë për ҫelik dhe 10 mijë ton/vit gizë për fonderi, si
edhe 230 mijë ton/vit zgjyrë gize të kokërrizuar. Si lëndë të para për prodhimin e gizës
janë përdorur mineralet e hekurit, shkrirëset, qymyri koks dhe ajri, të marra sipas një
raporti të caktuar dërgoheshin në pjesën e sipërme të furrnaltës (Haxhimihali, 2010).
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Furrnalta. Furrnalta ngarkohej nga sipër me aglomerat, qymyr koks e gur gëlqeror për
formimin e zgjyrës. Nga poshtë furrnaltës futej ajër i parangrohur në 800 ˚C në
ngrohëset e ajrit. Pas ndryshimeve fiziko-kimike që pësonte ngarkesa në furrnaltë,
formohej zgjyra dhe giza e shkrirë dilte në pjesën e poshtme të saj. Zgjyra si një
nënprodukt i rëndësishëm i furrnaltës, ngurtësohej në trajtë kokërrzore dhe përdorej si
shtesë në prodhimin e ҫimentos në fabrikat e Elbasanit dhe Fushë-Krujës. Nënprodukt
tjetër i rëndësishëm i procesit të shkrirjes në furrnaltë ishte gazi monoksidit (CO), CO2,
H2, CH4 si edhe hidrokarbure të tjera. Pasi pastrohej nga pluhërat gazi përdorej si lëndë
e djegshme në ngrohësit e ajrit të furrnaltës. Në furrnaltë mbizotëronin reaksionet e
reduktimit (Haxhimihali, 2010).
Uzina kokso-kimike. Kjo uzinë u projektua
për prodhimin e kokut metalurgjik i cili
përdorej për prodhimin e gizës në furrnaltë.
Si lëndë e parë shërbenin qymyre të
koksueshme importi, kok nafte nga Ballshi,
si edhe qymyre vendi. Produktet që
ҫliroheshin gjatë prodhimit të kokut ishin
gazi i kokut, nga i cili prodhoheshin disa
nënprodukte kimike si okside të karbonit,
H2S, komponime policiklike aromatike,
parafinat, olefinat, si edhe komponime që
përmbajnë azot, kreozet, kreolinë, vaj
fenolik, lendë djegëse, sulfat amoni, benzen,
fenol bruto, squfur etj. Për prodhimin e
Figura 2.2. Pamje nga Uzina e
kokut përdorej teknologjia e temperaturave
Koksit. (Foto: J.Tahiraj)
të larta midis 900- 1096˚ C (Waklein, 1999).
Koku i prodhuar përmbante më pak se 16 %
hi dhe më pak se 1.2% squfur. Prodhimi vjetor i parashikuar ishte 300 mijë ton/vit koks.
Puna në këtë uzinë u ndërpre në vitin 1992 (Haxhimihali, 2010).
Uzina 12. Kjo uzinë ishte projektuar për të përpunuar xeheror hekur-nikel të tipit laterit
për të prodhuar koncentrat hekuri për furrnaltën. Qëllimi i përpunimit të xeherorit të
hekurit në uzinën 12 ishte të veҫoheshin Ni dhe Co e të përftohej koncentrati i hekurit
për shkrirjen e gizës, gjithashtu të përftohej karbonati bazik i nikelit dhe kobaltit prej
së cilit do të nxirrej nikeli dhe kobalti metalik. Përpunimi i xheherorit realizohej me
procese hidrometalurgjike. Veçimi i nikelit dhe kobaltit nga xeherori i Fe-Ni ishte një
proces i ndërlikuar dhe me disa hapa. Fillimisht xeherori nga minierat dhe nga fabrika
e pasurimit thërrmohej, ngrohej në furrë me shtresë valuese dhe më pas kalonte në
furrën e reduktimit po me shtresë valuese (Haxhimihali, 2010).
Uzina e materialeve zjarrduruese. Kjo uzinë ka filluar prodhimin në vitin 1981 dhe
prodhonte 6 lloje tullash zjarrduruese që përdoreshin nga uzinat e KME-së. Tullat e
prodhuara ishin prej shamoti, olivinit, olvinit-kromiti si edhe magnezit – kromit. Në
vitin 1996 kjo uzinë u privatizua me emrin Refraktare sh.a. Për shkak të rënies së
prodhimit metalurgjik, uzina kaloi në prodhimin e tullave të kuqe prej deltine të cilësisë
së lartë (Haxhimihali, 2010).
Fabrika e oksigjenit. Fabrika prodhon oksigjen dhe azot në gjendje të gaztë e të lëngët.
Përbëhet nga 4 ngrehina për ndarjen e ajrit me anën e procesit të rektifikimit të ajrit të
lëngët, ku janë ngritur 2 kulla të prodhimit të oksigjenit edhe 2 kulla të tjera me
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kapacitet 6000 m3/orë (Haxhimihali, 2010). Vitet e fundit ka punuar vetëm një kullë me
prodhim të kufizuar.
Fabrika e materialeve karbonike. Ka filluar prodhim në vitin 1984, me elektroda
vetëpjekëse për furrat elektrike të ferrokromit. Kjo fabrikë kishte edhe linja të prodhimit
të elektrodave të grafitit dhe të blloqeve të karbonit të cilat nuk janë vendosur asnjëherë
në punë. Fabrika ka plotësuar nevojat e industrisë së ferrokromit për vendin tonë
(Haxhimihali, 2010).
Uzina e shkrirjes së ҫelikut.
Uzina filloi punën në vitin 1976
dhe në të përpunohej giza e
lëngshme që merrej nga furrnalta,
si edhe hekurishtet. Çeliku është
produkti më i rëndësishëm i gizës
që përftohet pas përpunimit të saj.
Produkti fitohej në trajtën e
lingotave si edhe në trajtën e
parafabrikatëve të derdhjes së
pandërprerë. Kjo uzinë përbëhej
nga korpusi kryesor i shkrirjes
dhe i derdhjes, ku punonin katër
konvertorë, secili me kapacitet 15
tonë lingota çeliku, tri furra
elektrike me hark 15 tonëshe, tri
kova lëkundëse për dekromimin e
gizës së lëngshme, përzierësi si
edhe dy linja të derdhjes së
pandërprerë. Për prodhimin e
ҫelikut, uzina furnizohej me gizë
të lëngshme nga uzina e gizës si
edhe
me
hekurishte
nga
kombinati dhe jashtë tij. Procesi i
Figura 2.3. Paraqitje skematike e prodhimit të
përpunimit të gizës së lëngshme
çelikut sipas Waklein D, (1999)
në ҫelik realizohej në aparate në
formë dardhe, të mbyllura nga poshtë. Shndërruesi vishej nga brenda me material
zjarrdurues, kurse nga jashtë mbështillet me një këllef çeliku. Në pjesën e sipërme
fryhej oksigjen. Në brendësi të saj shtohen: fluorit (CaF2) gur gëlqeror, substanca anti
oksiduese për të ulur përmbajtjen e oksigjenit në metalin ferro-silic. Në vitin 1982, u
vendosën në punë linja e pandërprerë e tipit harkor, e cila ka prodhuar kallëpe ҫeliku
për repartin e petëzimit të mesëm. Në dallim nga konvertorët, furrat elektrike me
elektroda grafiti kanë përparësinë të përdorin si lëndë të parë hekurishtet, si edhe
mbeturina metalesh të zeza. Deri në vitin 1990 kjo uzinë ka prodhuar ҫelik nga giza e
lëngshme, ndërsa në vazhdimësi prodhon ҫelik nga shkrirja e hekurishteve në furrat
elektrike me hark (Haxhimihali, 2010). Në Figurën 2.3 është paraqitur skema e
prodhimit të çelikut ku si lëndë fillestare përdoret mineral hekuri dhe si lëndë e parë
përdoret skrapi. Në procesin e shkrirjes, në furrat elektrike me hark përdoren lëndë
skorje-formuese (gëlqerja e freskët dhe e pjekur), oksiduese (CaF2), antioksiduese, dhe
lëndë që pëmbajnë koks. Furra ëshë e ndërtuar nga një pllakë çeliku e salduar dhe e
veshur nga brenda me material zjarrdurues. Trualli i furrës formon kroxholin për të
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mbajtur metalin dhe skorjen në gjendje të lëngët. Në pjesën qendrore vendosen tre
elektroda prej grafiti, me anë e të cilave arrihet temperatura e punës. Elektrodat fiksohen
në tre morseta, të cilat lidhen me përçuesit e rrymës elektrike. Ndërmjet elektrodave
dhe ngarkesës së ngurtë formohet harku elektrik me temperaturë të lartë. Duke qënë se
janë furra të hapura dhe punojnë me hekurishte, ato shkarkojnë në sasi të madhe pluhura
dhe gaze në mjedis. Kontributi i furrave elektrike me hark për prodhimin e çelikut është
rritur nga 10 % në 1970 deri në 57 % në vitin 2006 (Odabasi et al., 2009)

Figura 2.4. Skema e një furre elektrike me hark. Burimi :
(https://teaa.govt.nz/en/diagram/5885/electric-arc-furnace)
Prodhimi i metaleve bazohet në tre procese kryesore metalurgjike (Shehu, 2006):
 Proceset pirometalurgjike - të cilat realizohen në temperaturë të lartë. Është një
metodë e vjetër për përftimin e lidhjeve metalike si gizë, çelik etj.
 Proceset hidrometalurgjike - të cilat zhvillohen në tretësira ujore e në mjedis
bazik ose acid. Këto procese përdoren më tepër për të përpunuar mineralet e
dobët.
 Proceset elektrometalurgjike - të cilat zhvillohen me shkrirje në prani të rrymës
elektrike
KME në vitin 1988 u nda në tre kombinate:
 kombinati i nikelit dhe i kobaltit
 kombinati metalurgjik (prodhimi i gizës dhe i çelikut, uzina e kokut, petëzimit
etj)
 kombinati energjitik (termocentrali, fabrika e oksigjenit, reparti i ujësjellësit, i
furnizimit me energji elektrike, i gazit karbonik
 njësi të veçanta (fabrika e materialeve karbonike, uzina e materialeve
zjarrduruese)
2.3 Kushtet aktuale të KME-së
Para viteve ’90-të, qyteti i Elbasanit ishte një ndër qendrat më të mëdha të industrisë së
rëndë në vend. Pas vitit 1992 shumë reparte të KME u mbyllën përfundimisht dhe aty
nuk përpunohen më xeherorë të hekur-nikelit, nuk prodhohet gizë, kok, kripëra nikeli e
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kobalti, lëndë zjarrduruese. Ndonëse në ato vite konsiderohej si një nga zonat më të
ndotura, përsëri edhe në ditët e sotme normat e ndotjes së ajrit janë akoma të larta dhe
shqetësuese për zonën (Sallaku et al., 2009). Me një teknologji shumë pak të
ndryshueshme nga ajo e instaluar rreth viteve 70’, KME ka një kapacitet të prodhimit
800 mijë ton/vit të Fe-Ni, duke prodhuar afërsisht 44.8 ton pluhura toksike/vit (Sallaku
et al., 2001). Ndotësit e emetuar ndikojnë në cilësinë e ajrit, ujit, tokës, si dhe të
produkteve ushqimore. Nga shkrirëset emetohen gaze si edhe pluhura me përmbajtje të
metaleve të rënda, kryesisht plumbi, bakri, zinku, kromi, etj. Në këtë kombinat deri në
vitet 90’ kanë qënë në funksion petëzimi, katanga, uzina mekanike, koksi, remonti
elektrik, furrnalta, uzina 12. Një pjesë e madhe e uzinave në Kombinatin Metalurgjik
kanë humbur funksionin e tyre, disa kanë ndryshuar funksionin tërësisht ose kanë
ngelur vetëm objekte të braktisura (Vrusho & Pashako, 2016). Gjendja aktuale e këtij
kombinati pasqyrohet me anë të disa fotove të paraqitura në Figurën 2.5. Në brendësi
të zonës industriale ka disa fabrika të cilat ushtrojnë veprimtarinë e tyre në ndërtesat e
mëparshme të KME-së.
KME

Uzina 12

Koksi

Fab.tullave ref.

Figura 2.5. Foto të KME. (Foto J.Tahiraj 2017)
Në ish-Kombinatin Metalurgjik vazhdon të funksionojë uzina e çelikut, e cila është
marr me konçesion nga firma turke “Kurum”, uzina e Ferro-Kromit (të dyja uzinat edhe
e reja edhe e vjetra), Fabrika e oksigjenit, ka një sërë aktivitetesh të tjera private që kanë
të bëjnë me linja të karakterit të prodhimit kimik, si ajo e prodhimit të SO2 , një linjë e
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prodhimit të polisterolit, si dhe linja të tjera të karakterit depozitues apo përpunues siç
janë grumbullim-shitje e gazit të lëngët, apo linja të përpunimeve mekanike.
Edhe mbas 20 vjetësh, hekurat, pluhuri i kuq dhe oxhaqet tregojnë se ka patur emetime
të vazhdueshme të pluhurave në këtë qytet. Një disavantazh i zhvillimit të këtyre
industrive ka të bëje me faktin që gjatë proceseve të punës si dhe ruajtjes së mbetjeve
nuk u zbatua asnjë masë, duke ҫuar në ekspozimin e njerëzve që jetojnë dhe punojnë
në afërsi të kësaj qendre industriale.
2.4 Ndotja mjedisore nga industria metalurgjike dhe KME
Industria metalurgjike prodhon sasi të mëdha të mbetjeve të ngurta, të cilat
përgjithësisht ruhen në kushte të papërshtatshme jashtë njësive të prodhimit. Shumica
e ndotësve organikë të qëndrueshëm prodhohen nga burime pothuajse të ngjashme,
kryesisht nga proceset pirolitike.
Bazuar në një studim të realizuar
nga Kim et al., 2007, është
vlerësuar kontributi i secilit burim
emetues, siç është paraqitur në
Figurën 2.6. Rreth 60 % e
dioksinave dhe HCB emetohen
kryesisht nga djegia e mbetjeve,
ndërsa PAH-et dhe PCB-të
emetohen kryesisht nga industritë
metalurgjike, të cilat përdorin furrat
elektrike me hark si edhe furrat e
koksit. Burime të tjera emetuese të
PAH-ve janë djegia e lëndëve fosile
dhe rafineritë e naftës (Wang, et al.,
2009). Në industritë e hekurit dhe
ҫelikut, PAH-et janë emetuar gjatë
prodhimit të koksit, të përpunimit
të hekurit si edhe gjatë proceseve në
të cilat kalon prodhimi i tij. Ndotja
e
emetuar
nga
Kombinati
Figura 2.6. Kontributi i çdo burimi emetues
Metalurgjik ka shkaktuar shumë
ndaj emetimit total të produkteve sekondare
probleme në mjedis, për rrjedhojë
të POP-ve në studimin e realizuar nga Kim
efekte negative në shëndetin e
et al., (2007)
popullatës dhe veҫanërisht te gratë
shtatzëna dhe te fëmijët (Sallaku et al., 2009; Tota et al., 2011; Bekteshi et al., 2014).
Shumëllojshëmria e ndotësve të pranishëm në KME është e lidhur drejtpërsëdrejti me
aktivitetin intensiv në të shkuarën dhe në ditët e sotme të ҫdo njësie brenda këtij
kombinati. Banka Botërore ka raportuar se janë emetuar rreth 44.8 ton pluhura toksike
në vitin 1991 (Sallaku et al., 2009). Përreth Kombinatit Metalurgjik identifikohen 3
lloje mbetjesh si: i) mbetje të ngurta, të cilat vijnë si pasojë e shkrirjes së materialeve
kryesisht nga industria e ferro-kromit dhe ajo e ҫelikut, ii) gazet e ҫliruara gjatë
proceseve të ndryshme në uzinën e ferro-kromit dhe të prodhimit të ҫelikut, iii) mbetjet
e tretshme. Për aq kohë sa nuk ka sisteme filtrimi, gazet e emetuara janë të pasura me
grimca të imëta, metale të rënda, me ndotës organikë të tillë si: PCB-të, PAH-et,
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dioksinat dhe furanet( Bashkia Elbasan, 2015). Elementët kimike që shkaktojnë ndotjen
e mjedisit janë: SO2, NOx, CO, Pb, Cr, Ni, Co etj. Sot, burimet kryesore të ndotjes së
ajrit në qytetin e Elbasanit janë:
 Ndotja nga pluhurat dhe gazrat. Aktivitetet industriale dhe të firmave të ndërtimit
emetojnë sasi të konsiderueshme pluhurash dhe gazesh. Ndotësit të favorizuar nga
kushtet atmosferike shndërrohen në ndotës kryesorë të qytetit. KME është një burim
i mirëfilltë i ndotjes së ajrit me gazra dhe me pluhura. Në këtë qytet janë edhe dy
fabrika të tjera të cilat kontribuojnë në prodhimin e ndotësve të ajrit si, Fabrika e
Punimeve Karbonike dhe Fabrika e Tullave Refraktare, ku kryesisht prodhohen
tulla ndërtimore. Masa që përpunon Fabrika e Karbonit është e natyrës së pekut të
marrë nga distilimi i katranit të koksit. Siç dihet, ky katran ka në përbërje të tij me
qindra komponente organike, ku spikasin ato me natyrë fenolike dhe ato të natyrës
se benzo[α]pirenit. Një burim tjetër i ndotjes së ajrit është edhe uzina kimike e
Mjeksit, e cila ndodhet 4 km larg qytetit të Elbasanit në vijë ajrore. Aktualisht sot
në këtë uzinë punojnë vetëm dy reparte, ku vetëm njëri prej tyre përbën rrezik për
ndotjen e ajrit, pasi aty bëhet shkatërrimi nga municione të lehta me djegie dhe gjatë
saj gazrat që shkarkohen në atmosferë kanë në përbërjen e tyre CO, CO 2, N2O
(Bashkia Elbasan, 2015).
 Ndotja nga mjetet e transportit. Sasia e gazeve që çlirojnë në mjedis këto mjete varet
nga vjetërsia e tyre dhe shkalla e amortizimit të motorrave. Gjithashtu kur cilësia e
karburantin të përdorur nuk është shumë e mirë, rritet sasia e ndotësve të emetuar
në ajër.
 Mbetjet urbane përbëjnë një burim tjetër të ndotjes së ajrit. Vend depozitimi i
mbetjeve në qytetin e Elbasanit ndodhet vetëm 2 km larg qendrës së qytetit, ku si
rezultat i djegies së tyre, mund të emetohen gazeve të dëmshëm, si CH4, CO2,
hidrokarbure aromatike policiklike, etj. Sipas të dhënave të Bashkisë së qytetit
rezulton se ndikimi i operatorëve industriale në ndotjen totale është rreth 83%, kurse
ndikimi i bizneseve të tjera dhe i mjeteve të transportit të qytetit është vetëm rreth
17% (Bashkia Elbasan, 2015) .
Gjithashtu, edhe nga ana e medias së shkruar dhe vizive ka patur denoncime të
vazhdueshme mbi nivelin e lartë të ndotjes së prodhuar nga uzinat e ndryshme që
operojnë brenda Kombinatit Metalurgjik. Sipas një studimi të realizuar në vitin 2003
nga laboratori i toksikologjisë industriale në Elbasan, përqendrimi i metaleve të rënda
në ujë, ajër dhe tokë, ishte brenda niveleve të lejuara, kjo për shkak se shumica e
uzinave nuk funksionojnë më (Bashkia Elbasan, 2015).
2.5 Studime epidemiologjike
Në studimin shkencore të realizuar nga Tomatis et al., 1990, është vendosur një
konsensus që “mjedisi”, në kuptimin e plotë me stilin e jetës, habitatin, vendin e punës
dhe dietën, ndikon në etiologjinë e shumë sëmundjeve kancerogjene. Kanceri është
sëmundja e dytë që shkakton vdekjen pas sëmundjeve kardiovaskulare, me rreth 8.7
milion vdekje në mbarë botën në vitin 2015 (Fernández-Navarro et al. 2017). Në këto
vite, është vënë re se ka një rritje të ndotjes së ajrit veҫanërisht në zonat urbane për
shkak të rritjes së trafikut, si rezultat i të cilit është rritur emetimi i ndotësve organikë
dhe inorganikë. Gjithashtu, shumë të rëndësishme janë edhe emetimet e ndotësve me
origjinë industriale, duke e vështirësuar akoma edhe më shumë studimin e efekteve në
shëndet. Ndoshta kjo për shkak të mungesës së informacionit të emetimeve specifike të

33

Vlerësimi i gjendjes mjedisore të zonës së Elbasanit nëpërmjet përcaktimit të niveleve të
ndotësve organikë dhe inorganikë me metoda instrumentale

ҫdo burimi. Bazuar në shumë studime epidemiologjike të popullatës dhe në rezultatet
eksperimentale të kancerogjenitetit të realizuar tek kafshët, në tetor 2013, ndotësit e
ajrit si edhe grimcat e imëta të ndotjes së ajrit u klasifikuan nga Agjensia
Ndërkombëtare e Kërkimit për Kancerin si kancerogjene të Grupit -1 (Loomis et al.,
2013). Sëmundjet profesionale janë shumë evidente në zonat industriale. Në
përmbledhjen e realizuar nga Ljunggren et al., 2014 është cituar se sëmundjet
kancerogjene janë shkaktuar nga POP-e të ndryshme. Në studimin e realizuar nga
Alberg & Samet, 2003 është vlerësuar se 1-2 % e rasteve të kancerit të mushkërive janë
të lidhura më përqendrimin e lartë të komponimeve organike dhe inorganike. Shumë
studime kanë përcaktuar se zonat e banuara në afërsi të zonës industriale janë zona
shumë herë më të riskuara për zhvillimin e sëmundjeve kancerogjene (Bulka et al.,
2013; Baderna et al., 2013; García-Pérez et al., 2015b). Për aktivitetin industrial, si një
burim i ndotjes së ajrit, është krijuar Rregjistri i Shkarkimit dhe Transferimit të
Ndotësve (PRTR) i cili jep informacion rreth futjes së ndotësve në ajër, ujë e në tokë,
bazuar në principin në të drejtën publike të të pasurit akses në lidhje më informacionet
mjedisore (Wine et al., 2013). Kombinimi i Direktivës Evropiane në Parandalimin dhe
Kontrollin e Integruar të Ndotjes (IPPC), krijimi i mëtejshëm i Rregjistrit Evropian të
Ndotësve të Emetuar (EPER) si edhe Rregjistrit Evropian të Shkarkimit dhe
Transferimit të Ndotësve (E-PRTR) kanë ofruar të dhëna, të cilat kanë bërë të mundur
të konstatohet rëndësia e ekspozimit ndaj ndotjes industriale në një vend dhe të fillohet
një linjë e re studimi për të zbuluar pasojat e këtij ekspozimi në shëndetin e popullatës
dhe veҫanërisht në vdekshmërinë e shkaktuar nga kanceri (Fernández-Navarro et al.,
2017). Ky sistem është shumë i rëndësishëm për të vlerësuar ekspozimin e popullatës
ndaj ndotjes të shkaktuar nga aktiviteti industrial. Megjithatë shumica e industrive kanë
implementuar sisteme teknologjike për të reduktuar emetimet e ndotësve, por ka ndotës
të cilët mund të jenë ende të pranishëm për shkak të qëndrueshmërisë së lartë në mjedis.
Për vendin tonë kërkimi në databazën e PRTR në linkun (http://prtr.ec.europa.eu/) nuk
rezultoi i sukseshëm, pasi nuk ka të dhëna nga industritë për emetimet e ndotësve në
ajër, ujë e në toka. Këto studime përveç kufizimeve, janë përdorur për të propozuar
hipoteza etiologjike, duke krijuar mundësinë e identifikimit të lidhjeve të mundshme
midis ekologjisë dhe vdekshmërisë nga kanceri. Gjithashtu, propozohet të studjohet
ekspozimi ndaj ndotjes mjedisore më në thellësi në mënyrë të tillë që të sigurohen të
dhëna të komponimeve në mjedis dhe në konteksitn e shëndetit të popullatës. Rezultatet
e studimeve epidemiologjike të bazuara në karakterizimin midis E-PRTR dhe IPPC-së
kanë konstatuar se popullatat që jetojnë në zona afër burimeve të emetimit të ndotësve
industrial kanë një rrezik më të lartë vdekshmërie nga kanceri krahasuar me popullatat
që jetojnë në zona jo të industrializuara, megjithëse është e vështirë të ndash efektet e
emetimeve industriale nga ato të lloje të tjera të ekspozimit (Fernández-Navarro et al.,
2017). Njohja e kancerogjenitetit dhe ndotjes mjedisore merr në konsideratë ndotjen
industriale si edhe sasinë e substancave kancerogjene të emetuara në ajër nga industritë
që ndodhen shumë afër qendrave të populluara. Agjencia Ndërkombëtare e Kërkimit
për Sëmundjet Kancerogjene (IARC) e ka klasifikuar katranin e qymyrit substancë
kancerogjene për njerëzit që janë në kontakt gjatë prodhimit në këto industri (Yang et
al., 2002). Në studimin epidemiologjik të realizuar nga Lloyd, 1971, është vlerësuar
nivel i lartë i riskut të kancerit të mushkërive tek punëtorët të cilët kanë qënë të
ekspozuar ndaj PAH-ve të emetuara nga furrat e koksit në industrinë e ҫelikut. Një tjetër
studim epidemiologjik ka vlerësuar një nivel risku rreth 2.5 herë më të lartë për t’u
prekur nga sëmundjet e mushkërive te punëtorët e industrive të prodhimit të ҫelikut
krahasuar me banorët e tjerë (Gibson et al., 1977).
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Studimi paraprak i pranisë së ndotësve organikë në mostra toke në
zonën e KME
Industria metalurgjike është e
Abstrakt informues
njohur për emetimin e ndotësve
organikë kryesisht hidrokarburet
policiklike aromatike (PAH-et),
komponimet organike volatile
(VOC-të),
poliklordibenzo-pdioksinat (PCDD-të), poliklordibenzofuranet (PCDF-të) dhe
bifenilet e polikloruara (PCB)
(Odabasi et al., 2010; Vane et al.,
2014; Dumanoglu et al., 2017).
Këto komponime emetohen gjatë
proceseve të ndryshme të prodhimit të gizës, çelikut, koksit
kimik etj. Për rrjedhojë, toka mund të kontaminohet nga depozitimet atmosferike,
shkarkimet e pakontrolluara, derdhjet aksidentale, mbetjet e ngurta industriale apo
përdorimit të pesticideve (Wu et al., 2018). Për vlerësimin paraprak të ndotjes së
mjedisit në zonën e Kombinatit Metalurgjik janë përcaktuar: BTEX-et, PAH-et, PCBtë si edhe OCP-të.
3.1 Marrja e mostrave të tokës
Procedura e marrjes së mostrave është një hap shumë i rëndësishëm në studimet
mjedisore. Në këtë studim janë zgjedhur 11 stacione të rastësishme në brendësi të
Kombinatit Metalurgjik. Stacionet e marrjes së mostrave të tokës janë paraqitur në
Figurën 3.1 dhe koordinatat e tyre janë rregjistruar me anë të një GPS (Global
Positioning System). Mostrat e tokës janë marrë me spatul ҫeliku në shtresën
sipërfaqësore (0-15 cm), në Maj të vitit 2015. Për mbledhjen e mostrave u përdorën
shishe qelqi të lara fillimisht me detergjent dhe me ujë të dejonizuar. Të gjitha enët u
veshën me letër alumini për të ruajtur analitët e interesit nga procesi i fotodegradimit.

a
Figura 3.1 Harta e qarkut Elbasan dhe stacionet e marrjes së mostrave të tokës në
zonën e Kombinatit Metalurgjik. Figura a - burimi: google.com
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Pas marrjes së mostrave, shishet u transportuan në laborator me frigoriferë në kushte
optimale dhe u ruajtën në temperaturën 4˚C deri në analizimin e tyre. Mostrat u thanë
në temperaturën e dhomës dhe u homogjenizuan për të krijuar një mostër kompozite, e
cila u analizua më tej për përcaktimin e ndotësve organikë si: BTEX-et, PAH-et, PCBtë dhe OCP-të. Analiza kimike e mostrave u krye në Laboratorin e Analizës Organike
Instrumentale pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, në Tiranë.
3.2 Trajtimi paraprak i mostrave
 Trajtimi i mostrave të tokës për analizën e BTEX-ve & MTBE.
BTEX-et në mostrat e tokës u ekstraktuan duke përdorur teknikën e mikroekstraktimit
në fazë të ngurtë (HS-SPME). Ekstraktimi i komponimeve volatile u realizua duke
përdorur një fibër polidimetilsiloksani me përmasa 100 µm në një mbajtës manual
SPME-je. Procedura eksperimentale: 5 gram mostër toke u vendosën në një vial 10 mL
për të adsorbuar ndotësit volatile. Vialet u vendosën në një bllok nxehtësie për 60
minuta në temperaturën 50˚C. Desorbimi i BTEX-ve u krye në injektor të tipit PTV për
10 sekonda në temperaturën 280˚C. Kjo teknikë është e shpejtë, selektive, lehtësisht e
automatizuar dhe nuk përdor tretës organik.
 Trajtimi i mostrave të tokës për analizën e PAH-ve.
Hidrokarburet policiklike aromatike në mostrat e tokës u ekstraktuan duke përdorur
teknikën e ekstraktimit në banjo me ultratinguj. Procedura eksperimentale: 10 gram
mostër toke u trajtuan me 40 mL diklormetan dhe u vendosën në banjo me ultratinguj
në temperaturën 40 ˚C për 1 orë. Ekstrakti u filtrua duke marrë fazën organike dhe u
trajtua me 4 g sulfat natriumi anhidër për largimin e ujit. Ri-përqendrimi i ekstraktit
deri në 1 µl realizua në Kuderna-Danish, më pas u injektua në gaz kromatograf të
pajisur me detektor me jonizim në flakë (GC-FID).
 Trajtimi i mostrave të tokës për analizën e OCP-ve dhe PCB-ve.
Mostrat e tokës u thanë në temperaturën 30˚C për 24 orë. Fraksionet me përmasa më të
vogla se <63 µm u mblodhën për t’u analizuar më tej për pesticidet klororganike dhe
bifenilet e polikloruara. Procedura eksperimentale: 5 gram mostër toke u trajtuan me
përzierje heksan/diklormetan në raportin 3:1 (v:v) dhe u ekstraktuan në banjo me
ultratinguj në temperaturën 30˚C për 1 orë. Mostrat e tokës u trajtuan me mërkur
metalik për të larguar squfurin. Pastrimi i ekstrakteve u realizua në kolonë Florisili, ku
si fazë eluuese u përdor përzierja heksan:diklormetan në raportin 4:1 (v:v). Ekstraktet
e marra u përqendruan në Kuderna-Danish deri në vëllim 1 ml.
3.3. Analiza instrumentale
Analiza instrumentale e BTEX-ve dhe PAH-ve. Analizat kromatografike, për
përcaktimin e hidrokarbureve monoaromatike dhe policiklike në mostrat e tokës u krye
me aparatin gaz kromatograf i tipit Varian Seria 450, i pajisur me detektor të jonizimit
në flakë (FID). Për ndarjen e analitëve u përdor kolona kapilare e tipit VF-1ms me
përmasa 30 m x 0.33 mm x 0.25 μm. Si gaz mbartës dhe gaz ndihmës u përdor azoti
(N2). Përcaktimi sasior i PAH-ve dhe BTEX-ve u bazua në metodën me kalibrim me
standard të jashtëm. Tretësirat standarde për përcaktimin e BTEX-ve dhe MTBE-së u
përgatitën me përqendrimet 10 μg/L, 25 μg/L dhe 50 μg/L, ndërsa për përcaktimin e
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PAH-ve me përqendrime përkatësisht: 20 μg/L, 50 μg/L dhe 100 μg/L. Tretësirat
standarde u trajtuan në të njëjtën mënyrë si mostrat e tokës. Për ҫdo mostër u realizuan
3 injektime paralele. Temperatura e injektorit u zgjodh 280˚C dhe injektimi u krye sipas
modelit splitless. Programi i temperaturës së furrës ishte 60C për 2 min dhe më pas u
rrit me 10C deri në 180C , duke vazhduar me 5C/min deri në 280C. Përcaktimi dhe
identifikimi i PAH-ve është bazuar në metodën EPA 525.
Analiza instrumentale e PCB-ve dhe OCP-ve. Pesticidet klororganike si edhe bifenilet
e polikloruara u përcaktuan në një njëjtën kohë në gaz kromatograf të tipit HP 6890
Seria II i pajisur më detektor me kapje elektronesh μECD. Për ndarjen kromatografike
u përdor kolona kapilare e tipit Rtx-5 me përmasa 30 m x 0.32 mm x 0.25 μm. Kushtet
e analizës kromatografike kromatografimit janë paraqitur në Tabelën 3.1 Për
përcaktimin cilësor dhe sasior u përdorën tretësira standarde të klorbenzeneve.
Përcaktimi sasior i tyre u krye me metodën me standard të brendshëm, ku si standard i
brendshëm është përdorur PCB 29. Për ҫdo mostër u kryen 3 injektime paralele.
Pesticidet klororganike të analizuara janë: izomerët e Heksaklorcikloheksanit (α- HCH,
β-HCH, γ-HCH, δ-HCH), DDT, DDE, DDD, Aldrinat (Aldrin, Dieldrin, Endrin),
Heptakloret, Metoksiklor dhe Mireks. Nga grupi i PCB-ve, janë analizuar 7
konxhenerët kryesorë të rekomanduar nga ICES (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118,
PCB 138, PCB 153 dhe PCB 180).
Tabela 3.1. Kushtet e operimit të GC-µECD.
Kolona e GC
Gazi mbartës (prurja)
Tipi i injektimit
Temperatura e portës së injektimit
Vëllimi i injektuar
Temperatura e furrës
Detektori
Temperatura e detektorit

Kolonë kapilare
Rtx-5
30 m x 0.32 mm d.b x 0.25 μm
Azoti (N2) (1ml/min)
Splitless
280 oC
1 µl
60oC (2 min), 20oC /min deri në 200oC (2 min), 4oC/min
deri në 280oC (2 min), 100C/min deri në 300 oC (5 min)
µECD
300 oC

3.4 Rezultate dhe diskutime
3.4.1 Nivelet e BTEX-ve dhe MTBE-së
BTEX-et janë një grup i rëndësishëm i komponimeve organike volatile (VOC-ve). Në
Figurën 3.2, janë paraqitur përqendrimi i BTEX-ve dhe MTBE-së të analizuara në 11
mostra toke të marra në studim. Vihet re që eteri metil t-butilik është detektuar në të
gjitha stacionet. Përqendrimi më i lartë i MTBE–së u gjet në stacionin ST.8 (fabrika e
tullave refraktare) me vlerën prej 1590.80 µg kg-1 dhe përqendrimi më i ulët në stacionin
ST.10 (Ferro-Kromi) me 3.40 µg kg-1. MTBE-ja është përdorur për të zëvendësuar rolin
e plumbit në benzinë, për rritjen e numrit të oktanit (Howard et al., 1997). Krahasuar
me hidrokarburet e tjera të karburanteve, MTBE-ja ka tretshmëri më të lartë në ujë dhe
biodegradohet më ngadalë. Karakteristikat fiziko-kimike dhe përqindja e lartë në
përbërje të benzinës, shpjegojnë prezencën e MTBE-së në ujërat nëntokësore
(https://www.waterboards.ca.gov). Hidrokarburet monoaromatike nuk u detektuan në
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log përqendrimi µg kg-1

pjesën më të madhe të stacioneve. Benzeni u detektua në përqendrime më të larta në
ST.8 me vlerë 972.0 µg kg-1, në ST.3 (Uzina 12) me vlerë 539.0 µg kg-1dhe me
përqendrim më të ulët në stacionin ST.2 (Hyrje) me vlerë 431.8 µg kg -1. Për Toluenin,
përqendrimi më i lartë u gjet në stacionin ST. 8 me vlerë 329.40 µg kg -1 dhe më i ulëti
në stacionin ST.3 me vlerë 98.90 µg kg-1. Etilbenzeni u detektua vetëm në stacionin
ST.7 (Bradashesh), ndërsa orto- dhe para- ksileni u detektuan në nivele më të larta në
ST. 8 përkatësisht me vlerë 34.30 µg kg-1 dhe 45.50 µg kg-1. Shuma totale e BTEX-ve
varion nga 53.90 µg kg-1 – 1381 µg kg-1, ndërsa përqendrimi i MTBE varion nga 3.40
µg kg-1 – 1590.80 µg kg-1. MTBE kontribuon me 69 % në shumën totale të
përqendrimeve. Këto rezultate mund të shpjegohen me faktin se BTEX- et, pas futjes
në mjedis, zakonisht avullojnë menjëherë në ajër si edhe treten në fazën ujore të tokës
për shkak të karakteristikave fiziko-kimike të tyre (Charles et al., 2010). Këto
komponime mund të gjenden në sipërfaqe të tokës dhe në ujërat nëntokësore të zonave
të kontaminuara ose në afërsi të depozitave të naftës, të qymyrit dhe të gazit (Shin,
2012). BTEX-et karakterizohen nga vlera më të ulëta të kow, krahasuar me komponimet
e tjera aromatike, gjë që ndikon në adsorbimin e tyre në sipërfaqen e tokës. Sipas
Këshillit Kanadez të Ministrave për Mjedisin (CCME) nivelet e lejuara të Benzenit,
Toluenit, Etilbenzenit dhe Ksileneve janë përkatësisht: 6.8 ppb, 80 ppb, 18 ppb, 2.4
ppm, ndërsa për nivelin e lejuar të MTBE-së në toka nuk ka të dhëna (CCME, 2004).
Sikurse vihet re, Benzeni dhe Tolueni paraqesin nivele më të larta sesa vlerat e lejuara
sipas CCME-së.
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Figura 3.2. Përqendrimi i BTEX-ve (µg kg-1, peshë e thatë) dhe MTBE-së (µg kg-1,
peshë e thatë) në mostra toke, në zonën e KME-së.
Përqendrimi i lartë i këtyre komponimeve në këtë zonë mund të vijë si rezultat i
emetimeve nga motorët e makinave, derdhjeve aksidentale të naftës apo gazit,
përdorimit të lëndëve fosile në proceset e djegies, ruajtjes dhe shpërndarjes së
karburanteve, emetimeve industriale dhe përdorimit të tyre si tretës në procese të
ndryshme industriale.
3.4.2 Nivelet e PAH-ve
Në Tabelën 3.2 janë paraqitur hidrokarburet policiklike aromatike të analizuara në 11
mostra toke së bashku me disa karakteristika të tyre, si numri i unazave për secilin PAH,
Faktori Toksik Ekuivalent (TEF), si edhe grupimi sipas toksicitetit. Përqendrimet e
PAH-ve (µg kg-1, peshë e thatë) të analizuara në çdo stacion në brendësi të KME-së
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janë paraqitur në Figurën 3.3. Nga rezultatet e marra vihet re, se stacioni ST.3 (uzina
12) paraqet nivele më të larta të PAH-ve krahasuar me stacionet e tjerë.
Tabela 3.2. Informacione të përgjithshme për PAH-et.

1

Komponimi

Shkurtimi

Nr unazave

TEF1

Piren
Krizen
Perilen
Benzo[k]fluoranten
Dibenzo[a,h]antracen
Indeno[1,2,3-cd]piren
Benzo[ghi]perilen

PYR
CHY
PYL
BkF
DahA
IND
BghiP

4
4
5
5
5
6
6

0.001
0.01
0.1
1
0.1
0.01

TEF të përcaktuara nga (Nisbet & LaGoy, 1992)

2

Grupet IARC. (1997)

Karcenogjeniteti
sipas grupeve2
3
2B
2B
2A
2B
3

log përqendrimi (µg
kg-1 )

Gjithashtu vihet re se se në pjesën më të madhe të stacioneve nuk u detektua pothuajse
asnjë prej hidrokarbureve policiklike aromatike. Analitët e studiuar mund të kenë qënë
në nivele më të ulëta sesa lejon niveli i diktimit me teknikën GC-FID. Ndër PAH-et e
analizuara, Krizeni u detektua me përqendrim më të lartë në stacionin ST.3 me vlerë
111.60 µg kg-1, ndërsa në stacionin ST.8 (fabrika e tullave refraktare) u detektua
Perileni me përqendrim 74.20 µg kg-1, më pas Pireni me përqendrim 68.90 µg kg-1.
Shuma e PAH-ve varionte nga “n.d.” deri në 146.10 µg kg-1. Meqënëse PAH-et janë
komponime të cilat emetohen nga industria metalurgjike, u mendua kryerja e një
studimi më të zgjeruar të pranisë së tyre në këtë qytet.
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Figura 3.3 Nivelet e PAH-ve (µg kg-1, peshë e thatë) sipas stacioneve të marra në
studim në brendësi të KME, paraqitur në shkallë logaritmike.

3.4.3 Nivelet e OCP-ve
Pesticidet organike me përmbajtje klori, Diklordifeniltrikloretani (DDT) si edhe
metabolitët e tij, izomerët e Heksaklorcikloheksanit janë ndotës kimikë të përdorur në
bujqësi për shkak të kostos së ulët dhe efikasitetit të lartë. Meqënëse pesticidet
klororganike janë konsideruar substanca kancerogjene, akumulimi i tyre në trupin e
njeriut mund të shkaktojë shfaqjen e sëmundjeve të ndryshme (Wang et al., 2008). Për
t’u njohur me nivelet e tyre në këtë zonë u analizuan këto analitë: Heptaklor, Aldrin,
Heptaklor epoksid, Dieldrin, Eldrin, Endosulfan 1, Endosulfan sulfati, Endrin aldehid,
Metoksiklor, Mireks, DDT-ja dhe metabolitët e saj, α-HCH, β-HCH, δ-HCH si edhe
Lindani (γ-HCH), në 5 stacione (ST.3; ST.4; ST.7; ST.8; ST.10). Stacionet e zgjedhura
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janë afër me zonën rurale. Përqendrimi i pesticideve klororganike varion nga “n.d”. –
4315.52 µg kg-1, përqendrimi i HCH-ve varion nga “n.d” – 172.58 µg kg-1 dhe i DDTve varion nga “n.d” - 17.21 µg kg-1. DDT dhe HCH janë dy prej pesticideve
klororganike të cilat janë përdorur më shumë në vendin tonë (Selfo et al., 2006).
Rezultatet e marra iu nënshtruan analizës deskriptive, të realizuar me programin
MiniTab 18. Përmbledhja e parametrave statistikore është paraqitur në Tabelën 3.3. Për
pesticidet klororganike shpeshtësia e detektimit varionte nga 20-100 %, për HCH-të
varionte nga 80-100 %, ndërsa për DDT dhe metabolitët DDD dhe DDE varionte nga
60-80 %. Përqendrimet e pesticideve klororganike (µg kg-1, peshë e thatë) në 5 stacionet
e marra në studim, janë paraqitur në shkallë logaritmike në Figurën 3.4.
Tabela 3.3 Përmbledhje e parametrave statistikorë të OCP-ve (µg kg-1, peshë e thatë)
në mostra toke (n=5) në KME
Komponimet
Heptaklor
Aldrin
Heptaklor epoksid
Dieldrin
Eldrin
Endosulfan 1
Endosulfan sulfati
Endrin aldehid
Metoksiklor
Mireks
4.4’-DDE
4.4’-DDT
4.4’-DDD
α-HCH
β-HCH
δ-HCH
γ-HCH (Lindan)

Mes.
5.34
1.042
6.40
6.022
9.40
165
262
264
917
445
3.19
6.62
6.34
25.6
20.96
13.47
63.1

StDev
4.09
1.505
7.29
0.807
18.97
370
468
590
1903
517
2.96
7.01
7.15
27.5
18.53
9.86
67.2

CV
77
144
114
13
202
224
179
224
208
116
93
106
113
108
88
74
107

Min.
n.d
n.d
n.d
4.990
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
5.20
2.92
n.d

Med.
4.83
n.d
1.98
6.110
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
219
1.77
7.58
5.81
15.1
13.85
14.14
50.2

Max.
11.48
3.280
16.27
6.800
43.21
827
1079
1320
4316
1032
6.77
16.78
17.21
71.8
52.50
28.09
172.6

Skewness
0.48
1.04
0.74
-0.32
2.20
2.24
2.01
2.24
2.22
0.49
0.41
0.58
0.90
1.60
1.73
0.68
1.35

Kurtosis
2.01
-0.87
-2.21
-2.23
4.84
5.00
4.04
5.00
4.92
-3.15
-2.59
-0.46
0.24
3.03
3.24
0.11
2.01

Mes-mesatarja, StDev-shmangie standarde, Min-minimum; Max-maksimum; CV-koeficienti i
variancës, Med-mediana; n.d- nuk janë detektuar

Në shumicën e stacioneve një pjesë e pesticideve klororganike nuk u detektuan, ndërsa
pjesa tjetër u gjetën në nivele më të ulëta sesa 100 ppb (Heptaklor, Heptaklor epoksid,
Endrin, Aldrin, Dieldrin). Endosulfan sulfati, Endrin aldehid, Metoksiklor dhe Mireks
u gjetën në përqendrime më të larta sesa 1 ppm vetëm në disa stacione. Përqendrimi më
i lartë i pesticideve klororganike ishte në stacionin ST.7 (Bradashesh) ndërsa
përqendrimi më i ulët i tyre në ST.3 me vlerë 1.93 µg kg-1. Shpeshtësia e detektimit të
Heptaklorit ishte 80 %. Përqendrimi i tij varionte nga “n.d” – 11.48 µg kg-1, me vlerë
mestare 5.35 µg kg-1dhe me medianë 4.83 µg kg-1. Ʃ Heptakloreve (e llogaritur si shumë
e Heptaklor dhe Heptaklor epoksid) varionte nga 4.83 µg kg-1 - 23.57 µg kg-1, me
përqendrim mesatar 11.74 µg kg-1 dhe vlerë të medianës 6.81 µg kg-1. Aldrin u gjet në
2 nga 5 stacionet e marra në studim. Përqendrimi i Aldrinës varionte nga “n.d” – 3.28
µg kg-1, me përqendrim mesatar 1.042 µg kg-1. Për shkak të qëndrueshmërisë dhe
hidrofobicitetit të tij, ky komponim njihet për akumulimin kryesisht si Dieldrin. Aldrin
u gjet në stacionet ST.4 dhe ST.8, ndërsa Dieldrin në të gjitha stacionet, gjë që tregon
se këto komponime mund të jenë përdorur në mënyrë të pavarur për të kontrolluar
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pestet. Përqendrimi i Dieldrinës varionte nga 4.99 µg kg-1- 6.8 µg kg-1 me vlerë
mesatare 6.02 µg kg-1 dhe me medianë 6.11 µg kg-1. Ʃ Endosulfaneve u llogarit si
shumë e Endosulfan -1 dhe Endosulfan sulfat, dhe varionte nga “n.d”-1079.45 µg kg-1,
me vlerë mesatare 427 µg kg-1. Endosulfan sulfati është produkt i cili fitohet si pasojë
e degradimit të Endosulfanit. Përqendrimi i Endrin aldehidit varionte nga “n.d”-1,320
µg kg-1, me vlerë mesatare 264 µg kg-1.

log përqendrim (µg/kg)
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Figura 3.4. Përqendrimi i pesticideve klororganike (µg kg-1, peshë e thatë) në 5
stacionet e marra në studim, i paraqitur në shkallë logaritmike.
Metoksiklor u detektua vetëm në 2 nga 5 stacionet e marra në studim. Përqendrimi i tij
varionte nga “n.d” - 4,315 µg kg-1. Mireks u detektua në 3 nga 5 stacionet e marra në
studim. Përqendrimi i tij varionte nga “n.d” - 1,032 µg kg-1. Niveli i lartë i Mireksit
mund të shpjegohet me përdorimin e këtij komponimi si substancë në fikset e zjarrit.
Për të kuptuar trendin e shpërndarjes së pesticideve klororganike është ndërtuar diagram
Box-Plot si në Figurën 3.5. Profili i pesticideve është: Eldrin < Endrin aldehid < Ʃ Endo
< Metoksiklor < Aldrin < Dieldrin < Ʃ Heptakloreve < ƩDDT < ƩHCH < Mireks.
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Figura 3.5. Box-plot i niveleve të OCP-ve (µg kg-1, peshë e thatë) në mostra toke në
KME, paraqitur në shkallë logaritmike
Përqendrimi më i lartë i ƩDDT dhe i ƩHCH-ve u gjet në stacionin ST.8. Shumë afër me
këtë stacion është fshati Balldren dhe pas tij është fshati Vidhas. Përqendrimi i 4,4’
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DDT varionte nga “n.d” - 16.78 µg kg-1, përqendrimi i 4,4’ DDD varionte nga “n.d” 17.21 µg kg-1, përqendrimi i 4,4’ DDE varionte nga “n.d” - 6.77 µg kg-1. α-HCH, βHCH, γ- HCH, dhe δ-HCH janë izomerët që u detektuan më shpesh në mjedis.
Përqendrimi i α-HCH varionte nga “n.d” - 71.85 µg kg-1, i β-HCH varionte nga 5.20 µg
kg-1 - 52.50 µg kg-1, γ- HCH varionte “n.d” - 172.58 µg kg-1 dhe δ-HCH varionte nga
2.90 µg kg-1 - 28.09 µg kg-1. Nga rezultatet vihet re se γ- HCH ishte akumuluar në
përqendrim më të lartë krahasuar me izomerët e tjerë.
Cilësia e tokave është kategorizuar në tre nivele sipas Standardit të Cilësisë së Mjedisit
të Kinës për tokat (GB15618-1995) (Xiaofei et al., 2008). Në nivelin e I, përqendrimi i
lejuar i ƩDDT dhe ƩHCH është 50 µg kg-1, në nivelin II përqendrimi i lejuar është 500
µg kg-1 dhe në nivelin III është 1000 µg kg-1. Toka klasifikohet: e pa kontaminuar kur
ƩDDT dhe ƩHCH është më pak sesa 50 µg kg-1; lehtësisht e kontaminuar kur ƩDDT
dhe ƩHCH është 50 -500 µg kg-1, mesatarisht e kontaminuar kur ƩDDT dhe ƩHCH
është 500 -1000 µg kg-1, dhe kontaminim i lartë kur ƩDDT dhe ƩHCH është më e madhe
sesa 1000 µg kg-1. ƩDDT në të gjitha stacionet rezultoi ≤ 50 µg kg-1. Bazuar në këtë
rezultat, mund të themi se tokat në KME nuk janë të kontaminuara me DDT dhe janë
lehtësisht të kontaminuara me HCH, siç është paraqitur në Figurën 3.6 a dhe 3.6 b.
Lindani në disa stacione u gjet në nivele më të larta sesa 50 µg kg-1. Në përgjithësi
nivele të larta të pesticideve klororganike, HCH-ve si edhe DDT-ve u gjetën në stacione
të cilat më parë kanë qënë toka bujqësore.
Rezultatet e marra për pesticidet klororganike tregojnë se këto komponime vazhdojnë
të jenë të pranishme në toka si pasojë e përdorimit të gjerë në vitet ’60, ndoshta dhe më
vonë. Prania e OCP-ve mund të shpjegohet edhe me aftësinë që kanë këto komponime
për t’u transportuar në distanca të largëta nga burimi i emetimit. Ka studime të cilat
kanë arritur në përfundimin se prania e OCP-ve në zona të pastra shpjegohet me këtë
fenomen (Chen et al., 2016).
Burimet e ndryshme të kontaminimit mund të identifikohen nga diferenca në
përqendrimeve të HCH-ve dhe të DDT-ve (Toan et al., 2009). Në botë janë përdorur 2
lloje HCH: HCH teknike dhe HCH që ka kryesisht Lindan. HCH teknike përmban 6070 % α-HCH, 5-12% β-HCH, 10-12% γ- HCH, and 6-10% δ-HCH, ose HCH mund të
jetë në formë të pastër si Lindan (>99% γ-HCH) (Mishra et al., 2012). Në HCH-të
teknike, raporti α/β-HCH dhe α/γ-HCH janë përafërsisht 11.8 dhe 4.6-5.8 (Wang et al.,
2016). Aplikimi i HCH teknike është i ndaluar, por Lindani mund të përdoret ende, dhe
kjo mund të jetë arsyeja që shpjegon prezencën e tyre në mjedis (Zhang et al., 2009).
Raportet α/β-HCH, α/γ-HCH në toka janë paraqitur në Tabelën 3.4. Mesatarja e raportit
α/β-HCH rezultoi 1.35, më e ulët sesa raporti në përzierjen teknike me vlerën 11.8.
Përqendrimi mesatar i raportit α/γ-HCH rezultoi 0.30, vlerë më e ulët krahasuar me
vlerën 4.6. γ-HCH ka tretshmëri më të madhe në ujë dhe për këtë arsye depozitimi në
të njomë është më i madh krahasuar me α –HCH. Kjo mund të jetë një arsye e cila
shpjegon vlerën e ulët të raportit α/γ-HCH. Bazuar në vlerat e gjetura, arrijmë në
përfundimin se mund të jetë përdorur Lindan në formë të pastër (>99% γ-HCH).
Raportet izomerike të DDT-së janë përdorur gjithashtu për të përcaktuar burimet e
mundshme të këtyre komponimeve, nëse kemi të bëjmë me burime të freskëta apo
historike.
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Figura 3.6a. Krahasimi i ƩDDT (µg kg-1, peshë e thatë) me nivelet e përcaktuara
sipas GB15618-1995.

Figura 3.6b. Krahasimi i ƩHCH (µg kg-1, peshë e thatë) me nivelet e përcaktuara
sipas GB15618-1995.
Në përgjithësi DDD dhe DDE janë produkte të degradimit të DDT. Raporti i
(DDD+DDE)/DDT ˃1 është tregues i mbetjeve historike dhe raporti ˂ 1 është tregues
i mbetjeve të freskëta (Ma et al., 2016). Nga llogaritjet e raporteve rezultoi se, 60 % e
mostrave kanë raport më të madh sesa 1, duke konfirmuar se prania e DDT në toka vjen
nga mbetjet historike, ndërsa 40 % e mostrave nuk jep informacion për shkak të mos
detektimit të një prej izomerëve. Si përfundim, mund të themi se përqendrimet e OCP43
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ve mund ti atribuohen përdorimit të tyre të mëparshëm në aktivitetet bujqësore.
Tabela 3.4. Vlerat e raporteve α/β-HCH, α/γ-HCH në mostra toke.
α-HCH/β-HCH
0.0
1.2
2.9
1.4
1.3
1.35

Mostra
ST.3
ST.4
ST.7
ST.8
ST.10
Mesatarja

α-HCH/ɣ-HCH
0.0
0.4
0.7
0.4
0.0
0.30

3.4.4 Nivelet e PCB-ve
Në 5 stacione në KME, u analizuan 7 konxhenerët kryesorë të rekomanduar nga ICES
(PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 dhe PCB 180) dhe PCB
209. PCB 153 dhe PCB 138 nuk janë detektuar në asnjë stacion, për këtë arsye nuk janë
marrë në konsideratë në përpunimin statistikor të të dhënave. Rezultatet e analizës
deskriptive të PCB-ve janë paraqitur në Tabelën 3.5, ku vihet re se koeficienti i
variancës varionte 54 % - 109 %, duke treguar variacion të lartë në përqendrimet e
PCB-ve të analizuara në mostrat e tokës. Nga krahasimi i vlerave të medianës me vlerat
e mesatares vihet re se disa prej komponimeve kanë shpërndarje pothuajse normale.
Këtë rezultat nuk mund ta japim me siguri për shkak të numrit të vogël të mostrave të
tokës të marra në studim.
Përqendrimet e tyre të shprehura në µg kg-1, peshë e thatë janë paraqitur në shkallë
logaritmike në Figurën 3.7. Përqendrimi i Ʃ8PCB-ve të analizuara në mostra toke,
varion nga 20.71 µg kg-1 – 223.76 µg kg-1 me vlerë të medianës 124.08 µg kg-1 dhe
mesatarja e shumës 123.55 µg kg-1. Sipas Meijer et al., 2003, vlerat e PCB-ve në nivel
botëror variojnë nga 0.026-97 µg kg-1 . Rezultatet e marra të shumës së PCB-ve në këtë
studim janë më larta krahasuar me nivelin e raportuar nga Meijer et al., 2003. Mbetjet
e ndryshme elektronike, përdorimi i transformatorëve dhe kondensatorëve të vjetër, si
edhe emetimi i PCB-ve gjatë proceseve të prodhimit të çelikut ku si lëndë të parë
përdoret skrapi, përbëjnë faktorët kryesorë që shpjegojnë nivelet e larta të PCB-ve në
këtë zonë. Prania e PCB-ve mund ti atribuohet edhe depozitimit të tyre me kohën.

log përqendrim
(µg/kg)
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10.00
1.00
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PCB
138
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180
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Shuma

Figura 3.7. Përqendrimi i PCB-ve (µg kg-1, peshë e thatë) të përcaktuara në zonën
industriale, paraqitur në shkallë logaritmike
Përqendrimi i lartë i Ʃ8PCB është gjetur në stacionin ST.10 (Ferro-Krom) me vlerë
223.7 µg kg-1, ndërsa përqendrimi më i ulët i Ʃ6PCB është gjetur në stacioni ST.7
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(Bradashesh) me vlerë 20.71 µg kg-1. PCB 209 paraqet nivele më të larta krahasuar me
PCB-të e tjera. Përqendrimi mesatar i PCB 209 është 110.11 µg kg-1. Prania e PCB 209
mund të shpjegohet me emetimin e këtij komponimi gjatë proceseve të shkrirjes së
skrapit në uzinën e çelikut. Duke qënë se përdoren materiale të cilat kanë në përbërjen
e tyre bojëra, ngjyrues dhe gjatë shkrirjes mund të formohen bifenile të polikloruara
(Benfenati et al., 1991). Prania e konxhenerëve të PCB-ve në pigmentet inorganike
është përshkruar në literaturë prej viteve ‘70-të, por kohët e fundit ka filluar të tërheqë
vëmendjen shkencore për shkak të formimit të PCB-ve të rënda gjatë proceseve të
prodhimit të pigmenteve inorganike (Vorkamp, 2016).
Tabela 3.5. Përmbledhje e parametrave të analizës deskriptive të PCB-ve (µg kg-1,
peshë e thatë) të gjetura në mostra toke në KME.
Komponimi
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 180
PCB 209

Mes
4.056
3.78
2.098
2.39
1.108
110.1

Stdev
2.178
3.53
1.447
2.61
1.118
82.5

CV
53.69
93.26
68.95
109.40
100.91
74.93

Min
1.410
1.10
0.000
0.00
0.000
0.0

Med.
4.580
1.54
1.880
2.74
1.100
106.3

Max
6.290
8.52
3.690
6.33
2.410
214.9

Skewness
-0.34
0.76
-0.54
0.80
0.08
-0.10

Kurtosis
-2.63
-2.39
-0.19
0.23
-2.71
-0.54

Në studimin e realizuar nga Vorkamp, (2016) ëshë cituar se prania e PCB 209 mund t’i
atribuohet përmbajtjes së këtij komponimi në pigmentet inorganike. Në Figurën 3.8.
është paraqitur diagrama box-plot e shpërndarjes së PCB-ve. Profili i shpërndarjes së
PCB-ve në mostra toke bazuar në vlerën e medianës paraqitet si: PCB180 < PCB52 <
PCB 101 < PCB 118 < PCB 28 < PCB 209.
1000

Mes

Med

Min

Max

100
10
1

PCB 180

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 28

PCB 209

Figura 3.8 Box-plot i niveleve të PCB-ve (µg kg-1, peshë e thatë) të analizuara në
mostra toke, në KME, paraqitur në shkallë logaritmike

3.4.5. Shpërndarja e PCB-ve
Shpërndarja e PCB-ve e shprehur në përqindje në varësi të stacioneve është paraqitur
në Figurën 3.9. Profili i PCB-ve në stacionet ST.3; ST.4; ST.8 dhe ST.10 ishte pothuajse
i njëjtë, PCB-të e lehta kishin pothuajse të njëjtën shpërndarje dhe mbizotëronte PCB
209. Në ST.7 u vu re një shpërndarje e ndryshme e PCB-ve, në të cilin mbizotëronin
PCB-të e lehta. Kjo sjellje e PCB-ve është raportuar edhe në studime të tjera dhe
shpjegohet me faktin se PCB-të e lehta (≤ 4Cl) transportohen në distanca të mëdha (Ren
et al., 2007; Zhao et al., 2016) dhe emetohen nga industria e hekur–çelikut (Odabasi et
al., 2009). PCB-të me masë molekulare të madhe kanë aftësi të lidhen më shumë me
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grimcat e tokës dhe të qëndrojnë aty për një kohë të gjatë. Ky mund të jetë një tjetër
faktor, që shpjegon nivelet e larta të PCB 209. Derdhjet aksidentale apo ruajtja jo në
mënyrën e duhur të mbetjeve të ngurta mund të jetë një tjetër burim i PCB-ve. Në
Figurën 3.9b është paraqitur kontributi në përqindje i PCB-ve, i llogaritur në bazë të
numrit të atomeve të klorit në strukturën e bifenilit. Konxhenerët e PCB-ve janë grupuar
në tre-CB (PCB 28), tetra-CB (PCB 52), penta-CB (PCB 101; PCB118), heksa-CB
(PCB153; PCB138), hepta-CB (PCB180) dhe deka-CB (PCB 209). PCB-të e lehta si
tri-CB, tetra-CB dhe penta-CB kontribuonin me 10 % të shumës totale të PCB-ve.
Volatiliteti mund të jetë një faktor i cili shpjegon nivelet e gjetura në studimin tonë.
PCB 209 zë përqindje më të madhe me 89%, penta-CB-të (4%) dhe më pas tetra-CB
dhe tre-CB-të me 3% secila, hepta-CB me 1%. Përdorimet e PCB-ve individuale
shpjegojnë shpërndarjen e gjetur, ku sipas Ren et al., (2007), pentaklorbifenilet janë
përdorur si substanca shtesë në bojëra, tri-CB tetra-CB dhe di- CB janë përdorur në
vajrat e transformatorëve.
1000.00
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PCB 118
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Figura 3.9. Shpërndarje a PCB-ve a) sipas konxhenerëve të PCB-ve për ҫdo stacion,
b) në përqindje sipas numrit të kloreve në unazën e bifenilit.
3.5 Krahasimi i niveleve të ndotësve të gjetur në toka me literaturën botërore
Kontaminimi i tokave me këto substanca është i pranishëm pothuajse në të gjithë botën
(Covaci et al., 2002; Falandysz et al., 2001; Li et al., 2018). Përqendrimet e ƩHCH-ve,
ƩDDT-ve dhe i ƩPCB-ve janë krahasuar me studime nga vende të ndryshme si në
Tabelën 3.6. Në studimin tonë, ƩHCH-ve varionte nga 43.33 µg kg-1-133.88 µg kg-1,
është më e lartë sesa ƩHCH në Gjermani (4.6 µg kg-1-11.5 µg kg-1), në Belgjikë (0.6 µg
kg-1-2.0 µg kg-1) dhe në Poloni (0.36 µg kg-1-110 µg kg-1). ƩDDT është në nivele më të
ulëta krahasuar me nivelet e ƩDDT në Gjermani dhe Poloni, me përjashtim të Belgjikës
(Falandysz et al., 2001; Manz et al., 2001; Covaci et al., 2002). India dhe Kina
raportojnë nivele më të larta të ƩHCH-ve, ƩDDT-ve dhe ƩPCB-ve krahasuar me
studimin tonë (Mishra et al., 2012; Li et al., 2018). ƩPCB -ve në KME ishte në nivele
më të larta sesa disa vende të Evropës dhe në nivel më të ulët krahasuar me Anglinë.
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Tabela 3.6. Krahasimi i shumës të HCH-ve (µg kg-1), DDT-ve (µg kg-1) dhe PCB-ve
(µg kg-1) të studimit tonë me studime të tjera.

Angli
Belgjikë
Amerikë
Gjermani
Indi
Kinë
Poloni

Nr i
mostrave
76
16
111
30
175
153
24

Elbasan

5

Shteti

ƩHCH-të

ƩDDT-të

ƩPCB-të

0.6-2.0
0.127
4.6-11.5
98-1945
3.39-176.39
0.36-110
43.33133.88

0.6-22.4
1.4-643
23.7-173
75-2288
1.61-117.70
4.3-2400

1-750
3.8-39.3
0.95-3.84
2.94-385.67
4.6-110

(Vane et al., 2014)
(Covaci et al., 2002)
(Ge et al., 2013)
(Manz et al., 2001)
(Mishra et al., 2012)
(Li et al., 2018)
(Falandysz et al., 2001)

n.d-40.76

20.71-223.76

Studimi ynë

Referenca

3.6 Përfundime
Në këtë studim paraprak u studiuan nivelet, shpërndarja e përgjithshme si dhe burimet
e mundshme të ndotësve organikë në toka në KME. Përfundimet kryesore janë
përmbledhur si më poshtë:
 Hidrokarburet monoaromatike nuk u detektuan në pjesën më të madhe të
stacioneve.
 OCP-të dhe PCB-të pasqyrojnë shpërndarje të gjerë të përqendrimeve
pavarësisht se këto komponime janë ndaluar rreth 30 vite më parë, ato ende
shfaqin interes studimi për shkak të persistencës së tyre.
 Raporti identifikues i burimit të DDT tregoi se në 60 % të mostrave kemi të
bëjmë me mbetje historike të këtyre komponimeve.
 Nivelet e larta të PCB-ve në KME, mund të shpjegohen me praninë e tyre në
shumë pajisje industriale, të cilat si pasojë e mos funksionimit të Kombinatit
Metalurgjik pas viteve ‘92 mund të kenë kontribuar në ndotjen e tokës.
 PCB-të e rënda u gjetën në nivele më të larta krahasuar me PCB-të e lehta.
 Prania e pentaklorbifenilet mund të shpjegohet me përdorimin e tyre si
substanca shtesë në bojëra, ndërsa prania e tri-CB, di- CB dhe tetra-CB mund
të shpjegohet me gjetjen e tyre në vajrat e transformatorëve.
 Mostrat e tokës rezultuan të pakontaminuara me DDT dhe lehtësisht të
kontaminuara me HCH, bazuar në standardin e Kinës për cilësinë e tokave (GB
15618-1995)
 PAH-et nuk u detektuan në shumicën e mostrave të tokës. Për këtë arsye u
sugjerua investigimi i mëtejshëm i tyre
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Studimi i zgjeruar i pranisë së PAH-ve në zonën e Elbasanit
Toka
Abstrakt informues
konsiderohet një
depozitë afatgjate
e hidrokarbureve
policiklike aromatike, si edhe një
indikator i rëndësishëm
për
vlerësimin e ndotjes së mjedisit.
Njohja e ndotjes
së tokës me PAHe është e nevojshme për
të
vlerësuar riskun e
kontaminimit të
produkteve bujqësore dhe efektet e mëtejshme të këtyre ndotësve në shëndetin e njeriut. Prania e PAHve në toka është raportuar nga shumë autorë (Maliszewska-Kordybach, 1999; Bucheli
et al., 2004; Cachada et al., 2012; Dudhagara et al. 2016; Zhang & Chen, 2017; Puhallo
et al. 2018). Procedura paraprake për analizimin e PAH-ve në mostra toke përfshin:
marrjen e mostrave, tharjen dhe homogjenizimin e tyre, ekstraktimin e analitëve,
pastrimin e ekstraktit dhe përcaktimin e komponimeve me motoda instrumentale.
4.1 Marrja e mostrave
Për të kuptuar më mirë shpërndarjen e PAH-ve
dhe karakteristikat e tyre në lidhje me burimet
emetuese, u krye marrja e mostrave të tokës në tre
zona kryesore: zona industriale (Kombinati
Metalurgjik), zona rurale (fshatrat Balldren,
Bradashesh dhe Vidhas), si dhe zona urbane (në
2 parqet kryesore të qytetit të Elbasanit).
Mostrimi u realizua me driller dore dhe të gjitha
mostrat u mblodhën në thellësinë 0-15 cm, në
periudhën Mars-Prill të vitit 2017. Në total u
mblodhën 36 mostra toke, nga të cilat 21 mostra
në zonën industriale (I1-I21), 6 në zonën urbane
(U1-U6) dhe 9 në zonën rurale (R1-R9). U
përdorën shishe qelqi të mbështjella me letër Figura 4.1 Pamje nga momenti
alumini për të minimizuar humbjen e PAH-ve nga
i marrjes së mostrës në KME.
proceset e avullimit dhe fotodegradimit. Mostrat
u transportuan me frigo-box të pajisur me paketa akulli për t’u ruajtur deri në analizimin
e tyre. Analiza e mostrave të tokës u krye në Laboratorin e Kimisë Analitike, në
Institutin e Kimisë, në Universitetin e Graz-it, në Austri. Në Figurën 4.1 jepet pamje
nga momenti i marrjes së mostrës, ndërsa stacionet e marrjes së tyre në tre zonat janë
paraqitur në Figurën 4.2. Përpara analizës së mostrave enët u lanë me detergjent në ujë
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të nxehtë, u shpëlanë me ujë të distiluar dhe të dejonizuar (Milli-Q water), si edhe u
pastruan sërish me aceton.

Figura 4.2. Stacionet e mostrave të tokës në tre zonat e qytetit të Elbasanit, zona
industriale: (I1-I21), zona urbane (U1-U6) dhe zona rurale (R1-R6).
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4.2 Tharja dhe homogjenizimi
Mostrat e tokës përpara se të thahen u
pastruan nga gurët si edhe nga rrënjë të
ndryshme. Sipas Berset et al. 1999,
tharja termike në temperaturën 40˚C
shkaktonte humbje të konsiderueshme
të analitëve të interesit. Për këtë arsye,
Bluarja dhe
mostrat e tokës u thanë në
homogjenizimi
temperaturën 35˚C deri në peshë
konstante. Pas tharjes, mostrat u bluan
dhe homogjenizuan në pajisjen Ball
Tharja
Mill (Retsch, 200 MM) deri në
përmasat ~10 µm. Pamje nga momenti
Peshimi
i peshimit, tharjes, bluarjes dhe
homogjenizimit të mostrave janë dhënë
në Figurën 4.3. Mostrat e tokës u
Figura 4.3. Pamje nga momenti i peshimit,
ruajtën në frigorifer deri në momentin
tharjes, bluarjes dhe homogjenizimit të
e analizimit të tyre.
mostrave të tokës.
4.3 Ekstraktimi i mostrave të tokës
Teknika e përdorur për ekstraktimin e PAH-ve në mostra të ndryshme varet nga natyra
e matricës së mostrës. Teknikat më të përdorshme për ekstraktimin e PAH-ve në
mostrat e tokës janë: i) ekstraktimi me ultatinguj, ii) ekstraktimi Sokslet, iii) ekstraktimi
me tundje, iv) ekstraktimi i përshpejtuar me tretës (ASE), etj. (Berset et al., 1999).
4.3.1 Zgjedhja e tretësit
PAH-et janë komponime organike të cilat përgjithësisht adsorbohen në shtresën
sipërfaqësore të tokës (Jiao et al., 2017). Për tokat që shfaqin nivele të ulëta të PAH-ve,
sugjerohet përdorimi i tretësave me karakter polar, në mënyrë të tillë që të copëtojnë
agregatet e tokës dhe të lejojnë kontaktin më intensiv midis grimcave të saj. Ndërsa në
tokat me nivel të lartë të PAH-ve, sugjerohen tretësa jopolarë. Për përcaktimin e PAHve me kromatografi me performancë të lartë u provuan disa sisteme tretësish si aceton,
heksan:aceton, heksan. Në fillim u ekstraktuan 6 mostra të zonës industriale dhe 6
mostra të zonës rurale, duke përdorur 3 tretës të ndryshëm: aceton:heksan (1:1) v:v,
heksan dhe diklormetan. Rikuperimi më i lartë në përcaktimin e analitëve me GC-MS
rezultoi për tretësin diklormetan. Zgjedhja e diklormetanit si tretës për ekstraktimin e
PAH-ve u bazua edhe në dy karakteristika kryesore të tij si: i) polariteti mesatar prej
1.6 D dhe ii) pika e vlimit e ulët (39.6˚C).
4.3.2 Ekstraktimi i mostrave
Në zgjedhjen e teknikës së ektraktimit u morrën në konsideratë faktorët: i) sasia e
tretësit të përdorur, ii) koha e ekstraktimit, iii) lehtësia në teknikën e ekstraktimit, iv)
avantazhi në lidhje me mjedisin i përdorimit të sasive sa më të vogla të tretësit
ekstraktues. Të gjitha këto karakteristika të marra së bashku ҫuan në zgjedhjen e
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teknikës së ekstraktimit në banjo me ultratinguj. Literatura të ndryshme raportojnë se
për efikasitet maksimal të ekstraktimit koha prej 30 minutash është më se e
mjaftueshme. Sipas Sun et. al., 1998 kjo teknikë ka dhënë rezultate të krahasueshme
me ekstraktimin Sokslet. Edhe Guerin, 1999 ka arritur në të njëjtin përfundim në
studimin e tij.
Skema e ekstraktimit e propozuar nga Sun et. al., 1998 u përshtat për ekstraktimin e
PAH-ve me disa ndryshime të përshkruara më poshtë. Për ekstraktimin e PAH-ve u
peshuan 0.5 gram mostër toke, u trajtuan me 10 ml diklormetan (DCM), me 50 µl
tretësirë e standardit të brendshëm të deuteruar (20 mg L-1) të përgatitur nga përzierja e
naftalen-d8 (1000 mg L-1) me përzierje të standardit që përmban acenaften-d10,
fenantren-d10, krizen-d12 (500 mg L-1). Për largimin e squfurit mostrat u trajtuan me
0.2 gram bakër pluhur. Mostrat u ekstraktuan në banjo me ultratinguj në temperaturë
dhome për 30 minuta. Pas ekstraktimit u centrifuguan për 5 minuta me shpejtësi 4500
rpm. Pas centrifugimit, faza organike u transferua në epruveta qelqi, të cilat u vendosën
në furrë në temperaturën 60 C
̊ . Mostrat e përqendruara u trajtuan me 1 ml DCM dhe u
përzien në Vortex. Përpara se të analizohen në GC-MS mostrat u transferuan në viale
me ngjyrë të errët. Për çdo mostër toke u përgatitën 3 mostra paralele. Procedura e
trajtimit të mostrave të tokës është ilustruar në Figurën 4.4.

Përgatitja e
mostrave

Ekstraktimi
ne UAE

Mostrat pas
ekstraktimit

Avullimi i
ekstrakteve

Analiza në
GC-MS

Spektri i
masës

Figura 4.4. Hapat e ndjekur për trajtimin paraprak të mostrave të tokës.
4.4 Analiza e mostrave me GC-MS
Për identifikimin e PAH-ve të pranishme në mjedise të ndyshme janë hartuar shumë
protokolle analitike. Teknikat më të përdorshme janë teknikat kromatografike, si:
HPLC i pajisur me spetrofotomer UV-DAD dhe GC i pajisur me spektrometër mase
(GC-MS). Për analizën cilësore dhe sasiore të PAH-ve u përdorur gaz kromatograf i
tipit Agilent seria 7890A i pajisur me spektrometër mase të tipit MSD seria 5975C
(Agilent Technologies, Wald-bronn, Germany).
4.4.1 Kushtet kromatografike
Përpara analizës së motrave është shumë i rëndësishëm optimizimi i parametrave të gaz
kromatografit të pajisur me spektrometër mase (GC-MS). Për përcaktimin e PAH-ve u
përdor kolonë kapilare e tipit DB5-MS (5% fenil metilpolisiloksane) me përmasa 30
m×0.25 mm i.d.×0.25 μm. Çdo ekstrakt prej 1 μL u injektua sipas mënyrës splitless. Si
gaz mbartës u përdor He (helium) me pastërti të lartë, me prurje me shpejtësi 1.5
ml/min. Temperatura e injektorit dhe e linerit ishte 280C dhe 320C. Programi i furrës
është paraqitur në Tabelën 4.1. Para se të zgjidhej kjo temperaturë u provuan disa
temperatura për të marrë rezolucionin më të mirë të ndarjes së PAH-ve. Në Tabelën 4.1
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janë paraqitur parametrat optimale për përcaktimin e PAH-ve në mostra toke.
Temperatura e kuadrupolit dhe e spektrometrit të masës u zgjodhën përkatësisht 150˚C
dhe 230˚C. Fillimisht për të parë fragmentet e ҫdo PAH u injektua një standard PAH
dhe u analizua në mënyrën TIC (kromatograma totale e joneve), duke filluar nga masa
molekulare 35 amu deri në 550 amu. Pas skanimit të standardit u përcaktuan joni
kuantifikues dhe joni kualifikues për ҫdo PAH. Për të përmirësuar ndjeshmërinë e
detektimit të joneve u përdor modeli SIM (monitorim i joneve të përzgjedhur) për të
kufizuar kështu masën e joneve të detektuar, duke zgjedhur një ose disa fragmente të
joneve të PAH-ve që do të analizohen. Mënyra SIM është shumë selektive dhe
eleminon pothuajse plotësisht interferencat që vihen re në modelin e detektimit TIC.
Prania e analitëve u vërtetua kur u plotësuan 2 kritere: koha e retensionit për ҫdo
komponim të matur në mostër përputhej me atë të tretësirës standarde dhe raportet e
joneve të monitoruar të komponimit në mostër duhet të ishin të njëjta me atë të
spektrave të librarisë. Software i masës kryente integrimin automatik të piqeve në bazë
të dhënave të marra nga metoda e aplikuar. Integrimi me dorë, në disa raste është më i
mirë sidomos kur analitët eluojnë shumë afër me njëri tjetrin. Përpara llogaritjeve të
përqendrimit të analitëve u kontrollua në mënyrë vizuale ҫdo pik i marrë në
kromatogramë.
Tabela 4.1 Kushtet e operimit të GC-MS.
Kolona e GC
Gazi mbartës
Tipi i njektimit
Temperatura e portës së injektimit
Temperatura e furrës
Vëllimi i injektuar
Temperatura e kuadrupolit të spektrometrit të masës
Temperatura e burimit të spektrometrit të masës

DB5-MS me përmasa (30 m×0.25
mm i.d.×0.25 μm)
He
splitless
280˚C
55 ˚C për 1 min, 25 ˚C/min deri në
320 ˚C për 3 min
1µl
150C
230C

Në këtë studim u analizuan 15 PAH-e nga 16 PAH-et prioritare të US EPA. Strukturat
kimike të PAH-ve të përcaktuara në mostra toke janë paraqitur në Tabelën 4.2
4.4.2 Kalibrimi i instrumentit
Përpara analizës së mostrave të tokës, u ndërtuan kurbat e kalibrimit duke përdorur një
seri tretësirash standardesh me përqendrim nga 0.00 mg L -1 (blanku) - 5 mg L-1.
Tretësirat standarde me përqendrime 0.00 mg L-1, 0.01 mg L-1, 0.02 mg L-1, 0.05 mg L1
, 0.1 mg L-1 ; 0.2 mg L-1 ; 0.5 mg L-1, 1 mg L-1, 2 mg L-1 dhe 5 mg L-1 u përgatitën nga
një tretësirë standarde kalibruese PAH-mix me përqendrim 10 mg L-1. Kalibrimi i
instrumentit u krye me metodën e kalibrimit me standard të brendshëm. Në të gjitha
tretësirat standarde dhe mostrat e tokës u shtua 50 µL e tretësirës së standardit të
deuteruar me përqendrim 20 mg L-1. Përqendrimi i analitit në mostër llogaritet
As∗Cis∗D
nëpërmjet formulës: sasia e analitit = Ais∗RF ku D-është faktori i hollimit dhe RFAs∗Cis

është faktori i përgjigjes. Ky faktor llogaritet me formulën e mëposhtme: 𝑅𝐹 = Ais∗Cs ,
ku As dhe Ais janë sipërfaqja (ose lartësia) e përgjigjes së analitit dhe e standardit të
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brendshëm, ndërsa Cs dhe Cis janë përqendrimet e tyre. *DJD(IWDGH2 
-RQHWHPRQLWRUXDUSsUpërcaktimin e PAH-ve në mostrat e tokës paraqiten në Tab 4.3.
3sUWsJMLWKD3$+et e analizuara u ndërtuan kurbat e kalibrimit dhe përqendrimi i
DQDOLWsYHQsPRVWsUXllogarit me anë të përdorimit të programit Mass Hunter
:RUNVWDWLRQ6RIWZDUH(Quantitative analysis Version, 2008).
.XUEDWHNDOLEULPLWMDQsSDUDTLWXUQs)LJXUsQ6Shtojca II.
Tabela 4.2. Emërtesat dhe strukturat kimike të 15 PAH-ve prioritare sipas US EPA, të
përcaktuara në mostrat e tokës. (Burimi: Google.com)
Naftalen

Acenaftilen

Acenaften

Krizen

Fenantren

Fluoranten

Piren

Benzo[a]antracen

Fluoren

Benzo[b]fluoranten

Benzo[k]fluoranten

Benzo[a]piren

Benzo[g,h,i]perilen

Dibenzo[a,h]antracen

Indeno[1,2,3-c,d]piren
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Tabela 4.3. Jonet e monitoruara për ҫdo PAH në analizën e mostrave të tokës,
koha e retensionit, klasifikimi sipas numrit të unazave dhe karcenogjenitetit të tyre.
R.T
(min)
Naftalen-d8
IS1
136,
5.341
Naftalen
NAP
129,134 5.364
Acenaften-d10
IS2
162,164 7.034
Acenaftilen
ACY
153,164 6.897
Acenaften
ACE
154,164 7.064
Fluoren
FLU
165,164 7.574
Fenantren-d10
IS3
188,189 8.495
Fenantren
PHE
176,189 8.509
Fluoranten
FLT
203,189 9.68
Piren
PYR
203,189 9.915
Benzo[a]antracen
BaA
226,236 11.084
Krizen-d12
IS4
240,236 11.096
Krizen
CHY
226,236 11.121
Benzo[a]piren
BaP
253,236 12.44
Benzo[b]fluoranten
BbF
253,236 12.105
Benzo[k]fluoranten
BkF
253,236 12.133
Benzo[g,h,i]perilen
BghiP
277,236 13.794
Dibenzo[a,h]antracen
DahA
279,236 13.815
Indeno[1,2,3-c,d]piren
IND
277,236 14.180
R.T- koha e mbajtjes në kolonë e shprehur në minuta,
kancerogjene (IARC, 1997)
PAH-et

Shkurtime Jonet

2-3
4
- 5-6
Kancer.a
unaza unaza unaza
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
IS-standardi i brendshëm aPAH-et

4.4.3 Sigurimi dhe kontrolli i cilësisë
Sigurimi dhe kontrolli i cilësisë u krye duke përdorur: i) prova të bardha për të
kontrolluar interferencat nga reagentët, enët si edhe materialet e tjera, ii) tre mostra
paralele për ҫdo mostër toke dhe iii) shtimi i standardit të brendshëm në të gjitha mostrat
përpara ekstraktimit. Përqindja e rikuperimit për naftalen-d8 rezultoi shumë e ulët
krahasuar me ato të acenaften-d10, fenantren-d10 dhe krizen-d12. Në të gjitha mostrat
e tokës përpara ekstraktimit u shtua tretësirë mikse e PAH-ve të deuteruara dhe vlerat
e rikuperimit varionin nga 50 – 80 %. Acenaften–d10 u përdor për llogaritjen e
rikuperimit të PAH-ve me 3 unaza, fenantren-d10 u përdor për llogaritjen e rikuperimit
të PAH-ve me 4 unaza aromatike, ndërsa krizen-d12 për PAH-et me 5 e 6 unaza. Në
Tabelën 4.4 janë paraqitur parametrat e performancës analitike, ekuacioni i regresi
linear për ҫdo PAH, limiti i diktimit (LD), limiti i përcaktimit (LP) dhe koeficienti i
regresit linear. LD dhe LP u llogaritën në bazë të metodës DIN 32645 (DIN, 2008).
Limiti i diktimit varionte nga 0.5-8 µg kg-1, limiti i përcaktimit varionte nga 2-23 µg
kg-1. Për të gjitha PAH-et regresi linear rezultoi më i lartë sesa 0.9973.
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Tabela 4.4. Parametrat e performancës analitike: ekuacioni i lakoreve të kalibrimit,
limiti i diktimit, limiti i përcaktimit, si edhe koeficientët e regresit linear në kushtet
optimale të aparatit, për 14 PAH-et të analizuara në mostrat e tokës.
PAH
ACY
ACE
FLU
PHE
PYR
CHY
BaA
BbF
BkF
BaP
BghiP
DahA
IND

LD
µg kg-1
0.5
0.7
1
1
2
5
6
4
4
6
8
7
7

LP
µg kg-1
2
3
5
3
6
18
19
13
14
21
28
24
23

Ekuacioni i
kalibrimit
y=1.763*x+0.0012
y=1.0693*x
y=1.3034*x
y=1.0012*x
y=1.3631*x-0.042
y=0.904*x
y=0.906*x+0.0043
y=1.1075*x
y=1.1105*x
y=1.066*x+0.0040
y=1.325*x
y=1.1045*x
y=1.076*x+0.0024

Koeficienti i regresit
linerar (R2)
0.998
0.9996
0.9989
0.9998
0.9977
0.9994
0.9996
0.9988
0.9984
0.9979
0.9973
0.9966
0.9998

LD-Limiti i Diktimit; LP- Limiti i përcaktimit

4.5 Reagentët dhe materialet e përdorura
Në të gjithë procedurën analitike u përdorën enë qelqi, për shkak të adsorbimit të PAHve në tubat plastike. Për centrifugimin e mostrave u përdor centrifuga e tipit
SCILOGEX. Për tharjen e ektrakteve u përdor (Christ RVC 2-33 IR Vacuum
Concnetrations) si edhe furra e tipit Memmert UF 30 Plus. Për përgatitjen e tretësirave
kalibruese u përdor tretësirë standarde miks CRM 47940 PAH me përqendrim 10 µg/ml
në aceton (Supelco), tretësirë standarde miks e PAH-ve të deuteruara e cila përmbante
acenaften-d10, fenantren-d10 dhe krizen-12 (500 mg L-1), si dhe tretësirë standarde e
naftalen-d8 (1000 mg L-1). Si tretës u përdor diklormetani (DCM ≥ 99.9 %, Sigma
Aldrich). Për marrjen e vëllimit të nevojshëm për përgatitjen e standardeve në viale 1
ml u përdoren shiringa qelqi Hamilton me vëllime të ndryshme (500 µl,100 µl dhe 10
µl). Për ekstraktimin e mostrave të tokës u përdor banjo me ultratinguj e tipit
Transsonic/700/H.
4.6 Rezultate dhe diskutime
4.6.1 Nivelet e PAH-ve në zonën industriale
Në të gjitha mostrat e tokës të mbledhura në zonën industriale u përcaktuan
pesëmbëdhjetë PAH-e: NAP- naftalen, ACY- acenaftilen, ACE- acenaften, FLUfluoren, PHE- fenantren, FLT- fluoranten, PYR- piren BaA- benzo[a]antracen*, CHYkrizen*, BbF-benzo[b]fluoranten*, BkF- benzo[k]fluoranten*, BaP- benzo[a]piren*,
IND- indeno[1,2,3-c,d]piren*, DahA- dibenzo[a,h]antracen* dhe BghiPbenzo[g,h,i]perilen. Shtatë prej tyre janë konsideruar kancerogjene sipas IARC dhe janë
shënuar me simbolin * (IARC, 1997). Rezultatet e naftalenit nuk u morrën në
konsideratë në përpunimin e mëtejshëm statistikor, për arsye se nuk u detektua në
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shumicën e mostrave të tokës, si edhe për shkak të rikuperimit të ulët të standardit të
brendshëm. Vlerat e përqendrimit mesatar, shmangies standarde, medianës, kuartilet,
minimumet dhe maksimumet e PAH-ve të përcaktuara në zonën industriale paraqiten
në Tabelën 4.5. Shpeshtësia e detektimit të PAH-ve në mostrat e tokës të zonës
industriale varionte nga 52-100 %. Koeficienti i variancës (CV) për të gjitha PAH-et
individuale ishte më i lartë sesa 100 %, që mund të shpjegohet me variacionin e
përqendrimeve midis stacioneve të marra në studim si dhe me përbërjen e tokës.
Tabela 4.5. Përmbledhje e parametrave statistikore të analizës deskriptive për rezultatet
e PAH-ve (µg kg-1, peshë e thatë) të analizuara në mostra toke në zonën industriale.
PAH
Mes St.dev CV Min Q1 Med. Q3
Max Skewness Kurtosis
121
457.9 378 n.d
n.d 7.0
37.4 2113.0 4.54
20.69
ACY
65.8 212.5 323 n.d
n.d 8.9
26.5 980.6
4.39
19.69
ACE
124
510
410 n.d
n.d 5.84
24
2346
4.57
20.93
FLU
1449 5719
394 16
32
62.00 156 26358 4.55
20.81
PHE
2054 6839
332 25
86
161
620 31575 4.43
19.95
FLT
1803 5638
312 86
154 200
622 26094 4.40
19.77
PYR
1536 6062
394 n.d
25
53
226 27941 4.55
20.80
BaA
1813 6746
372 10
46
89
319 31140 4.52
20.62
CHY
1983 7067
356 17
61
109
430 32636 4.49
20.40
BbF
617
2164
350
9
19
41
141
9995
4.48
20.32
BkF
1156 4073
352 <LP 30
53
261 18797 4.47
20.27
BaP
1173
371 n.d
6
14
63
5415
4.52
20.59
DahA 316
2602
339 n.d
16
40
199 12005 4.43
20.01
BghiP 767
926
3015
325 n.d
18
62
271 13896 4.38
19.62
IND
Mes. Mesatarja, St.dev-shmangia standarde, CV-koeficienti i variancës, Min.-minimumi,
Max.-maksimumi, Med.-mediana, Q1-kuartil 25%. Q3--kuartil 75%.

FLU
ACY
ACE
DahA
BghiP
BkF
BaA
BaP
IND
PHE
CHY
BbF
FLT
PYR

log µg kg-1

Për secilin komponim janë llogaritur kuartilet, që tregojnë se 25 % (Q1) dhe 75% (Q3)
e mostrave kanë përqendrim më të vogël ose të barabartë me vlerën e kuartilit përkatës.
Në 25 % të mostrave në zonën industriale, nuk janë detektuar ACY, ACE dhe FLU.
Nivele më të larta sesa 1000 µg kg-1 vihen re për PHE, PYR, FLT, BaA, CHY dhe BbF.
Të gjitha PAH-et paraqesin vlera të larta të devijimit standard që tregon për variacion
të madh në përqendrimet e tyre të matura në mostrat e tokës. Skewness është një
parametër i cili mat simetrinë ose formën e të dhënave. Të dhënat për një shpërndarje
normale kanë koeficientin
100000
mes.
med.
min.
max.
e skewness me vlerë zero
10000
(Webster and Oliver,
2007). Siҫ vihet re në
1000
tabelë të gjitha vlerat e
100
skewness janë më të larta
10
sesa zero, që tregon se të
dhënat tona nuk kanë një
1
shpërndarje
normale.
Vlerat e skewness dhe
kurtosis
janë
jashtë
intervalit ]-2;2[ që tregon se Figura 4.5. Box-plot i niveleve të PAH-ve në mostra
të dhënat tona nuk i binden
toke në zonën industriale.
shpërndarjes
normale
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(Webster and Oliver, 2007). Për të përcaktuar tipin e shpërndarjes së të dhënave u kryen
edhe teste statistikore për secilin PAH. Rezultatet treguan se të dhënat kanë shpërndarje
log normale dhe janë paraqitur në Figurën2S Shtojca II. Meqënëse të dhënat nuk i
bindeshin shpërndarjes normale, për të vlerësuar përqendrimin e PAH-ve është përdorur
mediana. Profili i shpërndarjes së PAH-ve bazuar në vlerën e medianës paraqitet si
vijon: PYR > FLT > BbF > CHY > PHE = IND > BaP = BaA > BkF > BghiP > DahA
> ACE > ACY > FLU, në Figurën 4.5. Përqendrime të larta të PYR të ndjekur më pas
nga FLT mund ti atribuohen prodhimit të koksit dhe prodhimit të çelikut, pasi i njëjti
rezultat është gjetur nga Yang et al., 2002. Sipas tij emetimi i PAH-ve në grimcat e
ngurta ndikohet shumë nga natyra e lëndës djegëse që përdoret për prodhimin e çelikut.
Përdorimi i qymyrit si lëndë djegëse kontribuon më shumë në emetimin e PAH-ve
krahasuar me përdorimin e furrave elektrike me hark dhe me përdorimin e karburanteve
si lëndë djegëse (Yang et al., 2002).
4.6.2 Nivelet e PAH-ve në zonën urbane
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PYR

FLT

BbF

CHY

PHE

BkF

BghiP

IND

BaP

BaA

DahA

FLU

ACE

ACY

log µg kg-1

Vlerat e përqendrimit
1000
mes. med. min. max.
mesatar,
shmangies
standarde,
medianës,
100
kuartileve, minimumet
dhe maksimumet për
10
PAH-et e analizuara në
zonën urbane
janë
paraqitur në Tabelën 4.6
1
Shpeshtësia e detektimit
të PAH-ve në mostrat e
tokës të zonës urbane
Figura 4.6. Box-plot i niveleve të PAH-ve në mostra
varionte nga 52-100 %.
toke në zonën urbane
Koeficienti i variancës
për PYR është 74 %,
.
ndërsa për PAH-et e tjera ishte më i lartë sesa 100 %. Vlerat
e koeficientit të variancës
tregojnë variacion të lartë të përqendrimeve të komponimeve të analizuara në këtë zonë.
Në 25 % të mostrave nuk janë detektuar ACY, ACE, FLU, në 75% të mostrave, ACY
dhe ACE kishin përqendrim të barabartë ose më të vogël sesa 7 µg kg -1, ndërsa FLU
ishte me përqendrim më të vogël ose të barabartë me 4.79 µg kg-1. Në 75% të mostrave
përqendrimet e PHE, FLT, PYR, BaA, CHY, BbF, BkF dhe BaP ishin përkatësisht 71.2
µg kg-1; 226.1 µg kg-1, 248.9; 91 µg kg-1; 133.8 µg kg-1; 159.8 µg kg-1; 48.3 µg kg-1;
91.6 µg kg-1. Në këtë zonë FLT, PYR, BbF, CHY paraqisnin vlera më të larta të
devijimit standard krahasuar me PAH-et e tjera, për të cilat vlerat e devijimit standard
varionin nga 2.76 – 64. Profili i shpërndarjes së PAH-ve bazuar në vlerën e medianës
ishte: PYR > FLT > BbF > CHY > PHE; BkF > BghiP > IND > BaP > BaA > DahA >
FLU > ACE > ACY, paraqitur në Figurën 4.6. Në zonën industriale profili për PYR,
FLT, BbF, CHY, PHE ishte i njëjtë duke konfirmuar që burimet e emetimit janë të
njëjta, ndërsa profili ndryshon për BkF, BghiP, IND. Ky ndryshim mund të shpjegohet
me burimin e emetimit të tyre, kryesisht nga trafiku ( Khalili et al., 1995; Jiao et al.,
2009).
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Tabela 4.6. Përmbledhja e parametrave statistikorë të analizës deskriptive të PAH-ve
(µg kg-1, peshë e thatë) të analizuara në zonën urbane.
PAH
ACY
ACE
FLU
PHE
FLT
PYR
BaA
CHY
BbF
BkF
BaP
DahA
BghiP
IND

Mes
2.72
2.74
1.74
35.5
106.9
150.0
39.6
61.8
75.0
23.5
41.3
9.49
32.2
40.2

StDev
4.39
4.28
2.76
40.4
137.2
137.2
64.1
84.9
104.8
25.5
64.3
14.76
46.0
62.6

CV
161
156
158
113
128
74
161
138
139
109
156
156
143
156

Min
n.d
n.d
n.d
7.1
6.7
66.3
n.d
1.4
3.6
3.5
n.d
n.d
1.0
n.d

Q1
n.d
n.d
n.d
8.0
13.1
71.7
n.d
4.6
7.1
4.8
n.d
n.d
2.1
n.d

Med.
n.d
n.d
n.d
15.4
41.9
99.4
5.2
20.8
23.3
11.5
9.3
2.92
11.5
11.2

Q3
7.23
7.76
4.79
71.2
226.1
248.9
91.0
133.8
159.8
48.3
91.6
19.50
65.8
84.6

Max
10.06
9.12
6.10
107.7
351.8
344.4
158.6
215.0
268.0
67.0
160.8
37.68
118.7
158.7

Skewness
1.28
1.04
1.14
1.48
1.46
1.36
1.71
1.52
1.65
1.29
1.70
1.86
1.74
1.80

Kurtosis
-0.05
-1.42
-0.86
1.38
1.41
1.00
2.43
1.66
2.22
0.39
2.50
3.40
2.86
3.12
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Parametrat e analizës deskriptive të PAH-ve të përcaktuara në mostrat e zonës rurale
paraqiten në Tabelën 4.7. Përqendrimet e PAH-ve varionin në mënyrë të
konsiderueshme midis tyre dhe mostrave të tokës. Shpeshtësia e detektimit të PAH-ve
në mostrat e tokës të zonës rurale varionte nga 37-100%. U vu re prania e ACY dhe
ACE, të cilët u detektuan në sasi më të madhe krahasuar me nivelet e matura në zonat
urbane dhe industriale. Sipas Sun et al. (2010), këto PAH-e emetohen kryesisht nga
proceset e djegies në temperaturë relativisht të ulët. Koeficienti i variancës për PYR
ishte 75 %, ndërsa për PAH-et e tjera ishte më i lartë sesa 100 %. Këto vlera të
koeficientit të variancës shpjegohen me variacionin e lartë të përqendrimeve të
komponimeve të matura në këtë zonë. Në 25 % të mostrave nuk u detektuan BaA dhe
BaP. Në këtë zonë FLT, PYR, BbF, CHY kishin vlera më të larta të devijimit standard
krahasuar me PAH-et e tjera ku ato varionin nga 4.74 – 102.3, një variacion i madh ky
në përqendrimet e matura në mostrat e tokës. Vlerat e skewness dhe kurtosis jashtë
intervalit]-2;2[
për
1000
mes. med. min. max.
ACY, ACE, FLT,
PYR, BkF tregojnë se
100
të dhënat nuk i binden
shpërndarjes normale,
por kanë shpërndarje
10
log
normale
me
p>0.005. Megjithatë,
për shkak të numrit të
1
vogël të mostrave të
marra në studim, nuk
u arrit në një konkluzion përfundimtar
Figura 4.7. Box-plot iniveleve të PAH-ve në mostra toke
për natyrën e shpërnë zonën rurale.
ndarjes së të dhënave.
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Profili i shpërndarjes së PAH-ve bazuar në vlerat e medianës është paraqitur në Figurën
4.7. Vihet re profili: PYR > FLT > BbF > CHY > PHE > IND > ACY > BkF > BghiP
> ACE > BaP > FLU > DahA > BaA. Për PYR, FLT, BbF, CHY, PHE profili është i
njëjtë me zonat industriale dhe urbane, ndërsa për IND, ACY, BkF, BghiP, ACE ai
është pothuajse i njëjtë me zonën urbane, por i ndryshëm me zonën industriale. Prania
e ACY dhe ACE në këtë zonë mund të vijë nga përdorimi i drurit për ngrohje si edhe
nga djegiet e barërave (Jiao et al., 2017).
Tabela 4.7. Përmbledhje e parametrave statistikorë të analizës deskriptive të PAH-ve
(µg kg-1 peshë e thatë) të përcaktuara në zonën rurale.
PAH
ACY
ACE
FLU
PHE
FLT
PYR
BaA
CHY
BbF
BkF
BaP
DahA
BghiP
IND

Mes
25.5
5.22
4.41
37.7
81.2
136.3
23.7
64.5
61.4
19.12
31.4
9.18
25.93
34.7

St.dev
38.5
5.25
4.74
50.0
116.7
102.3
36.1
80.8
68.7
23.19
46.5
12.43
29.53
43.4

CV
151
100
107
132
143
75
152
125
111
121
148
135
113
124

Min
n.d
n.d
n.d
8.8
10.8
72.8
0.0
6.4
12.0
2.40
n.d
n.d
3.79
n.d

Q1 Med.
3.0 10.9
1.58 4.59
1.14 2.57
9.1 14.8
19.5 29.1
77.3 84.8
n.d
n.d
9.6 17.5
15.4 23.8
5.75 10.25
n.d
4.0
0.89 2.34
6.99 9.46
4.5 13.0

Q3
35.2
6.57
8.22
70.5
88.8
158.9
60.2
136.1
109.0
28.28
72.3
19.97
46.50
75.8

Max
121.6
17.62
12.73
128.7
381.2
392.7
86.1
216.5
211.2
73.43
124.0
32.44
90.27
116.6

Skewness
2.36
1.79
1.25
1.60
2.62
2.39
1.21
1.30
1.57
2.01
1.30
1.34
1.57
1.17

Kurtosis
5.98
4.29
0.22
0.72
7.25
6.14
-0.33
0.15
1.92
3.81
0.37
0.24
1.89
-0.18

4.6.4 Krahasimi i niveleve dhe profileve të PAH-ve në tre zonat e studjuara
Sikurse u përshkrua më sipër, meqë të dhënat nuk i bindeshin shpërndarjes normale,
për krahasimin e përqendrimeve të PAH-ve në tre zonat e studjuara është përdorur
mediana. Përmbajtja e PAH-ve individuale varionte në mënyrë të konsiderueshme
midis mostrave si në zonën industriale, urbane dhe atë rurale. Vlerat e medianës së
PAH-ve individuale dhe kontributi i tyre në shumën e PAH-ve për çdo zonë janë
paraqitur në Figurën 4.8a dhe 4.8b. Përqendrimi total i 14 PAH-ve të analizuara në
zonën industriale varionte nga 202 µg kg -1 - 241,291 µg kg-1 (me përqendrim mesatar
14,730 µg kg-1 dhe me medianë me vlerën 864 µg kg-1). Në zonën urbane përqendrimi
i PAH-ve ishte nga 89.8 µg kg-1 – 2,013 µg kg-1 (me përqendrim mesatar 623 µg kg-1
dhe me medianë 252 µg kg-1), ndërsa në zonën rurale nga 133 µg kg-1 - 1,875 µg kg-1
(me përqendrim mesatar 560 µg kg-1 dhe me medianë 202 µg kg-1). Për zonat në të cilat
mungon ndotja antropogjene, përqendrimi i PAH-ve në toka është rreth 100 µg kg-1
(Trapido, 1999). Gjithashtu, sipas Edwards (1983) shuma e PAH-ve me natyrë
endogjene, që vijnë kryesisht nga zjarret natyrore dhe nga sintezat e bimëve, varion nga
1-10 µg kg-1. Krahasuar me nivelet e mësipërme mund të thuhet se tokat industriale,
rurale dhe ato urbane janë të kontaminura. Në zonën industriale, përqendrimi më i lartë
i Ʃ14PAH-ve dhe Ʃ7PAH-ve u gjet në stacionin I7 me vlera 241,291 µg kg-1 dhe
139,819 µg kg-1 respektivisht, ndërsa përqendrimi më i ulët u gjet në stacionin I5 (afër
fushës së ruajtjes së skrapit) me vlerë 202 µg kg-1 dhe 58.71 µg kg-1. Stacione të tjera
të cilat kishin nivele të larta të Ʃ14PAH-ve dhe Ʃ7PAH-ve ishin: stacioni I10 (fabrika
e tullave refraktare dhe materialeve karbonike) me përqendrim 22,885 µg kg -1 dhe
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11,784 µg kg-1 respektivisht, stacioni I13 (hyrja dytësore në KME) me përqendrim
14,258 µg kg-1 të Ʃ14PAH-ve dhe 8,200 µg kg-1 të Ʃ7PAH-ve dhe stacioni I19 (FerroKromit) me përqendrim përkatësisht 12,074 µg kg-1 dhe 6,633 µg kg-1. Stacioni I7
ndodhet vetëm 25 metra larg ndërtesës së uzinës kokso-kimike, e cila ka funksionuar
plotësisht deri në vitin 1992 për prodhimin e koksit që më pas përdorej në uzinën e
çelikut. Në zonën urbane, përqendrimi më i lartë i Ʃ14PAH-ve dhe Ʃ7PAH-ve u gjet
në stacionin U2 (në qendër të qytetit) respektivisht 2,013 µg kg-1 dhe 1,065 µg kg-1
ndërsa përqendrimi më i ulët u gjet në stacionin U6 (Parku Rinia) me përqendrim 89.9
µg kg-1 dhe 8.814 µg kg-1 respektivisht. Stacioni U2 është shumë afër rrugës kryesore
të kalimit të automjeteve dhe niveli i lartë i PAH-ve ndoshta i atribuohet emetimeve
nga trafiku. Në zonën rurale, stacioni me përqendrim më të lartë të Ʃ14PAH-ve dhe
Ʃ7PAH-ve ishte R9 (stacioni në Balldren afër me zonën industriale) respektivisht 1,875
µg kg-1 dhe 811 µg kg-1. Ndërsa stacioni me përqendrim më të ulët të PAH-ve ishte R5
(tokë bujqësore në Vidhas) me përqendrime respektivisht 133 µg kg -1 dhe 29.53 µg kg1
. Vihet re se, përqendrimet e PAH-ve vinin duke u zvogëluar nga zona industriale >
urbane > rurale. Ndërsa për mostrat në zonën rurale, stacionet R8 dhe R9 janë shumë
afër uzinës së Ferro-Kromit dhe nivelet e larta të PAH-ve mund të shpjegohen me
aftësinë që kanë këto komponime për t’u transportuar në distanca të largëta.
Përqendrimi mesatar i Ʃ14PAH-ve të zonës industriale ishte rreth 14 herë më i lartë
krahasuar me zonën urbane dhe atë rurale.
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Figura 4.8. a) Përqendrimet e PAH-ve individuale, të Ʃ7PAH-ve dhe Ʃ14PAH-ve
(µg kg-1, peshë e thatë) të analizuara në mostra toke në tre zonat e studjuara, b)
kontributi në përqindje i PAH-ve individuale dhe Ʃ7PAH-ve në këto zona.
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Ky trend është i ngjashëm edhe me studimet e Trapido, (1999) dhe Mielke et al., (2001).
Këto rezultate tregojnë se shumica e PAH-ve vijnë nga depozitimet atmosferike, nga
përdorimi i drurit për ngrohje, nga proceset pirogjenike që janë karakteristike për
industrinë metalurgjike si edhe nga trafiku. Grafiku tregon se PYR dhe FLT janë
komponimet me vlera më të larta të medianës në të tre zonat e studjuara. Për zonën
industriale, PAH-et dominuese janë PYR, FLT dhe BbF që shfaqin variacion më të lartë
sesa PAH-et e tjera dhe kanë kontribut përkatësisht me 23 %, 19 %, 13 % të shumës
totale të PAH-ve. Për zonën urbane PAH-et dominuese janë PYR (39 %), FLT (17%)
dhe BbF (9%). Edhe në zonën rurale janë po të njëjtat PAH-e të cilat kontribuojnë
përkatësisht me 42%, 14% dhe 12%, si dhe shfaqin variacion të lartë krahasuar me
PAH-et e tjera. PYR, FLT dhe BbF, janë cilësuar si PAH-e markuese të proceseve të
djegies, kryesisht të djegies së qymyrit (Jiao et al., 2017). Në zonën industriale,
përqendrimet e PAH-ve me masë molekulare të vogël (LMW-PAH: ACE, ACY, PHE,
FLU) dhe me masë molekulare të lartë (HMW-PAH: CHY, PYR, FLT, BaA, BaP, BbF,
BkF, DahA, IND dhe BghiP) variojnë nga 86.3 µg kg-1 - 31,534 µg kg-1 dhe 198 µg kg1
-241,291 µg kg-1, respektivisht. Nivelet e gjetura mund të shpjegohen me emetimin e
ndotësve gjatë proceseve të djegies në temperaturë të lartë dhe me ndotjen nga trafiku.
Profili i PAH-ve përdoret si një “fingerprint” për të identifikuar burimet e emetimit të
tyre (Khalili et al., 1995; Yang et al., 2002). Në varësi të numrit të unazave aromatike,
PAH-et grupohen në tre grupe: PAH-et me 2-3 unaza (ACE, ACY, FLU, PHE), PAHet me 4 unaza (FLT, PYR, BaA, CHY) dhe PAH-et me 5-6 unaza (BbF, BkF, BaP,
DahA, IND, BghiP). Profilet e PAH-ve në të gjitha mostrat e tokës janë paraqitur në
Figurën 4.9. PAH-et kryesore në zonën industriale ishin: FLT, BbF, CHY, PYR, BaA
të cilat kontribuojnë përkatësisht me 13.9 %, 13.5%, 12.3%, 12.2 % dhe 10.4 % kundrejt
shumës totale të PAH-ve, e ndjekur më pas nga PHE (9.8 %), BaP (7.8 %) dhe IND
(6.3 %), BghiP (5.2 %) dhe BkF (4.2 %). Këto rezultate përputhen edhe me studimin e
Khalili et al., 1995, sipas të cilit PAH-et dominuese nga furrat e koksit janë FLT, BbF,
PYR, BaA. Kontributi i PAH-ve individuale varionte në stacione të ndryshme. IND dhe
BghiP janë identifikuar si indikatorë të emetimeve nga automjetet (Fraser et al., 1996;
Venkataraman et al., 2002 ;Jiao et al., 2017). Kjo shpjegon përqindjen e lartë të gjetur
në uzinën e koksit krahasuar me stacionet e tjera. BbF është konsideruar indikator i
emetimeve nga nafta. PYR është indikator i emetimeve nga automjetet me benzinë, si
edhe është indikator i djegies së qymyrit. Për më tepër ACE, PHE, BkF dhe BaP janë
gjithashtu PAH-et dominuese të cilat vijnë nga proceset e shkrirjes së metaleve (Jiao et
al., 2017).
Përqindjet e 14 PAH-ve sipas numrit të unazave janë paraqitur në Figurën 4.10. Vihet
re se PAH-et me 4 unaza kontribuojnë me 48.9 %, ato me 5-6 unaza kontribuojnë me
39.1 % dhe PAH-et me 3 unaza kontribuojnë me 11.9 %. PAH-et me masë molekulare
të lartë kontribuojnë me përqindje më të lartë. Prania e tyre në këto nivele mund të
shpjegohet me karakteristikat fiziko-kimike, burimet e emetimit dhe me kohën e
depozitimit të tyre në tokë (Wang et al., 2010). Ndërsa PAH-et me masë molekulare të
vogël (LMW-PAH) janë të avullueshme dhe lehtësisht të transformueshme në
atmosferë, duke iu nënshtruar më tej proceseve të fotodegradimit kimik. Mungesa e
PAH-ve me 2-3 unaza mund të shpjegohet me faktin se ato janë lehtësisht të
degradueshme. Në këtë studim, një faktor që mbështet mungesën e LMW-PAH-ve janë
proceset pirogjenike që pothuajse nuk kontribuojnë me këto PAH-e (Budzinski et al.,
1997).
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Në mostrat e tokës të mbledhura në parqet kryesore të qytetit të Elbasanit, profili i PAHve përfshinte PYR, FLT, BbF përkatësisht në përqindjet 24%, 17.1 %, 12 %, i ndjekur
më pas nga CHY (9.9 %), BaP (6.6 %) dhe nga IND (6.4 %). Vihet re se PAH-et me 4
unaza kontribuojnë me 57.5 %, ato me 5-6 unaza kontribuojnë me 35.6 % dhe PAH-et
me 3 unaza kontribuojnë me 6.9 %.
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Figura 4.9. Profili i shpërndarjes së PAH-ve sipas stacioneve në mostra toke të: a)
zonës industriale b) zonës urbane, c) zonës rurale.
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Figura 4.10. Profili i shpërndarjes së PAH-ve sipas numrit të unazave aromatike në
mostra toke: a) zona industriale; b) zona urbane; c) zona rurale.
Në zonën rurale (Balldren, Bradashesh dhe Vidhas), profili i PAH-ve ishte: PYR, FLT,
CHY, BbF përkatësisht me përqindjet 24.3%, 14.4 %, 11.5 %, 10.9 % e ndjekur më pas
nga PHE (6.7 %), IND (6.2 %) dhe nga BaP (5.6 %). PAH-et me 4 unaza kontribuonin
me 54.5 %, ato me 5-6 unaza me 32.4 % dhe PAH-et me 3 unaza kontribuojnë me 13
%. Dihet që PAH-et e emetuara varen nga natyra e lëndës djegëse, substancat shtesë që
përdoren gjatë proceseve të prodhimit të metaleve, prania e pajisjeve për kontrollin e
ndotjes, etj. Lënda djegëse është faktori kryesor që ndikon në profilin e shpërndarjes së
PAH-ve (Yang et al., 2002; Bozlaker et al., 2008; Li et al., 2010).
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4.6.5. Prania e PAH-ve kancerogjene
Shuma e 7 PAH-ve kancerogjene në zonën industriale ishte më e lartë se në zonat
urbane dhe rurale. Në zonën industriale përqendrimet e 7 PAH-ve kancerogjene
varionin nga 58.7 µg kg-1 - 139,819 µg kg-1, me përqendrim mesatar 8,347 µg kg-1 dhe
me medianë 398 µg kg-1. Ʃ7 PAH-ve përbënte 56.7 % të shumës totale të PAH-ve. Në
zonën urbane Ʃ7 PAH-ve varionte nga 8.815 µg kg-1-1,065 µg kg-1, me përqendrim
mesatar 290 µg kg-1 dhe me medianë 84.1 µg kg-1. Kontributi i tyre ishte 46.7 % e totalit
të PAH-ve. Në zonën rurale, totali i PAH-ve kancerogjene varionte nga 29.53 µg kg-1 811 µg kg-1, me përqendrim mesatar 244 µg kg-1 dhe me medianë 59.5 µg kg-1.
Kontributi i tyre në shumën totale të 14 PAH-ve ishte 43.6 %. Në zonën industriale,
përqendrimi i BaP varionte nga “n.d” - 18,797 µg kg-1, në zonën urbane përqendrimi i
tij varionte nga “n.d” - 160 µg kg-1 dhe në zonën rurale varionte nga “n.d” - 124 µg kg1
. Vlera e lejuar e BaP sipas legjislacionit Polak për tokat bujqësore është 30 µg kg -1
(Maliszewska-Kordybach et al., 1999; Maliszewska-Kordybach et al., 2009). Në zonën
rurale 33 % e mostrave kishin nivele më të larta sesa vlera e lejuar e legjislacionit Polak.
Stacionet në të cilat niveli i BaP paraqitej më e lartë sesa 30 µg kg-1 ndodheshin afër
zonës industriale, përkatësisht në fshatin Balldren. Përqindjet e PAH-ve kancerogjene
janë paraqitur në Figurën 4.11. Kontributi i PAH-ve kancerogjene për zonën industriale
ishte 46 %, për zonën urbane ishte 32 % ndërsa për zonën rurale ishte 33 % e totalit të
PAH-ve. Nga krahasimi i vlerave për tre stacionet e marra në konsideratë mund të
thuhet se në zonën industriale BbF kontribuonte me 13%, në zonën urbane me 9% dhe
rurale me 10%. Kontributi i lartë i BbF mund të shpjegohet me faktin se ky komponim
është indikator i proceseve të djegies së pjesshme, komponent përbërës i lëndëve fosile
dhe indikator i emetimeve nga nafta (Lang et al., 2015; Jiao et al., 2017).
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Figura 4.11. Kontributi në përqindje i PAH-ve kancerogjene në zonën industriale,
urbane dhe rurale.
Vlera pak më e lartë e kontributit të PAH-ve kancerogjene për zonën rurale krahasuar
me atë urbane mund të shpjegohet me drejtimin e erës (Bashkia Elbasan, 2015), që
është një faktor që ndikon në shpërndarjen e ndotësve. Profili i PAH-ve kancerogjene
në zonën industriale ishte: BbF (13%) > CHY (10%) > BaP (6%) = IND (6%) > BaA
(5%) > BkF (4%) > DahA (2%). Në zonën urbane kontributi i 7 PAH-ve i shprehur në
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% ishte: BbF (9%) > CHY (7%) > BkF (4%) = BaA (4%), IND (3%) > BaP (2%) >
DahA (1%). Në zonën rurale kontributi i 7 PAH-ve kancerogjene ishte BbF (10%) >
CHY (9%) > BaA (4%) = IND (4%) > BkF (3%) > BaP (2%) > DahA (1%). Përqindjet
e larta të PAH-ve kancerogjene mund të shpjegohen me ekzistencën e burimeve
pirogjenike lokale, me djegien e qymyrit, me djegien e mbetjeve urbane, me përdorimin
e lëndës drusore për ngrohje dhe emetimet nga automjetet.
4.7 Klasifikimi i tokave të kontaminuara me PAH-e.
Për të vlerësuar cilësinë e tokave është përdorur klasifikimi i propozuar nga
Maliszewska-Kordybach (1996) Ky klasifikim përcakton 4 klasa të kontaminimit të
tokave të paraqitura në Figurën 4.12. Klasa e pare toka të pandotura (C1)- nëse vlera e
Σ14 PAH <200, klasa e dytë - lehtësisht të kontaminuara (C2) nëse vlera është 200<
Σ14 PAH <600, klasa e tretë -të kontaminuara (C3) nëse vlera është 600< Σ14 PAH
<1000, klasa e katërt -shumë të kontaminuara (C4) kur Σ14 PAH>1000. Sipas këtij
klasifikimi, 48 % e mostrave në zonën industriale rezultuan shumë të kontaminuara, 28
% e mostrave të kontaminuara, 19% e mostrave lehtësisht të kontaminuara dhe 5 % e
tyre jo të kontaminuara.
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Figura 4.12. Klasifikimi i tokave në tre zonat e studjuara bazuar në klasifikimin e
Maliszewska-Kordybach, (1996).
Në zonën urbane, vetëm 17% e mostrave rezultuan shumë të kontaminuara, 17 % të
kontaminuara, 16 % lehtësisht të kontaminuara dhe 50 % jo të kontaminuara. Ndërsa
në zonën rurale 22 % e mostrave ishin shumë të kontaminuara, 11% të kontaminuara,
11 % lehtësisht të kontaminuara dhe 56 % jo të kontaminuara. Sipas përqindjeve të
gjetura për secilën zonë arrihet në përfundimin se zona industriale është shumë më e
ndotur krahasuar me zonën urbane dhe rurale. Për zonën rurale 2 mostrat me nivele të
larta janë afër zonës industriale duke treguar në këtë mënyrë ndikimin e aktivitetit
industrial.
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4.8 Analiza korreluese
Depozitimi i PAH-ve në tokë ndikohet nga faktori kohë, nga sasia hyrëse dhe dalëse e
tyre nga përmbajtja e lëndës organike dhe përbërja e tokës. Disa studime kanë treguar
se përqendrimet e PAH-ve në tokë janë shumë të lidhura me lëndën organike (OM), e
cila luan një rol të rëndësishëm në shpërndarjen e tyre. Lënda organike u përcaktua me
metodën LOI (Loss of Ignition). Mostrat e tokës u thanë në furrë në temperaturën 600C
për 4 orë. Për të studjuar ndikimin e lëndës organike në sjelljen e PAH-ve dhe sjelljen
e PAH-ve midis tyre u krye analiza korreluese Spearman, rezultatet e së cilës janë
paraqitur në Tabelën 4.8. Nga analiza korreluese e mostrave të tokës të mbledhura në
zonën industriale, ekzistonte një korrelim sinjifikues midis përqendrimit të PAH-ve dhe
lëndës organike në këtë zonë. ACY, ACE dhe FLT nuk shfaqën korrelim me lëndën
organike (r2= 0.242-0.36 me p>0.01). Ndërsa PAH-et e tjera korrelonin në mënyrë
sinjifikuese me lëndën organike. Në këtë studim, disa PAH-e individuale korrelonin në
mënyrë sinjifikuese me njëra tjetrën si ACE-ACY (r2=0.895 p<0.001) ACY-FLU
(r2=0.944 me p<0.001), ACE-FLU (r2=0.963 me p<0.001). Këto korrelime tregojnë që
në nivelet e PAH-ve në tokë ndikojnë të njëjtat burime (Li et al., 2010). Korrelim i
dobët u vu re midis LMW-PAH-et me HMW-PAH-et, për të cilët mund të themi se
vijnë nga burime të ndryshme. Gjithashtu, u vu re një korrelim mjaft i fortë ndërmjet
PAH-ve me masë molekulare të madhe. Nga Tabela 4.8, vihet re se pothuajse të gjitha
PAH-et me masë molekulare të madhe kishin korrelim më të lartë me nivel sinjifikance
në p<0.001. Përjashtim bënte fenantreni i cili korrelonte në nivel të lartë me PAH-et
me masë të madhe molekulare (>4 unaza). Të njëjtin rezultat ka dhënë edhe
Maliszewska-Kordybach et al., (2009).
Tabela 4.8. Koeficientët korrelues (r2) midis PAH-ve individuale, Ʃ14PAH, Ʃ7PAH
dhe lëndës organike të analizuara në mostra toke në zonën industriale (n=21).
ACY
ACE

0.8951

ACE

FLU

0.9441

0.9631

FLU

PHE

0.484

0.445

0.502

PHE

FLT

0.432

0.330

0.395

0.9481

FLT

PYR

0.453

0.352

0.416

0.9521

0.9921

PYR

BaA

0.5093

0.440

0.483

0.9481

0.9731

0.9751

BaA

CHY

0.462

0.342

0.412

0.9211

0.9821

0.9791

0.9731 CHY

BbF

0.423

0.286

0.378

0.9011

0.9651

0.9661

0.9321 0.9821 BbF

BkF

0.490

0.335

0.465

0.8751

0.8951

0.9051

0.8641 0.9251 0.9551 BkF

BaP

0.463

0.337

0.420

0.8911

0.9571

0.9621

0.9451 0.9871 0.9861 0.9471 BaP

DahA

0.394

0.239

0.366

0.8121

0.8721

0.8751

0.8341 0.8931 0.9361 0.9501 0.9221 DahP

BghiP

0.422

0.263

0.374

0.8801

0.9421

0.9411

0.9041 0.9671 0.9891 0.9761 0.9751 0.9661 BghiP

IND
Ʃ14
PAH
Σ7
PAH

0.446

0.286

0.414

0.8721

0.9171

0.9191

0.8811 0.9431 0.9711 0.9931 0.958 0.9681 0.9911 IND

0.489

0.361

0.450

0.9481

0.9781

0.9791

Ʃ14
0.9661 0.9861 0.9781 0.9511 0.9701 0.9061 0.9701 0.9611 PAH

0.482

0.343

0.448

0.9181

0.9531

0.9571

Σ7
0.9381 0.9771 0.9871 0.9771 0.9831 0.9421 0.9871 0.9831 0.9881 PAH

OM

0.361

0.280

0.242

0.5873

0.6682

0.6472

0.6642 0.7291 0.7001 0.6272 0.7081 0.6182 0.7011 0.6482 0.6862 0.682

1

2

3

Spearman rho; p<0.001 ; p<0.005; p<0.01
P-Value
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Analiza korreluese u krye edhe për mostrat e tokës në zonat urbane dhe rurale.
Rezultatet e tyre janë paraqitur në Tabelat 3S dhe4S Shtojca II. Për mostrat e mbledhura
në zonat urbane dhe rurale nuk u gjet korrelim midis përmbajtjes së lëndës organike
dhe përqendrimeve të PAH-ve. Ky rezultat është raportuar edhe në studime të tjera të
PAH-ve në toka si në Xinzhou në provincën Shanxi Kinë (Zhao et al., 2014) dhe në
Huanghuai në Kinë (Yang et al., 2012). Në sjelljen e PAH-ve në toka në zonat urbane
dhe rurale mund të ndikojë prania e plehrave kimike. Duke sugjeruar në këtë mënyrë
që në të ardhmen të investigohet përdorimi i plehrave kimike, natyra e tyre, sasia e
shtuar në tokë.
4.9 Burimet e mundshme të PAH-ve / raportet izomerike
Në shumë studime, burimet e PAH-ve në mostra të ndryshme mjedisore përcaktohen
duke përdorur raporte molekulare diagnostikuese (Yunker et al., 2002; Dudhagara et
al., 2016; Zhang & Chen, 2017). Këto raporte konsiderohen indikatorë të mirë për
gjetjen e burimeve të ndotjes, pasi disa prej tyre diferencojnë burimet petrogjenike nga
ato pirogjenike. Një informacion më të detajuar në lidhje me aplikimet/kufizimet e tyre
është dhënë nga Bucheli et al., 2004 dhe Yunker et al., 2002. Me interes të veçantë janë
raportet molekulare të PAH-ve me masë molekulare 202 (FLTdhe PYR) dhe 276
(BghiP, IND) për shkak të diferencave të mëdha në qëndrueshmërinë termodinamike
midis izomerëve të tyre (Budzinski et al., 1997; Maliszewska-Kordybach et al., 2009).
Ndërsa raportet e tjera, më pak të përdorshëm janë BaP/BghiP (indikator i burimeve
nga trafiku ose jo), si dhe ANT/(ANT+PHE), që konsiderohet si raporti që jep më pak
informacion. Raportet diagnostikuese u llogaritën duke përdorur përqendrimet e PAHve izomerike dhe si PAH-ve të grupuara me masë molekulare 202 (FLT dhe PYR) dhe
PAH-ve me masë molekulare 276 (IND dhe BghiP) (Yunker et al., 2002). Raportet që
përdoren për të identifikuar burimet janë paraqitur në Tabelën 4.9. Këto raporte
diagnostikuese u përdoren edhe në studimin tonë për të diferencuar burimet e
mundshme të emetimit të PAH-ve.
Tabela 4.9. Raportet diagnostikuese molekulare të zgjedhura për identifikimin e
burimeve të PAH-ve (Brändli et al., 2008).
Raportet
ANT/(ANT+PHE)
BaA/(BaA + CHY)
FLT/(FLT+PYR)
IND/(IND+BghiP)
Raportet
FLT/(FLT+PYR)
IND/(IND+BghiP)
Raporti
BaP/BghiP

Petrogjenike
<0.1
<0.2
<0.4
<0.2
Djegia e karburantit
0.4-0.5
0.2-0.5
Jo-trafik
<0.6

Pirogjenike
>0.1
>0.35
>0.4
>0.2
Djegia e barërave/qymyrit/drurit
>0.5
>0.5
Trafik
>0.6

Raportet e mësipërme për të tre zonat janë paraqitur në Figurën 4.13, ndërsa intervalet
e tyre në Tabelën 4.10. Sipas Yunker et al. (2002) kur FLT/(FLT+PYR) rezulton < 0.4
karburantet janë burimi kryesor, raporti midis vlerave 0.4-0.5 tregon emetime nga
motorat dhe vajrat bruto dhe raporti > 0.5 tregon se burimi i PAH-ve lidhet me djegien
e barërave, qymyrit, drurit. Për raportin BaA/(BaA + CHY), vlera < 0.2 është treguese
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e burimeve me natyrë petrogjenike, dhe raporti me vlerë më të madhe sesa > 0.35 është
tregues i burimeve pirogjenike. Raporti i IND/(IND+BghiP) > 0.5 tregon burime
pirogjenike, vlerat 0.2 – 0.5 tregojnë emetimet nga djegia e karburanteve dhe vlera e tij
< 0.2 tregon se këto komponime kanë origjinë petrogjenike. Raporti i BaP/BghiP u
përdor për të treguar nëse ndotja vjen nga trafiku ose jo. Vlera e këtij raporti më e madhe
sesa 0.6 tregon se trafiku është burimi kryesor i PAH-ve.
Tabela 4.10. Intervalet e vlerave të raporteve diagnostikuese në zonat industriale,
urbane dhe rurale.
Qyteti

Zona
industriale

Elbasan

urbane
rurale

FLT/(FLT+PYR)
0.22-0.55
(0.42)*
0.09-0.51
(0.29)
0.13-0.49
(0.29)

BaP/BghiP
0.23-1.56
(1.18)
0.93-1.42
(1.24)
0.16-2.06
(0.87)

*Vlerat në kllapa tregojnë vlerën mesatare të raporteve

IND/(IND+BghiP)
0.42-0.71
(0.50)
0.52-0.57
(0.55)
0.36-0.68
(0.51)

BaA/(BaA+CHY)
0.29-0.46
(0.36)
0.23-0.42
(0.39)
0.01-0.31
(0.27)

a.

b.
Figura 4.13. Diagrama cross-plot e raporteve izomerike për FLT/(FLT+PYR) dhe
IND/(IND+BghiP) (grafiku a) dhe për IND/(IND + BghiP) dhe BaP/BghiP
(grafiku b) për stacionet e mostrave të tokës në zonën industriale, urbane dhe
rurale.
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Për zonën industriale raporti i FLT/(FLT+PYR) varionte nga 0.22-0.55 me mesatare
0.42. Për tokat urbane ky raport varionte nga 0.09-0.51 me mesatare 0.29, ndërsa në
zonën rurale nga 0.13-0.49 dhe me mesatare 0.29. Në lidhje me raportet e studjuar për
çdo zonë u ndërtuan “cross-plot”-et e paraqitura në Figurën 4.13.
Në “cross-plot”-in e parë për stacionet e rrethuara nuk u morr informacion për burimin
e emetimit për shkak të mungesës se përqendrimit të njërit prej PAH-ve. Vihet re se,
pjesa me e madhe e mostrave të zonës industriale kishin natyrë pirogjenike, kryesisht
të lidhur me djegien e qymyrit, drurit dhe përdorimin e gomave për prodhimin e naftës.
Për mostrat e mbledhura në zonën rurale raporti FLT/(FLT+PYR) ishte < 0.4 që tregoi
ndikimin e karburanteve të përdorura në makineritë bujqësore. Ndërsa raporti
BaP/BghiP për pjesën më të madhe të mostrave në zonën urbane dhe industriale tregoi
ndikimin nga trafiku. Kjo gjetje përputhet edhe me profilet e shpërndarjes së PAH-ve.
Në përgjithësi, raportet e shqyrtuara tregojnë se shumica e PAH-ve kanë natyrë
pirogjene. Aktiviteti industrial në KME, trafiku dhe përdorimi lëndës drusore për
ngrohje janë burimet kryesore të emetimit të PAH-ve në këtë qytet.
4.10 Vlerësimi i riskut
4.10.1 Vlerësimi i riskut ekologjik
Për të vlerësuar riskun ekologjik të PAH-ve kundrejt organizmave biologjike janë
përdorur vlerat ERL-së (effects range-low) dhe ERM-së (effects range-median) të cilat
janë propozuar nga Long et al.,1995. Sipas tij, këto vlera janë llogaritur në bazë të
kuartileve. Për ERL-në është marrë për bazë vlera e kuartilit 10 %, ndërsa për ERM-në
është marrë vlera e kuartilit 50%. Intervali i efekteve të ulëta (ERL) - pasqyron nivelin
e përqendrimit mbi të cilin efektet fillojnë të jenë të mundshme dhe intervali mesatar i
efektit (ERM) -pasqyron nivelin mesatar të përqendrimit mbi të cilin efektet janë të
mundshme.
Tabela 4.11. Nivelet e LMW-PAH-ve, HMW-PAH-ve dhe Ʃ14PAH-ve, vlerat e ERLsë dhe ERM-së dhe vlerat referuese të tyre sipas US EPA.

ERL (Long et al., 1995)
ERM (Long et al., 1995)
Mesatarja
Maksimum
Zona industriale
Mesatarja
Maksimum
Zona urbane
Mesatarja
Maksimum
Zona rurale
Intervertebrorët e
tokës
Gjitarët
a

a

*- të dhëna të cituara në US EPA, 2007

LMW PAH
(µg/kg)
552
3,160
5,616
89,466
230
829
290
974

HMW PAH
(µg/kg)
1,700
9,600
9,114
151,825
324
1,184
271
902

Ʃ14PAH-ve
(µg/kg)
4,022
44,792
14,730
241,291
623
2,013
560
1,876

29,000*
100,000*

18,000*
1,100*

1,000
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Bazuar në vlerat e ERM-së dhe ERL-së, cilësia e tokës në lidhje me rikun ekologjik
është grupuar në 3 nivele. Këto tre grupe janë përcaktuar në varësi të niveleve të
përqendrimit të PAH-ve të cilat mund të shfaqin (Ning et al., 2014):
efekte që mund të vëzhgohen rrallë –kur vlera e përqendrimit të PAH-ve është
< ERL,
efekte që mund të vëzhgohen herë pas here - kur vlera është ≥ERL dhe <ERM
dhe efekte që mund të vëzhgohen shpesh nëse vlerat janë më të mëdha sesa
ERM.





Për çdo stacion të zonës industriale, urbane dhe rurale u llogaritën vlerat e LMW-PAHve, HMW-PAH-ve dhe Ʃ14PAH-ve. Përqendrimet e tyre u krahasuan me vlerat
përkatëse të ERL-së dhe ERM-së për secilën, të paraqitura në Figurën 4.14 dhe 4.15.
Rreth 57 % e stacioneve në zonën industriale kishin përqendrime më të ulëta të LMWPAH-ve sesa vlera e ERL-së (552 µg/kg), 24 % e stacioneve kanë vlera të LMW-PAHve brenda intervalit > ERL-së dhe < ERM-së si edhe 19 % e stacioneve kanë vlera të
LMW-PAH-ve me përqendrim më të madh se sa ERM-së (3,160 µg/kg). 76 % e
stacioneve në zonën industriale kishin përqendrime më të ulëta të HMW-PAH-ve sesa
vlera e ERL-së (1,700 µg/kg), 14 % e stacioneve kanë vlera të HMW-PAH-ve brenda
intervalit > ERL-së dhe < ERM-së si edhe 10 % e stacioneve kanë vlera të HMW-PAHve me përqendrim më të madh se sa ERM-së (9,600 µg/kg).
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Figura 4.14. Nivelet e LMW-PAH-ve, HMW-PAH-ve dhe Ʃ14PAH-ve (totali) me
ERL-të dhe ERM-të për mostrat e tokës në zonën industriale, paraqitur në shkallë
logaritmike.
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76 % e stacioneve në zonën industriale kishin përqendrime më të ulëta të Ʃ14PAH-ve
sesa vlera e ERL-së (4,022 µg/kg), 5 % e stacioneve kanë vlera të Ʃ14PAH-ve brenda
intervalit > ERL-së dhe < ERM-së si edhe 19 % e stacioneve kanë vlera të Ʃ14PAH-ve
me përqendrim më të madh sesa ERM-së (44,792 µg/kg). Në zonën industriale u gjetën
3 stacione të cilat i tejkalojnë vlerat e ERM-së për LMW-PAH-et, HMW-PAH-et dhe
për Ʃ14PAH-ve, që do të thotë se efektet negative ndaj organizmave biologjikë janë të
mundshme. Për zonën urbane, vetëm në një stacion vlera e LMW-PAH-ve bie në
intervalin midis ERL-së dhe ERM-së, ndërsa vlerat e HMW-PAH-ve dhe Ʃ14PAH-ve
nuk tejkalojnë nivelet përkatëse të ERL-së dhe ERM-së.
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Figura 4.15. Nivelet e LMW-PAH-ve, HMW-PAH-ve dhe Ʃ14PAH-ve me ERMtë dhe ERL-të: a.1/a.2/a.3 për zonën urbane dhe b.1/b.2/b.3 për zonën rurale.
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Në zonën rurale vetëm 1 stacion, kishte vlerë të LMW-PAH-ve midis ERL-së dhe
ERM-së. Sipas Ning et al., (2014), ky vlerësim ka kufizimet dhe pasigurinë e tij, për
shkak se vlerat e ERL-së dhe ERM-së janë vlera të cilat përdoren në vlerësimin e
cilësisë së sedimenteve, prandaj mund të ketë mbivlerësime dhe nënvlerësime të
cilësisë së tokave. Prandaj, sugjerohet një vlerësim i dytë duke përdorur nivelet e ESLsë (ecological screening level) (US EPA, 2007), që janë përqendrime të ndotësve në
toka për mbrojtjen e receptorëve ekologjike. Në Tabelën 4.11 janë krahasuar
përqendrimet e LMW-PAH-ve, HMW-PAH-ve dhe të Ʃ14 PAH-ve për secilën zonë
me vlerat e ESL-së. Përqendrimi mesatar i shumës së LMW-PAH-ve për zonën
industriale (5,616 µg/kg), për zonën urbane (230 µg/kg) dhe për zonën rurale (290
µg/kg) ishte më i ulët sesa vlera e caktuar për shfaqjen e efekteve ndaj intervertebrorëve
të tokës (29,000 µg/kg) dhe gjitarëve (100,000 µg/kg). Përqendrimi mesatar i HMWPAH-ve në zonën industriale (9,114 µg/kg) në zonën urbane (324 µg/kg) dhe në zonën
rurale (271 µg/kg) ishte më i ulët sesa vlera e caktuar si për intervertebrorët e tokës
(18,000 µg/kg), ndërsa përqendrimi i HMW-PAH-ve në zonën industriale ishte rreth 9
herë më i lartë për gjitarët sesa përqendrimi sipas ESL. Në zonën industriale,
përqendrimi i Ʃ14 PAH-ve (14,730 µg/kg) në ishte rreth 14 herë më i lartë sesa vlera e
ESL-së për intervertebrorët e tokës (1,000 µg/kg). Për zonat urbane dhe rurale
përqendrimet meatare të Ʃ14 PAH-ve ishin më të ulëta se vlerat e ESL-së.
4.10.2 Vlerësimi i riskut tek njeriu
Risku i PAH-ve kancerogjene dhe jo kancerogjene te njeriu u vlerësua duke marrë në
konsideratë PAH-et individuale, Ʃ14PAH-ve dhe Ʃ7PAH-ve të llogaritura si BaPeq.
Toksiciteti total i shprehur si BaPeq u llogarit duke marrë në konsideratë Faktorin Toksik
Ekuivalent të çdo PAH (Nisbet & LaGoy, 1992; Tsai et al., 2004) sipas ekuacionit të
mëposhtëm. Vlerat e TEFi variojnë nga 0.001 për CHY deri në 1 për DahA dhe BaP.
BaPeq=Σ(TEFi ∗ Ci)

(1)

ku: TEFi- Faktori Toksik Ekuivalent për PAH-et individuale
Ci-përqendrimi i PAH-ve individuale
Në Tabelën 4.12 janë përmbledhur TEF-et për secilin komponim si edhe nivelet e PAHve të shpehura si µg BaPeq /kg në tre zonat e marra në studim. Risku u vlerësua duke
krahasuar shumën totale të kancerogjenitetit me shumën totale të vlerës referuese të tij.
Potenciali kancerogjen referues u llogarit si shumë e përqendrimeve të PAH-ve të
raportuara nga legjislacioni holandez për tokat e pandotura (Van Brummelen et al.,
1996). Përqendrimet e BaPeq të shumës së 14 PAH-ve variojnë nga 5.48 µg BaPeq /kg
deri në 33,179 µg BaPeq /kg me përqendrim mesatar 2,010 µg BaPeq /kg dhe me medianë
me vlerë 94. 98 µg BaPeq /kg. Për zonën urbane përqendrimet e BaPeq variojnë nga 0.81
µg BaPeq /kg deri në 267 µg BaPeq /kg, me përqendrim mesatar 69.86 µg BaPeq /kg dhe
me medianë 17.8 µg BaPeq /kg. Ndërsa për zonën rurale përqendrimet e BaPeq variojnë
nga 1.64 µg BaPeq /kg deri në 209.3 µg BaPeq /kg, me përqendrim mesatar 55.70 µg
BaPeq /kg dhe me medianë 11.46 µg BaPeq /kg. BaP është kontribuesi kryesor i
potencialit kancerogjen BaPeq të 7 PAH-ve kancerogjene në të tre zonat e studjuara, ku
në zonën industriale kontribuon në masën 99.3 %, në zonën urbane 98.4 % dhe në zonën
rurale 97.8 %.
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Tabela 4.12. TEF-et dhe përqendrimet e toksiciteti i PAH-ve i shprehur në µg BaPeq/kg
peshë e thatë, për zonën industriale, urbane dhe rurale në qytetin e Elbasanit.
Zona industriale

Zona urbane

Zona Rurale

µg BaPeq/kg
PAH

TEF* Min

Max

Mes

Med

Min

Max

Mes

Med

Min

Max

Mes

Med.

ACY

0.001

n.d

2.11

0.12

0.01

n.d

0.01

n.d

n.d

n.d

0.12

0.03

0.01

ACE

0.001

n.d

0.98

0.07

0.01

n.d

0.01

n.d

n.d

n.d

0.02

0.01

0.00

FLU

0.001

n.d

2.35

0.12

0.01

n.d

0.01

n.d

n.d

n.d

0.01

0.00

0.00

PHE

0.001 0.02

26.36

1.45

0.06

0.01

0.11

0.04

0.02

0.01

0.13

0.04

0.01

FLT

0.001 0.03

31.57

2.05

0.16

0.01

0.35

0.11

0.04

0.01

0.38

0.08

0.03

PYR
BaA
CHY

0.001 0.09
0.1
n.d
0.01 0.10

26.09
2794.06
311.40

1.80
153.63
18.13

0.20
5.30
0.89

0.07
n.d
0.01

0.34
15.86
2.15

0.15
3.96
0.62

0.10
0.52
0.21

0.07
n.d
0.06

0.39
8.61
2.17

0.14
2.37
0.64

0.08
n.d
0.17

BbF

0.1

1.65

3263.64

198.30

10.85 0.36

26.80

7.50

2.33

1.20

21.12

6.14

2.38

BkF

0.1

0.90

999.49

61.74

4.05

0.35

6.70

2.35

1.15

0.24

7.34

1.91

1.03

BaP

1

2.69 18797.07 1156.23 52.87

n.d

160.76 41.30

9.28

n.d

124.04 31.42

4.00

DahA

1

n.d

n.d

37.68

2.92

n.d

32.44

2.34

BghiP
IND
Ʃ14PAH

5415.14

316.13

13.97

9.49

9.18

0.01
0.1
-

n.d
120.05
7.67
0.40 0.01 1.19
0.32 0.12 0.04 0.90
0.26 0.09
n.d 1389.57
92.57
6.20 n.d 15.87 4.02 1.12 n.d 11.66 3.47 1.30
5.48 33179.88 2010.01 94.98 0.81 267.84 69.86 17.80 1.64 209.33 55.70 11.46

-

5.35 32970.36 1996.73 94.14 0.72 265.82 69.24 17.53 1.51 207.37 55.15 11.22

7PAH
Ʃ14PAH

a

32.96

*

TEF-et sipas (Nisbet & LaGoy, 1992; Tsai et al., 2004), a Vlera referuese e BaPeq sipas legjislacionit
Holandez për tokat e pandotura (Van Brummelen et al., 1996)

Rezultatet u krahasuan me vlerën referuese të potencialit kancerogjen (32.96 µg
BaPeq/kg) të legjislacionit holandez. Duke marrë në konsideratë vlerën e medianës,
përqendrimi i BaPeq në zonën industriale rezultoi gati 3 herë më i lartë, ndërsa në zonën
urbane dhe rurale në nivele më të ulëta se vlera referuese e potencialit kancerogjen. Për
secilën zonë, janë llogaritur përqindjet për secilin PAH kancerogjen të paraqitura në
Figurën 4.16.
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Figura 4.16. Kontributi në përqindje i PAH-ve individuale në llogaritjen e BaPeq
në: a) zonën industriale, b) zonën urbane, c) zonën rurale.
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Kontribuesit kryesor në shumën e BaPeq në zonën industriale ishin: BaP me 56 %, DahA
me 15 %, BbF me 11 %, BaA dhe IND me 6 %, BkF me 4 % dhe të tjerë me 2%. Në
zonën urbane trendi i kontribuesve ishte: BaP (53%) > DahA (16%) > BbF (13%) >
BkF (7%) > IND (6%) > BaA (3 %) > (1 %) > te tjera. Në zonën rurale trendi i PAHve kontribuese ishte: BaP (35%) > DahA (20%) > BbF (21%) > IND (11%) > BkF (9
%) > CHY (2%) ~ të tjera (2%). Rezultatet për të tre zonat u krahasuan dhe me vlerat e
BaPeq të raportuara në studime të tjera, paraqitur në Tabelën 4.13. U vu re se, vlera e
BaPeq në zonën industriale ishte më e lartë krahasuar me atë në Xinzhou (34 µg
BaPeq/kg), me Huanghuai (12 µg BaPeq/kg), zonën industriale në Shanxi (44.6 µg
BaPeq/kg) dhe më e ulët se në Delhi (154.12 µg BaPeq/kg) (Agarwal et al., 2009; Zhao
et al., 2014; Yang et al., 2012; Duan et al., 2015). Në zonën industriale, përqendrimi
mesatar i BaPeq (2010 µg BaPeq/kg u gjet në vlerë më të larta krahasuar me studimin në
Lisbon (229 µg BaPeq/kg) dhe në Tarragona 124 µg BaPeq/kg (Nadal et al., 2004;
Cachada et al., 2012).
Tabela 4.13. Përqendrimet e BaPeq të llogaritura në këtë studim dhe në studime të tjera.
µgBAPeq kg-1
94.98 a /2010
17.80 a /69.68
11.46 a /55.70
34
12
44.6
154.12
229
124

Zona
Zona industriale
Zona urbane
Zona rurale
Xinzhou
Huanghuai plain
Bazë e prodhimit të kokut në Shanxi
Delhi, Indi
Lisbon, Portugali
Tarragona, Spanjë
a

Referenca
Në këtë studim
(Zhao et al., 2014)
(Yang et al., 2012)
(Duan et al., 2015)
(Agarwal et al., 2009)
(Cachada et al., 2012)
(Nadal et al., 2004)

-mediana

Bazuar në rezultatet e potencialit kancerogjen BaP eq për 7 PAH-et kancerogjene u
vlerësua risku për popullatën e ekspozuar duke përdorur modelin probabilitar të
vlerësimit të riskut, të sugjeruar nga Rregullorja e Vlerësimit të Riskut (US EPA, 2001).
Për vlerësimin e riskut u llogarit, doza mesatare ditore (ADD- average daily dose), i
cila i referohet marrjes së grimcave të tokës në mg kg-1 d-1. ADD konsiston në mesataren
e dozimit në një periudhë kohe, duke marrë në konsideratë peshën trupore dhe kohën
mesatare të ekspozimit të njeriut (US EPA, 2012). ADD-ja u llogarit për fëmijët (F) dhe
të rriturit (R). Të rriturit dhe fëmijët janë të ekspozuar ndaj PAH-ve në tokat e
kontaminuara kryesisht nëpërmjet tre rrugëve: gëlltijes, kontaktit dermik, si edhe
nëpërmjet frymëmarrjes gjatë aktivitetit të tyre në punë, gjatë të mbjellave, korrjes si
edhe plehërimit të tokës. Mesatarja e dozimit (ADD) ndaj një sasie të caktuar ndotësi
që përmbahet në tokë u llogarit për secilin rrugë të ekspozimit. Formulat që u përdoren
për llogaritjen e niveleve të ekspozimit janë:
ADDing=

(C∗IR∗CF∗ED∗EF)

ADDinhal=
ADDderm=

BW∗AT
(C∗HR∗ED)
(PEF∗BW∗AT)
(C∗CF∗SA∗AF∗ABS∗ED∗EF)
(BW∗AT)
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Doza e marrë u llogarit me ekuacionet e mësipërme ku C-është përqendrimi në mostra
toke bazuar në ekuivalentet toksike të PAH-ve ndaj BaP (mg kg-1), IR- është shpejtësia
e marrjes nga toka (masë/kohë), ED-koha e ekspozimit (kohë), CF-faktori i konvertimit,
EF-shpeshtësia e ekspozimit, BW-pesha trupore, AT-koha mesatare e ekspozimit, HRshpejtësia e inhalimit nga toka, PEF- faktori i emetimit të grimcave, SA- sipërfaqja e
ekspozimit dermik, AF-faktori i aderencës në lëkurë, ABS-faktor i adsorbimit dermik.
Të gjithë parametrat janë paraqitur në Tabelën 5S Shtojca II.
Për çdo stacion u llogarit vlera e BaPeq për Ʃ7PAH-ve kancerogjene bazuar në TEF-et
ekuivalente të çdo PAH. Risku për shfaqjen e sëmundjeve kancerogjene u përcaktua
duke mbledhur risqet për secilën rrugë të ekspozimit. Risku për secilën rrugë të
ekspozimit (CR) u përcaktua me ekuacionin e mëposhtëm (US EPA, 1989).
CR= ADDi *CSFx

(5)

ku CSF (cancer slope factor) është faktori i kancerit për BaP dhe x i korrespondon
rrugëve të ekspozimit për inhalim, gëlltitje dhe kontakt dermik. Risku total për banorët
(R) u llogarit si shumë totale e rrugëve të ekspozimit ndaj PAH-ve.
R= CRing+ CRinhalimit+CRdermike

(6)

Në Tabelat 6S, 7S dhe 8S në Shtojcën II janë paraqitur vlerat e ADDi-së të llogaritura
për fëmijët dhe të rriturit për çdo stacion të zonës industriale, urbane dhe rurale. Vlerat
më të larta të riskut vijnë nga ekspozimi ndaj gëlltitjes, më pas nga ekspozimi dermik
dhe në nivele shumë të ulëta ndikon rruga e ekspozimit nga innhalimi. Për fëmijët në
zonën industriale, risku i lidhur me gëlltitjen rezultoi 2.2*10 -6 dhe risku me kontaktin
dermik 6.3*10-7 ndërsa me inhalim është llogaritur 6.2*10-11. Për të rriturit vlera e riskut
për gëlltijen është 9.6*10-7, për kontaktin dermike është 1.1*10-6 ndërsa për inhalimin
është 1.4*10-10. Vihet re se rruga e ekspozimit dermike tek të rriturit është më e lartë
sesa tek fëmijët. Kjo sjellje mund të shpjegohet me vlerat e larta të parametrave ED dhe
SA krahasuar me vlerat e tyre për fëmijët dhe për të rriturit. Për fëmijët në zonën urbane,
risku i lidhur me gëlltitjen është 1.3*10-7, risku me kontaktin dermik 3.7*10 -8 ndërsa
me inhalim është llogaritur 3.7*10-12. Për të rriturit vlera e riskut për gëlltijen është
5.7*10-8, për kontaktin dermike është 6.4*10-8 ndërsa për inhalimin është 8.3*10-12. Për
fëmijët në zonën rurale, risku i lidhur me gëlltitjen është 6.1*10-8, risku me kontaktin
dermik 1.7*10-8 ndërsa me inhalim është llogaritur 1.7*10-12. Për të rriturit vlera e
riskut për gëlltijen është 2.6*10-8, për kontaktin dermike është 3*10-8 ndërsa për
inhalimin është 3.8*10-12. Risku përmes inhalimit varion nga 10 -12 deri në 10-14 e cila
është gati 104 deri në 105 më e ulët sesa risku përmes gëlltitjes dhe kontaktit dermik.
Nivelet e riskut përmes kontaktit dermik dhe gëlltitjes janë pothuajse në të njëjtën
magnitude, pra kontribuojnë së bashku në vlerësimin e riskut tek fëmijët dhe të rriturit.
Megjithatë, risku nëpërmjet gëlltitjes tek fëmijët është pak më i lartë krahasuar me të
rriturit për shkak se fëmijët janë më të ndjeshëm ndaj këtij faktori. Fëmijët kanë peshë
trupore më të vogël krahasuar me të rriturit, që mendohet të jetë një faktor i marrjes së
një sasie më të madhe të PAH-ve krahasuar me të rriturit. Në zonën industriale, vlera e
riskut total (duke marrë në konsideratë shumën e tre rrugëve të ekspozimit) rezultoi me
vlerë mesatare 6.6*10-5 dhe me vlerë të medianës 4.1*10-6. Në zonën urbane, risku total
rezultoi me vlerë mesatare 3.9*10-6 dhe me vlerë të medianës 2.4*10-6, ndërsa në zonën
rurale, risku total rezultoi me vlerë mesatare 1.8*10-6 dhe me vlerë të medianës 2.7*107
. Rezultatet janë paraqitur në Figurën 4.17.
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Figura 4.17. Box-plot i paraqitjes së rrugëve të ekspozimit dhe i riskut total për zonën
industriale (I), urbane (U) dhe rurale (R), në shkallë logaritmike.
Nga grafiku vihet re se trendi i riskut total është si vijon: zona industriale > zona urbane
> zona rurale. Sipas US EPA, një vlerë e riskut totale (R) < 10-6 paraqet risk të ulët për
sëmundjet kancerogjene (US EPA, 2011). Sipas Departamentit të Shëndetit të Nju
Jorkut, grupet e riskut ndaj sëmundjeve kancerogjene, janë klasifikuar në:
 risk shumë të ulët - kur vlera e llogaritur është ≤10-6
 risk të ulët - kur vlera është >10-6 deri në 10-4
 risk të moderuar – kur vlera është nga ≥10 -4 deri në 10-3
 risk të lartë –kur vlera e llogaritur është ≥10-3 deri në 10-1
 risk shumë të lartë kur vlera e llogaritur është ≥ 10-1 (NYS DOH,
2012)(Tarafdar, 2017).
Bazuar në vlerën e medianës për riskun total (R), vihet re se zona industriale dhe zona
urbane paraqesin risk të ulët kancerogjen, ndërsa në zonën rurale risku është shumë i
ulët. Në përfundim mund të themi se ndotja nga PAH-et në këtë qytet kërkon
vazhdimësi të punës për të krijuar një data bazë të dhënash me një numër më të madh
mostrash për të rritur akoma dhe më shumë besueshmërinë në lidhje më vlerësimin e
riskut për shëndetin e njeriut, si dhe mundësinë e aplikimit të metodave simuluese për
të karakterizuar riskun.
4.11 Krahasimi me studime bashkëkohore dhe me legjislacione ndërkombëtare
Në dijeninë tonë, në vendin tonë nuk ka rregullatorë për vlerësimin e limiteve të PAHve në tokë. Për këtë arsye, nivelet e PAH-ve u krahasuan me nivelet e raportuara nga
vendet e tjera. Krahasimi me zona të ngjashme është shumë i rekomandueshëm në
studimet mjedisore për të parë ngjashmëritë dhe diferencat nga një zonë në tjetrën, si
edhe për të vlerësuar nivelin e ndotjes. Rezultatet tona u krahasuan me rezultatet të
studimeve të ndryshme siҫ tregohet në Tabelën 4.14. Megjithatë krahasimi nuk është i
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lehtë për arsye se: i) shumica e të dhënave janë marrë për një numër të ndryshëm
mostrash, ii) marrja e mostrave ndryshon në varësi të qëllimit të studimit.
Vlera mesatare e totalit të PAH-ve (623 µg kg-1) në zonën urbane të qytetit të Elbasanit
ishte në të njëjtat nivele me përqendrimin e tyre në tokat urbane në Tokushima, Japoni
(610.6 µg kg-1), (Yang et al., 2002) , në nivele më të ulëta sesa në tokat urbane të
Estonisë (2200 µg kg-1) (Mielke et al., 2001) si edhe në tokat urbane në New Orleans të
raportuara nga Trapido, (1999) (me vlerë të medianës 3,731 µg kg-1) . Gjithashtu një
numër i madh studimesh janë realizuar për të vlerësuar ndotjen nga PAH-et në zona të
ndryshme industriale. Përqendrimi total i 14PAH-ve në studimin tonë me mesatare
14,730 µg kg-1 , rezultoi më i lartë se në Kohtla- Jarve (në Estoni) me vlerë 12,390±9810
µg kg-1 dhe më i ulët se në zonat industriale në Serbi dhe në Belgjikë (Bakker et al.,
2000; Skrbic & Miljevic, 2002). Sipas Bakker përqendrimi total i PAH-ve në mostrat
e tokës të mbledhura 50 m larg një rafinerie nafte në Zalzate të Belgjikës rezultoi në
vlerën 300,000 µg kg-1, ndërsa Skrbic dhe Miljevic , kanë përcaktuar nivelet e PAH-ve
në afërsi të një rafinerie nafte në Novi Sad pas luftës së Kosovës me vlerë 47,900 µg
kg-1. Zona rurale në studimin tonë rezultoi me vlerë më të ulët të ∑14PAH-ve (560 µg
kg-1) krahasuar me tokat bujqësore në Poloni (616 µg kg -1 ), dhe në nivele më të larta
se në Delhi, Indi me vlerë 158 µg kg-1 (Maliszewska-Kordybach et al. 2008; Agarwal
et al. 2009). Nga krahasimi i rezultateve vihet re se përqendrimi i PAH-ve varion në
mënyrë të konsiderueshme. Ky fenomen mund të shpjegohet me disa faktorë, si me
natyrën e burimeve të emetimit, densitetin e emetimit dhe veçoritë e tokës, që së bashku
influencojnë në sjelljen dhe shpërndarjen e PAH-ve në toka (Duan et al., 2015). Ndotja
me PAH-e në zonat e marra në studim shpjegohet me ndikimin e drejtpërdrejtë të
aktiviteteve industriale kryesisht me uzinën e prodhimit të çelikut, uzinën e ferrokromit, si edhe me njësi të tjera të Kombinatit Metalurgjik, si uzina e koksit që ka
funksionuar deri në vitin 1992. Qyteti karakterizohet nga një klimë kontinentale me
diell dhe me rreshje, që mund të ndikojë në uljen e niveleve të PAH-ve si pasojë e
proceseve të avullimit dhe të shpëlarjes së tokës.
Rezultatet e këtij studimi u krahasuan me legjislacionin italian, spanjoll, holandez dhe
kanadez. Dy të fundit kanë një traditë të gjatë në përcaktimin e niveleve të PAH-ve,
kanë hartuar kritere në lidhje me cilësinë e tokave dhe janë shumë të përdorshëm nga
shumë autorë për të vlerësuar gjendjen e tokës. Në tabelën 4.15 janë paraqitur vlerat
maksimale të lejuara të PAH-ve në toka me funksione të ndryshme. Legjislacioni italian
dhe spanjoll kanë raportuar përqendrimet maksimale të lejuara bazuar në vlerën e
TLCR (total lifetime cancer risk) për të mbrojtur shëndetin e njeriut. Legjislacioni
holandez raporton shumën e 10 PAH-ve ku vlera për ndërhyrje është 40,000 µg kg-1
(VROM, 2000), ndërsa legjislacioni kanadez jep përqendrimet maksimale sipas
funksioneve të tokës (CCME, 2010). Nga krahasimi i rezultateve të zonës industriale
me legjislacionin spanjoll rezultoi se përqendrimi i BaA, BaP dhe DahA në stacionin
I7 ishte në nivele më të larta sesa vlera maksimale, ndërsa BghiP dhe IND ishin në
nivele më të larta sesa niveli i lejuar në legjislacionin italian. Në lidhje me legjislacionin
kanadez 4 stacione (I7, I10, I13 dhe I18) kishin nivele më të larta të BaP krahasuar me
vlerën maksimale (BaP 700 µg kg-1). Stacionet e tjera të zonës industriale kishin nivele
më të ulëta sesa përqendrimet maksimale të legjislacioneve të marra për krahasim. Për
zonën urbane, përqendrimet e PAH-ve janë në nivele më të ulëta sesa vlerat maksimale
të secilit legjislacion. Ndërsa për zonën rurale, stacionet R9 dhe R8 paraqisnin nivele
më të larta sesa vlera e lejuar sipas legjislacionit kanadez.
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Tabela 4.14. Përqendrimet e PAH-ve (µg kg-1) në mostra toke të raportuara në studime
të ndryshme.
Rajoni

ƩPAH

Zona

Elbasan, zona urbane
Tokushima Japoni
New Orleans (USA)
Estoni
Torino, Itali
Beijing, Kinë
Shangai, Kinë

14
13
16
12
15
15
15

urbane
urbane
urbane
urbane
urbane
urbane
urbane

Përqendrimi
µg kg-1
622.7b/ 252 a
610.6
3731a
2200
1990/704a
1228/688a
1700/314a

Elbasan, zona industriale
Kohlta-Jarve (Estoni)
Novi Sad (Serbi-Mal i
Zi)
Shanxi, Kinë (Prodhimi i
kokut)
Kinë
Uzinë ngjyrosje në Kinë
Elbasan, zona rurale

14
16

industriale
industriale

14,730 b/864 a
12,390±9810

16

industriale

47,870

industriale

691

(Duan et al., 2015)

industriale
industriale
rurale

2780.42
6386
560 b/ 202a

(Liu et al., 2016)
(Ning et al., 2014)
Në këtë studim

rurale

616

(MaliszewskaKordybach et al. 2008)

rurale
rurale

158
66

(Agarwal et al. 2009)
(Bucheli et al., 2004)

16
16
14

Poloni
Delhi, Indi
Zvicër
amediana, b-mesatarja

16

Referenca
Në këtë studim
(Yang et al., 2002)
(Trapido, 1999)
(Mielke et al., 2001)
(Morillo et al., 2007)
(Peng et al., 2011)
(Liu et al., 2010b)
Në këtë studim
(Bakker et al., 2000)
(Skrbic & Miljevic,
2002)

Tabela 4.15. Përqendrimet maksimale të lejuara të PAH-ve në toka me funksione të
ndryshme sipas Carlon, (2007); MP, (2005); CCME, (2010);VROM, (2000).
PAH
ACY
ACE
FLU
PHE
FLT
PYR
BaA
CHY
BbF
BkF
BaP
DahA
BghiP
IND

Spanjaa
Urbane
60,000
50,000
80,000
60,000
2000
100,000
200
20,000
200
300
3000

Industriale

Italiab
Urbane

Industriale

100,000
100,000
100,000
100,000
20,000
100,000
200,000
100,000
2000
3000
30,000

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
500
5,000
500
500
100
100
100
100

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
10,000
50,000
50,000
50,000
10,000
10,000
10,000
5,000

Ʃ10PAH

Holanda
Vlera për
ndërhyrjen
+
+
+
+
+
+
+
+

Rurale
100
100
100
100
100
100
100

CCME
Urbane Industriale

5,000
10,000

50,000
100,000

1,000
1,000
700
1,000
1,000

10,000
10,000
700
10,000
10,000

40000

a

-bazuar në TLCR për 10-5 ; b-bazuar në TLCR për 10 -6 ; + tregon se vlera e ndërhyrjes merr
në konsideratë shumën e këtyre PAH-ve
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Në stacionin R9, PAH-et në nivele më të larta ishin PHE, PYR, BbF, BaP dhe IND,
ndërsa në stacionin R8 ishin PHE dhe PYR. Përqendrimet e larta për këto stacione mund
të shpjegohen me afërsinë e stacioneve me zonën industriale. Për të krahasuar nivelet e
studimit tonë me legjislacionin holandez, u llogaritën shumat e 8 PAH-ve për secilin
stacion (për shkak të mungesës së antracenit dhe naftalenit në studimin tonë) dhe u
krahasuan me vlerën për ndërhyrje (40,000 µg kg-1) sipas këtij legjislacioni. Në zonën
industriale, stacioni I7 (uzina kokso-kimike) kishte nivel më të lartë sesa vlera për
ndërhyrje. Ky stacion është i lokalizuar vetëm 25 m larg ndërtesës së uzinës.
4.12 Përfundime
Gjatë këtij studimi u arritën këto përfundime:
 U vu re variacioni i lartë në nivelet e PAH-ve, i cili mund të shpjegohet me
ekzistencën e burimeve lokale, natyrën e burimit emetues, me kohën e depozitimit
të PAH-ve dhe me kapacitetin mbajtës të tokës.
 Shuma e 14 PAH-ve dhe 7 PAH-ve kancerogjene rezultoi në nivele më të larta në
zonën industriale krahasuar me zonën urbane dhe rurale.
 Profili i shpërndarjes së PAH-ve tregoi mbizotërimin e PAH-ve me masë
molekulare të madhe krahasuar me PAH-et me masë molekulare të vogël.
Mungesa e PAH-ve me 2-3 unaza mund të shpjegohet me faktin se ato janë
lehtësisht të degradueshme.
 Dominanca e PAH-ve me 4-6 unaza sugjeron që burimet e PAH-ve në këtë qytet
mund t’i atribuohen aktivitetit industrial dhe trafikut.
 Në zonën industriale, rezultoi se 48% e mostrave të tokës ishin shumë të
kontaminuara bazuar në sistemin e propozuar nga Maliszewska-Kordybach et al.,
2014, për cilësinë e tokave.
 Vlerësimi i raporteve diagnostikuese të PAH-ve individuale konfirmon natyrën
pirogjenike të PAH-ve, pra që emetohen kryesisht nga proceset e pirolizës, djegia
e pjesshme e komponimeve organike, përdorimi i lëndëve fosile si dhe nga trafiku
 Profili i PYR, FLT, BbF, CHY rezultoi i njëjtë për tre zonat e studjuara.
 Vlerësimi i shëndetit mjedisor përbën një hap të rëndësishëm për njohjen e
efekteve negative në speciet biologjike të tokës. Në zonën industriale u gjetën 3
stacione të cilat i tejkalojnë vlerat e ERM-së për LMW-PAH-et, HMW-PAH-et
dhe për Ʃ14PAH-ve, që do të thotë se efektet negative ndaj organizmave
biologjikë janë të mundshme.
 Në zonën urbane dhe rurale, vetëm në një stacion rezultoi me vlerë të LMW-PAHve që gjendet në intervalin midis ERL-së dhe ERM-së, duke sugjeruar se efektet
ndaj organizmave mund të vëzhgohen më rrallë.
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 Potenciali ekuivalent toksik (BaPeq) në zonën industriale rezultoi 3-herë më i lartë
krahasuar me vlerën e BaPeq referues për tokat e pandotura.
 U realizua vlerësimi paraprak i riskut për shfaqjen e sëmundjeve kancerogjene
lidhur me ndotjen e tokës me PAH-e. Bazuar në modelin e vlerësimit të riskut,
popullata që jeton në këtë qytet rezultoi me risk të ulët për shfaqjen e sëmundjeve
kancerogjene lidhur me emetimin e PAH-ve.
 Në zonën industriale vetëm katër stacione kishin nivele më të larta të BaP
krahasuar me vlerën maksimale sipas legjislacionit kanadez.
 Në përgjithësi, nivelet e gjetura të PAH-ve në Elbasan ishin brenda nivele të
maksimale të lejuara nga legjilacioni kanadez dhe holandez, më përjashtim të
stacionit të uzinës kokso-kimike në të cilin nivelet ishin më të larta.
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Studimi i metaleve të rënda në mostra toke në zonën e Elbasanit
Gjatë proceseve teknologjike në industrinë metalurgjike emetohen një shumëllojshmëri
ndotësish në atmosferë, të cilët më pas depozitohen në tokë dhe në mjedise të tjera.
Studime rreth ndikimit të kësaj industrie në ndotjen e ajrit, tokës, ujit me metale të rënda
janë të shumta (Bekteshi et al., 2014; Sallaku et al., 2009; Shtiza et al., 2009; Dragović
et al., 2014; Li & Jia, 2018). Përmbajtja e metaleve në tokë e ka origjinën nga burimet
antropogjene dhe natyrore. Studime të mëparshme kanë treguar se uzinat e prodhimit
të çelikut janë burime të rëndësishme të ndotjes së ajrit (IPPC, 2001b). Sipas Sofilic et
al., (2004), pluhurat e emetuar gjatë proceseve të prodhimit të çelikut përmbajnë Fe,
Zn, Ca, Si, Cu, Mn, Ni, Cr, Cd, Pb. Këta elementë janë të pranishëm në lëndën e parë
që përdoret në prodhimin e çelikut, ose mund të shtohen gjatë procesit të prodhimit
(Sofilic et al., 2004; Dragovi et al., 2014) . Natyra dhe sasia e ndotësve varen nga lloji
i skrapit që përdoret në procesin e prodhimit të çelikut (Orescanin et al., 2004). Në këtë
studim u analizuan Cu, Zn, Pb, As, Cd, Co, Ni, Cr, Mn dhe Fe.
5.1 Marrja e motrave
Marrja e mostrave të tokës është përshkruar me hollësi në kapitullin 4. Metalet e rënda
u analizuan në 21 stacione në zonën industriale, në 6 stacione në zonën urbane dhe në
9 stacione në zonën rurale.
5.2 Analiza e mostrave
5.2.1 Disgregimi i mostrave të tokës
Disgregimi i mostrave të tokës u krye në mikrovalë me presion të lartë e tipit Ultra
CLAVE III (MLS, Leutkirch, Gjermani). Metoda e aplikuar për disgregimin e mostrave
të tokës ka qënë e optimizuar më parë në Laboratorin e Kimisë Analitike në
Universitetin e Graz-it. Përafërsisht, 250 mg mostër toke e tharë u peshuan në tuba
tefloni, u trajtuan me përzierje acide HNO3: HF në raportin 10:1 v/v (përkatësisht 5 ml
HNO3: 500 µl HF). Pas disgregimit, mostrat u kaluan në tuba plastikë dhe u trajtuan me
ujë të dejonizuar (Milli-Q Integral Water Purification System) deri në vëllimin 50 ml
Në të njëjtën kohë, përveç disgregimit të mostrave të tokës në tre mostra paralele, u
disgreguan 2 prova të bardha dhe 2 mostra të materialit standard referues (SRM) San
Joaqiun 2709-NIST. Programi i mikrovalës është paraqitur në Tabelën 5.1, temperatura
maksimale ishte 250˚C, Pmax=140 bar dhe koha e analizës 1 orë e 5 minuta. Pamje të
përgatitjes së mostrave në laborator janë paraqitur në Figurën 5.1
Tabela 5.1. Kushtet e punës së mikrovalës Ultra CLAVE III (MLS, Leutkirch,
Gjermani) për disgregimin e mostrave të tokës.
Koha (min)
00:05:00
00:15:00
00:25:00
00:30:00

T1 ˚C
80
150
250
250

Metoda: 5 ml HNO3: 500 µL HF
T2 ˚C
P [bar]
80
140
80
140
80
140
80
140
81

E [W]
1000
1000
1000
1000
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E-energjia

Përgatitja e mostrave dhe e SRM-së
për disgregim

Disgregimi i mostrave të tokës,
provave të bardha dhe SRM me
ULTRA CLAVE II

Tretësirat e mostrave të tokës,
provave të bardha dhe SRM-së
pas digregimit

Përcaktimi i elementëve me
ICP-MS

Figura 5.1 Pamje të përgatitjes së mostrave të tokës nga momenti i disgregimit deri në
analizimin e tyre me ICP-MS, Agilent Seria 7500 ce.
5.2.2 Kalibrimi i instrumentit
Metalet e rënda në mostra toke u përcaktuan me instrumentin plazmë e çiftuar me
induksion e pajisur me spektrometër mase ICP-MS (Agilent seria 7500 ce). Përpara
procedurës së analizës, instrumenti u kalibrua duke përdorur prova të bardha dhe një
seri tretësirash standarde, të cilat u përgatitën nga tretësirë standarde multi-elementëshe
me përqendrim 10 mg L-1 (multielement standard solution 5 for ICP, Sigma-Aldrich).
U përgatit seria e tretësirave standarde me përqendrim 0.1 ppb, 0.2 ppb,0.5 ppb,1 ppb,
2 ppb, 5 ppb, 10 ppb, 20 ppb, 50 ppb, 100 ppb. Tretësirat kalibruese dhe tretësirat e
mostrave të tokës u përgatitën me të njëjtin aciditet (10% HNO 3). Për të kompensuar
paqëndrueshmërinë dhe zhvendosjen e sinjalit në kohë, si edhe efektet e matricës, u
përdor metoda me standard të brendshëm. Si standard i brendshëm u përdor Indiumi
me përqendrim 10 µg L-1.
5.2.3 Kontrolli dhe cilësia e analizës
Cilësia e analizës u kontrollua me mostër standarde referuese SRM 2709 (San Joaqiun,
NIST). Matjet u realizuan në 3 prova paralele për ҫdo mostër toke. Për të kontrolluar
interferencat dhe ndotjet u përdorën prova të bardha. Vlerat e limitit të diktimit, limitit
të përcaktimit dhe koeficientit të regresit linear janë paraqitur në Tabelën 5.2. Limiti i
diktimit u llogarit si 3*σ të përqendrimit të elementit (i) të matur në provën e bardhë.
Kurbat e kalibrimit treguan linearitet mjaft të lartë, nga 0.9890- 1.000. Kurbat e
kalibrimit të marra nga aparati janë paraqitur në Figurën 3S Shtojca III. Vlerat e
rikuperimit të elementëve Cd, Cu, Cr, As, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Co varionin nga 82% 102%, paraqitur në Tabelën 5.3.
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Tabela 5.2. Parametra të performancës analitike, limiti i diktimit, limiti i përcaktimit,
ekuacioni i regresit linear të metodës së aplikuar për përcaktimin e metaleve të rënda.
Elementi

Ekuacioni i regresit
linear

LD
(mg kg-1)

LP
(mg kg-1)

Koeficienti i regresit
linear (R2)

Fe
Cr
Mn
Co
Ni
Cu
Zn
As
Cd
Pb

y=0.0358*x+0.0341
y=0.0054*x+4.69E-5
y=0.0315*x+5.88E-4
y=0.0699*x+0.0022
y=0.0171*x+0.0014
y=0.0452*x+0.0143
y=0.0056*x+0.0047
y=0.0040*x+0.0001
y=0.0108*x+0.000016
y=0.1418*x+0.0015

0.01127
0.0065
0.0039
0.0044
0.0212
0.0097
0.031
0.0125
0.0053
0.00621

0.037191
0.02145
0.01287
0.01452
0.06996
0.03201
0.1023
0.04125
0.01749
0.020493

0.9999
1
1
1
1
1
0.9999
1
1
0.9999

Tabela 5.3. Rezultatet e përmbajtjes së metaleve në materialin standard referues SRM
2709 (San Joaquin, NIST) pas disgregimit me përzierje acide në mikrovalë me presion
të lartë.

a

Elementi
Fe
Cr
Mn
Co
Ni
Cu
Zn
Cd
As
Pb

Vlera e ҫertifikuar
3.50±0.11 a
130±4 b
538±17 b
13.4±0.7 b
88±5 b
34.6±0.7 b
106 ± 3 b
0.38±0.01 b
17.7±0.8
18.09±0.5b

fraksion mase (%); b mg/kg

HNO3 : HF (10:1 v / v)
Vlera e gjetur
2.94 ± 0.14 a
110±7 b
497±19 b
11.7±1.0 b
72±4 b
25.8±3.1 b
66 ± 25 b
0.33±0.03 b
11.93±6.97
18.0±0.2 b

Rikuperimi (%)
85
87
93
90
82
82
83
92
102
98

5.3 Rezultate dhe diskutime
5.3.1 Nivelet e metaleve të rënda në zonën industriale
Përqendrimet e elementëve Fe, Cu, Cr, Mn, Co, Ni, Zn, Cd, As dhe Pb të përcaktuara
në 21 stacionet e zonës industriale iu nënshtruan analizës deskriptive. Vlerat e
mesatares, medianës, minimumit, maksimumit, kurtosis, skewness, shmangies
standarde, koeficientit të variancës dhe mesatares gjeometrike janë paraqitur në Tabelën
5.4. Koeficienti i variancës (CV) tregon shkallën e variacionit të përqendrimeve të një
metali në tokë: variacion i ulët për (CV≤20 % ), variacion mesatar (21%≤CV≤50 %),
variacion të lartë (50 %≤CV≤100 % ) dhe variacion eksponencialisht i lartë (CV>100
% ) (Karim et al., 2015). Koeficienti i variancës për elementët Cd (109%), Zn (99%),
Pb (97%), Cr (83%), Cu (81%), Ni (72%), Co (68%), Fe (65%), As (54%) ishte i lartë,
duke pasqyruar shpërndarje jo-homogjene të përqendrimeve të tyre, ndërsa Mn (24%)
tregoi variacion mesatar. Vlerat e larta të koeficientit të variancës tregojnë se
përqendrimet e elementëve ndryshonin në mënyrë të konsiderueshme midis stacioneve.
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Përqendrimet e elementëve në tokë varen nga shumë faktorë dhe është e rëndësishme
të përcaktohet shpërndarja e tyre.
Tabela 5.4. Përmbledhje e parametrave statistikorë të analizës deskriptive të metaleve
të rënda (mg kg-,1 peshë e thatë) të analizuar në mostrat e tokës në zonën industriale.
HM Mes Stdev
1461 1216
Cr
177
Mn 748
Fe 48305 31372
Co 45.39 30.67
537
388
Ni
Cu 43.16 34.98
123
122
Zn
8.456 4.534
As
Cd 0.384 0.419
Pb 42.61 41.33
a

CV
83
24
65
68
72
81
99
54
109
97

Min
Q1
474
786
596
636
24402 30809
21.64 25.17
233
281
19.91 23.38
41.10 59.9
5.086 6.521
0.125 0.189
13.38 20.72

Med.
1068
681
37901
28.94
301
26.94
79.5
7.362
0.239
23.65

Q3
1601
797
50989
58.58
735
51.36
141.4
8.922
0.418
50.82

Mak Skewness Kurtosis GM UCCa
5225
2.23
4.79 1167
92
1221
1.92
3.12
732
600
165034
2.92
9.81 42756 35000
136.56
1.86
3.28
38.6 17.3
1791
1.94
4.39
444
47
154.00
2.17
4.53 35.13 28
600.4
3.32
12.59 95.7
67
27.38
3.96
17.06 7.867 4.8
2.053
3.48
13.59 0.290 0.098
158
2.20
4.24 31.85 17

vlerat e metaleve në UCC (Korja e Siperme Kontinentale) (Rudnick & Gao, 2003)

Krahasimi i vlerave të mesatares gjeometrike me medianën tregoi se elementët kishin
shpërndarje log-normale, me pwrjashtim tw As. Gjithashtu, shpërndarjet u kontrolluan
edhe me test statistikor në MiniTab 18 dhe janë paraqitur në Figurën 4S Shtojca III.
Vlerat e CV-së, të skewness dhe kurtosis treguan variacion të lartë të elementëve Cd,
Zn, Pb, Cr, Cu, Ni, Co, Fe, As. Përqendrimi i Cr në mostrat e tokës varionte nga 474
mg kg-1 - 5,225 mg kg-1, me përqendrim mesatar 1,461 mg kg-1 dhe me medianë 1,068
mg kg-1. Në zonën industriale 25 % e mostrave të tokës rezultuan me përqendrim ≤ 786
mg kg-1, ndërsa 75 % e tyre rezultuan me përqendrim ≤ 1,601 mg kg -1. Nivele të larta
të Cr u gjetën në stacion I7 (uzina kokso-kimike), në I15 (uzina 12), I19 (ferro-kromi)
me përqendrim 5224 mg kg-1, 4271 mg kg-1, 1068 mg kg-1, respektivisht. Përmbajtja e
kromit në shtresën sipërfaqësore të tokës ka ardhur duke u rritur për shkak të burimeve
të ndryshme emetuese, ku më kryesorët janë mbetjet industriale nga proceset e shkrirjes
së skrapit për prodhimin e çelikut si edhe plehrat fosforike (Maas et al., 2010).
Përqendrimi i lartë i kromit në zonën industriale lidhet me aktivitetet e uzinës së FerroKromit dhe uzinës së çelikut, e cila përdor skrapin si lëndë të parë për prodhim.
Përqendrimet e larta të Cr mund të lidhen edhe me proceset e erozionit, gjithsesi vlerat
e tij nuk arrijnë nivelet e kontaminimit (Kelepertzis, 2014; Li et al., 2004). Mediana e
Cr në këtë studim rezultoi më e lartë se ajo në tokat Evropiane (Reimann et al., 2014).
Në studimin e realizuar nga Uminska, (1988), përqendrimi i Cr në zonën afër uzinës
së shkrirjes së kromit në Poloni e tejkalonte vlerën prej 10,000 mg kg -1. Limitet në të
cilat kromi varion në tokat sipërfaqësore në botë janë 1.4 mg kg -1 - 500 mg kg-1, me
përqendrim mesatar 63 mg kg-1 (Kabata-Pendias, 2011). Mangani është një nga metalet
që gjendet me shumicë në litosferë (Kabata-Pendias, 2011). Përmbajtja e manganit
varionte nga 596 mg kg-1 - 1,221 mg kg-1 me përqendrim mesatar 748 mg kg-1 dhe me
vlerë të medianës 681 mg kg-1. Nivele të larta të Mn u gjetën në stacionet I13 (fabrika
e tullave refraktare dhe materialeve karbonike), I15, I4 (uzina Çelikut) me përqendrim
1221 mg kg-1, 957 mg kg-1 dhe 832 mg kg-1, respektivisht. Përmbajtja e Mn në tokat e
pandotura në Turqi është raportuar 600 mg kg-1(Yaylali-Abanuz, 2011). Sipas KabataPendias (2011), Mn është pjesëtar i familjes së hekurit dhe të dy këta elementë janë
shumë të lidhur me proceset gjeokimike. Mangani përdoret kryesisht në industrinë
metalurgjike për të siguruar fortësinë, ashpërsinë e metalit dhe si antioksidant.
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Gjithashtu, është gjerësisht i përdorshëm për prodhimin e qeramikës, pigmenteve, dhe
qelqit. Komponimet e Mn gjenden dhe në fungicide për trajtimin e farave (KabataPendias, 2011). Nivelet e gjetura të Mn në këtë studim ishin më të larta se përmbajtja e
Mn në toka në nivel botëror (411 mg kg -1 - 550 mg kg-1). Hekuri është një nga përbërësit
kryesor të litosferës dhe luan një rol të rëndësishëm në sjelljen e disa elementëve
gjurmë. Përqendrimi mesatar i tij në koren e tokës është rreth 5 % (Kabata-Pendias,
2011). Në zonën industriale, përqendrimi i Fe varionte nga 2.4 % - 16.4 %, me
përqendrim mesatar 4.8 % dhe me vlerë të medianës 3.7 %. Nivele të larta të hekurit u
gjetën në stacionin I7 (16%) dhe I15 (8.7%). Në zonën industriale përqendrimi i Co
varionte nga 21.64 mg kg-1 - 136.6 mg kg-1, me përqendrim mesatar me vlerë 45.39 mg
kg-1 dhe me medianë 28.94 mg kg -1. Vlera mesatare e Co në botë është rreth 10 mg kg1
(Kabata-Pendias, 2011). Përmbajtja e Co në toka mund të ndikohet nga burimet
antropogjene si djegia e qymyrit, nga llojet e çeliqeve, plehrat kimike, nga proceset e
prodhimit të hekurit (Salminen et al., 2005). Co u gjet në nivele të larta në stacionin
I15 (136 mg kg-1). Përqendrimi i Ni në zonën industriale varionte nga 233 mg kg -1 1,791 mg kg-1, me përqendrim mesatar 537 mg kg-1 dhe me medianë 301 mg kg -1. Në
nivel botëror, përmbajtja e Ni në toka varion në mënyrë të konsiderueshme nga 13 mg
kg-1 - 37 mg kg-1 (Kabata-Pendias, 2011). Ni është konsideruar ndotës shumë i
rëndësishëm i tokave, i cili emetohet nga industritë e shkrirjes së metaleve, djegia e
qymyrit dhe naftës. Gjithashtu plehrat fosforike mund të kontribuojnë në rritjen e
niveleve të tij në tokat bujqësore. Prania e Ni në tokë është fortësisht e lidhur me
përmbajtjen e tij në materialin mëmë, por përqendrimi i tij në tokat sipërfaqësore
pasqyron të dyja impaktet, si natyrore dhe antropogjene. Nivele të larta të Ni u gjetën
në stacionet I15 (1791 mg kg-1), I7 (941 mg kg-1), I10 (1048 mg kg-1) (hyrja dytësore
nga Bradasheshi). Përqendrimi i Cu varionte nga 19.91 mg kg -1 - 154 mg kg-1, me
përqendrim mesatar 43.16 mg kg-1 dhe me medianë 26.94 mg kg-1. Ndotja e tokave me
Cu mund të vijë si pasojë e përdorimit të plehrave kimike dhe nga depozitimet
atmosferike të emetimeve nga aktivitetet industriale (Maas et al., 2010; Ungureanu et
al., 2016). Cu u gjet në nivele të larta në stacionin I7 (154 mg kg -1). Në nivel botëror,
vlerat mesatare të përqendrimit të Cu në tokë variojnë nga 14 mg kg -1 - 109 mg kg-1
(Kabata-Pendias, 2011). Përqendrimi i Zn në zonën industriale varionte nga 41.1 mg
kg-1 - 600 mg kg-1, me përqendrim mesatar 123 mg kg-1 dhe me medianë 79.5 mg kg-1.
Në nivel botëror, përmbajtja e Zn në toka varion nga 60 mg kg -1 - 89 mg kg-1 (KabataPendias, 2011). Përmbajtja mesatare e Zn në toka për disa shtete të Evropës varion
midis 7 mg kg-1 dhe 89 mg kg-1 (Kabata-Pendias, 2011). Burimet antropogjene të Zn
janë aktivitetet industriale, minierat, djegia e qymyrit dhe e mbetjeve urbane, si edhe
proceset e prodhimit të çelikut. Sipas Rudnick and Gao (2003),vlera mesatare e Zn në
tokë është 73 mg kg-1. Përqendrimi i arsenikut në zonën industriale varionte nga 5.086
mg kg-1 - 27.38 mg kg-1 me përqendrim mesatar 8.456 mg kg -1 dhe me vlerë të medianës
7.362 mg kg-1. Përmbajtja e lartë e arsenikut në zonën në studim mund të shpjegohet
me prodhimin e koksit dhe me përdorimin e sprajeve që përmbajnë As (YaylaliAbanuz, 2011). Toka më përmbajtje shumë të lartë të As janë raportuar afër uzinave të
As (200 mg kg-1) dhe shkrirëseve të Pb-Zn (45 mg kg-1) (Kabata-Pendias, 2011). Djegia
e lëndëve fosile dhe industria metalurgjike kontribuojnë në rritjen e niveleve të
arsenikut (Ungureanu et al., 2016). Përqendrimi maksimal i As u gjet në stacionin afër
Uzinës Kokso-kimike (27.38 mg kg -1). Për tokat e pakontaminuara përqendrimi i
arsenikut varion nga 0.9 mg kg-1 - 3.5 mg kg-1 (Kabata-Pendias, 2011). Përqendrimi i
Cd në zonën industriale varionte nga 0.125 mg kg-1 - 2.053 mg kg-1, me përqendrim
mesatar 0.384 mg kg-1 dhe me medianë 0.239 mg kg-1. Përqendrimet e Cd në tokë ishin
të ulëta krahasuar me nivelet e gjetura në uzinën më të madhe të prodhimit të hekurit
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në Turqi (Odabasi et al., 2010). Kadmiumi në tokë influencohet nga burime të
ndryshme, si: produktet që përdoren në bujqësi, plehrat fosforike, depozitimet
atmosferike nga aktivitetet industriale (Kabata-Pendias, 2011; Ungureanu et al., 2016).
Përqendrimi i Pb në zonën industriale varionte nga 13.38 mg kg -1 - 158 mg kg-1, me
përqendrim mesatar 42.61 mg kg-1 dhe medianë 23.64 mg kg-1. Trafiku, minierat e
metaleve ferrike, bateritë, bojërat e vjetra me bazë Pb dhe depozitimet historike të
mbetjeve industriale në këtë zonë mendohet të jenë burimet kryesore të Pb. Rezultatet
u krahasuan me vlerat e lejuara të tyre sipas legjislacionit kanadez (Canadian Soil
Quality Guideline-CSQG) dhe legjislacionit hollandez (Dutch Soil Quality GuidelineDSQG), të paraqitura në Tabelën 5.5. Të gjitha stacionet e zonës industriale kishin
nivele më të larta të Cr, Co dhe Ni krahasuar me nivelet e lejuara në të dy legjislacionet.
Në 27 % të mostrave nivelet e Mn ishin më të larta se sa vlera e lejuar (770 mg kg-1).
10 % e mostrave kishin nivele më të larta të Cu sesa vlera e lejuar sipas CSQG. 10 % e
mostrave të tokës kishin nivele të larta të Cd dhe Pb referuar DSQG.
Tabela 5.5. Nivelet e metaleve sipas CSQG dhe DSQG si dhe % e mostrave të cilat
tejkalojnë nivelet e lejuara sipas legjislacioneve përkatëse.
Vlerat sipas CSQGa
Vlera sipas DSQGb
(vlerat maksimale)
Vlerat sipas DSQG
(vlerat për ndërhyrje)
% e mostrave të cilat
tejkalojnë vlerat e
CSQG
% e mostrave të cilat
tejkalojnë vlerat
maksimale sipas
DSQG
% e mostrave të cilat
tejkalojnë vlerat për
ndërhyrje sipas DSQG

Cr Mn
87 770

Fe Co
15

Ni
50

Cu Zn
91 360

As
12

Cd
22

Pb
600

100

-

35

36

140

29

0.80

85

210

190

720

55

12

530

-

9

380

Zona industriale
100

29

-

100

100

10

5

5

0

0

100

-

-

100

100

24

24

-

10

10

100

-

-

-

100

0

0

-

0

0

(CCME, 2007), b(VROM, 2000)

a

5.3.2 Nivelet e metaleve të rënda në zonën urbane
Përqendrimet e metaleve të analizuara në mostrat e zonës urbane iu nënshtruan analizës
deskriptive, rezultatet paraqiten në Tabelën 5.6. Elementët Mn, Fe, Co, As treguan
variacion të ulët (< 20 %), elementët Cr, Ni, Cu, Zn treguan variacion mesatar (CV <
50 %) dhe elementët Cd, Pb treguan variacion të lartë (CV>60%). Nga krahasimi i
vlerave të medianës me mesataren gjeometrike, elemetët Cr, Cu, Pb, Mn, Zn, kishin
shpërndarje log-normale. Elementët Fe, Co, Ni, Zn, As, Cd kishin shpërndarje
pothuajse normale. Në zonën urbane, përqendrimi i kromit varionte nga 380 mg kg -1 796 mg kg-1 me përqendrim mesatar 552 mg kg -1 dhe me medianë 502 mg kg -1.
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Tabela 5.6. Përmbledhje e parametrave statistikorë të analizës deskriptive të metaleve
të rënda (indeksuar me _U) (mg kg-1, peshë e thatë) në mostrat e tokës në zonën urbane.
HM
Cr_U
Mn_U
Fe_U
Co_U

Mes
StDev
551.5 172.3
760.9 74.5
33247 2672
26.076 1.819

CV
31.25
9.79
8.04
6.97

Min
379.7
670.1
30061
22.710

Q1
404.3
670.2
30559
25.021

Med.
501.6
782.2
33060
26.519

Q3
737.4
822.0
36106
27.316

Max
795.5
846.6
36655
27.741

Skewness Kurtosis GM
0.59
-1.72 530
-0.49
-1.75 758
0.16
-1.72 33158
-1.55
2.63 26.02

Ni_U

265.2

70.5

26.56

186.9

204.3

254.6

335.3

357.4

0.24

-2.25

257

Cu_U

46.09

21.49

46.63

29.49

30.02

34.97

72.57

75.23

0.88

-1.84

42.39

Zn_U

69.8

26.6

38.03

46.5

49.7

60.3

93.2

115.3

1.18

0.58

66.12

As_U

6.648

0.887

13.35

4.975

6.148

6.904

7.127

7.591

-1.62

3.50

6.59

Cd_U

0.1940 0.1244

64.15

0.0896

0.0918

0.1391

0.3462

0.363

0.85

-1.80

0.164

Pb_U

46.2

74.97

16.7

17.1

34.4

83.9

93.8

0.55

-2.04

35.39

34.6

Përqendrimet e Mn, Fe Co, Ni, Cu, Zn, Cd dhe Pb ishin: (670 mg kg -1 - 847 mg kg-1), (
3.0 % - 3.6 %,), (22.71 mg kg -1 - 27.41 mg kg-1), ( 187 mg kg -1 - 357 mg kg-1), ( 29.44
mg kg-1 - 75.23 mg kg-1), ( 46.5 mg kg-1 - 115.3 mg kg-1), (0.089 mg kg-1 -0.363 mg kg1
),(16.7 mg kg-1 - 93.8 mg kg-1), respektivisht. Medianat e elementëve Mn, Fe Co, Ni,
Cu, Zn, As, Cd dhe të Pb ishin (782 mg kg -1), (3.3 %), (26.52 mg kg -1), (255 mg kg-1),
(34.97 mg kg-1), (60.3 mg kg-1), (6.904 mg kg-1), (0.139 mg kg -1), (34.4 mg kg-1). Në
stacionin U5 (te Parku Rinia afër rrugës kryesore) u gjetën nivele të larta të metaleve
Cr (795 mg kg-1), Mn (847 mg kg-1), Cu (75 mg kg-1), Zn (115 mg kg-1), Cd (0.362 mg
kg-1) dhe Pb (80.61 mg kg-1). Përqendrimi më i lartë i Co dhe Ni u gjet në stacionin U2
(Parku Arena), që ndodhet më afër zonës industriale. Në përgjithësi, u vu re se Co kishte
një shpërndarje homogjene në stacionet e marra në studim. Në rritjen e përqendrimit të
elementëve në zonën urbane kanë ndikuar burime të ndryshme kryesisht trafiku,
aktiviteti i industrisë metalurgjike dhe djegia e lëndëve fosile (Cachada et al., 2013).
Përqendrimet e metaleve në zonën urbane u krahasuan me vlerat e lejuara të dy
legjislacioneve, të paraqitura në Tabelën 5.7. Në të gjitha mostrat e zonës urbane u
gjetën nivele më të larta të Cr, Co dhe Ni krahasuar me nivelet e lejuara. 17 % e
mostrave të zonës urbane, kishin përqendrim më të lartë të Pb krahasuar me vlerën
maksimale të legjislacionit holandez. 50 % të mostrave të tokës kishin nivele më të larta
të Cu se sa DSQG.
Tablea 5.7. Përqindjet e mostrave të tokës të zonës urbane që tejkalojnë nivelet e lejuara
sipas CSQG dhe DSQG.

% e mostrave të cilat
tejkalojnë vlerat e
CSQG
% e mostrave të cilat
tejkalojnë vlerat
maksimale sipas
DSQG
% e mostrave të cilat
tejkalojnë vlerat për
ndërhyrje sipas
DSQG

Co

Zona Urbane
Ni
Cu
Zn

Cr

Mn

Fe

100

50

-

100

100

0

0

-

0

0

100

-

-

100

100

50

0

-

0

17

100

-

-

-
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0

0

-

0

0
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5.3.3 Nivelet e metaleve të rënda në zonën rurale
Përqendrimet e metaleve të analizuara në mostrat e mbledhura në fshatrat Vidhas –
Balldren janë paraqitur në Tabelën 5.8. Elementët Mn, Fe, Co, Ni, As shfaqën variacion
të ulët (CV<21%), elementët Cr, Zn variacion mesatar (CV<50%) ndërsa Cu, Pb kishin
variacion të lartë (CV>100%). Bazuar në vlerat e CV, përqendrimet e elementëve Cr,
Zn, Cu dhe Pb ndikohen nga burimet antropogjene (Ungureanu et al., 2016). Nga
krahasimi i vlerave të medianës me mesataren gjeometrike, elementët Cu, Zn, Cd dhe
Pb kishin shpërndarje log-normale. Në zonën rurale, përqendrimet mesatare dhe
medianat e elementëve Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd dhe Pb ishin përkatësisht:
724.9 mg kg-1 (663.6 mg kg-1), 626.1 mg kg-1 (609.9 mg kg-1); 3% (3%), 26.71 mg kg 1
(24.45 mg kg-1); 267.6 mg kg-1 (280.5 mg kg-1); 48.6 mg kg-1 (24.1 mg kg-1); 57.55
mg kg-1 (48.78 mg kg-1); 7.508 mg kg-1 (7.337 mg kg-1); 0.250 mg kg-1 (0145 mg kg-1);
18.83 mg kg-1 (15.22 mg kg-1).
Tabela 5.8. Përmbledhje e parametrave statistikorë të analizës deskriptive të metaleve
të rënda (indeksuar me _R) (mg kg-1, peshë e thatë) të analizuara në mostra toke në
zonën rurale.
HM
Mes StDev
CV
Min
Q1 Mediana
Q3
663.6
796.7
Cr_R 724.9 195.0 26.90 502.3 627.9
609.9
724.0
Mn_R 626.1 105.2 16.80 457.2 553.2
30473
34119
Fe_R 30821 3778 12.26 25174 27797
4.71 17. 36 19.66 23.98
24.45
30.68
Co_R 26.71
267.6
55.8 20.84 160.8 227.9
280.5
316.3
Ni_R
48.6
54.7 112.66 17.1
20.3
24.1
61.4
Cu_R
48.78
59.95
Zn_R 57.55 27.36 47.55 35.18 43.68
7.337
8.764
As_R 7.508 1.574 20.97 5.529 6.282
Cd_R 0.2502 0.2571 102.77 0.1076 0.1193 0.1451 0.2848
8.47 45.00 13.84 14.36
15.22
19.60
Pb_R 18.83

Max Skewness Kurtosis GM
1181.7
1.81
4.03 705
778.4
-0.09
-0.50 618
37037
0.17
-0.51 30616
34.81
0.42
-0.37 26.35
324.8
-1.01
0.28 262
185.3
2.41
6.00 34.02
127.14
2.49
6.81 53.63
10.335
0.75
-0.12 7.37
0.9035
2.54
6.68 0.189
40.63
2.63
7.26 17.71

Intervalet e përqendrimeve të elementëve në këtë studim u krahasuan me intervalet e
përqendrimeve maksimale të lejueshme (MAC), të përmbledhura nga Kabata-Pendias,(
2011) Nga krahasimi rezultoi se As dhe Cd nuk paraqesin ndotje në këtë zonë.
Përqendrimet e gjetura për Co ishin në nivele më të larta sesa vlera maksimale e
lejueshme. Përqendrimet e Co në zonën rurale ishin të krahasueshme me MAC (20 mg
kg-1 -50 mg kg-1). Cr dhe Ni, në të gjitha stacionet kishte përqendrim më të larta sesa
intervali i MAC (50 mg kg -1-200 mg kg-1 dhe 20 mg kg-1-60 mg kg-1 respektivisht). 11
% e mostrave kishin vlerë më të lartë të Cu se intervali i MAC. Përqendrimet e Pb dhe
Zn ishin brenda niveleve të intervalit të MAC.
Përqindjet e mostrave të tokës që tejkalojnë nivelet e legjislacioneve janë paraqitur në
Tabelën 5.10. Nivelet e Cr, Co dhe Ni në të gjitha mostrat e tokës, rezultuan më të larta
sesa vlera e lejuar në të dy legjislacionet. Cu në 11% të mostrave rezultoi në nivele më
të larta sesa CSQG dhe në 33% të tyre sipas DSQG. 11 % e mostrave kishin nivele më
të larta të Cd sesa vlera sipas DSQG. Nivelet e Cd mund ti atribuohen përdorimit të
kimikateve bujqësore (Ungureanu et al., 2016). Nivelet e Cr, Co dhe Ni mund ti
atribuohen emetimeve të aktiviteteve industriale dhe përbërjes gjeokimike të tokës
(Lazo et al., 2017).
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Tabela 5.9. Intervalet e përqendrimeve maksimale të lejushme (MAC) për metalet
gjurmë në tokat bujqësore (Kabata-Pendias, 2011)
MAC1

Në këtë studim
Metali
mg kg -1
As
15-20
5.529-10.335
Cd
1-5
0.107-0.903
Co
20-50
19.66 - 34.81
Cr
50-200
502 - 1,182
Cu
60-150
17.10 - 185
Ni
20-60
161 - 325
Pb
20-300
13.84-40.63
Zn
100-300
35.18 - 127.1
1Vlera të raportuara më shpesh në literaturë, të marra nga Kabata-Pendias,(2011)

Tabela 5.10. Përqindjet e mostrave të tokës të zonës rurale që tejkalojnë limitet sipas
CSQG dhe DSQG.
% e mostrave të cilat
tejkalojnë vlerat e
CSQG
% e mostrave të cilat
tejkalojnë vlerat
maksimale sipas
DSQG
% e mostrave të cilat
tejkalojnë vlerat për
ndërhyrje sipas
DSQG

Cr

Mn

Fe

Co

Zona rurale
Ni
Cu
Zn

As

Cd

Pb

100

11

-

100

100

11

0

-

0

0

100

-

100

100

33

0

-

11

0

-
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0

0

-

0

0

100

5.3.4 Krahasimi i niveleve të metaleve të rënda në tre zonat e studjuara
Medianat e elementëve dhe vlerat e tyre në UCC janë paraqitur në Figurën 5.2.
Medianat e Fe, Cr, Ni, Zn, As, Cd dhe Co në zonën industriale ishin më të larta se në
zonat urbane dhe rurale. Në zonën industriale, elementët me medianë më të lartë sesa
përqendrimi i tyre në UCC ishin: Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, As, Cd dhe Pb.

log mg/kg

10000
100
1

0.01

Cd

As

Pb
Cu
Co
Industriale
Urbane

Zn
Rurale

Ni
UCC

Mn

Cr

Fe

Figura 5.2. Krahasimi i medianave të metaleve të rënda në zonën industriale, urbane
dhe rurale me vlerat e UCC-së.
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e zonës industriale dhe mund të shpjegohet me afërsinë mes tyre. Profili i metaleve në
zonën urbane ishte i ndryshëm nga zona rurale dhe industriale. Mn, Cu dhe Pb u gjetën
në nivele më të larta në zonën urbane krahasuar me zonën industriale dhe rurale. Nivelet
e larta të Pb në zonën urbane shpjegohen me emetimin e tij nga automjetet (KabataPendias, 2011). Përqendrimet e larta të Cu mund të shpjegohen me përdorimin e
plehrave kimike me bazë Cu (Ungureanu et al., 2016)
180000
160000

7

Pë
rqendrimi (mg/kg)

140000
120000
100000

15

80000
60000
40000

d 20000
Fe_I
Fe_U
Fe_R
.
Figura 5.3. Box –plot-et e metaleve të rënda (a,b,c,d) sipas zonave ku janë
përcaktuar.

5.4 Korrelimi i metaleve të rënda
Analiza korreluese përdoret për përcaktimin e lidhjeve shumë-elementëshe (Bekteshi
et al., 2014, Lazo et al., 2017). Korrelimi Pearson u realizua në mostrat e zonës
industriale (n=21) për të identifikuar marrëdhënien midis elementëve të analizuar.
Korrelimi midis elementëve është shumë i mirë për p<0.001, mesatar për p<0.005 dhe
i dobët për p<0.01. Një përmbledhje e çifteve korreluese është paraqitur në Tabelën
5.11.
Tabela 5.11. Përmbledhje e çifteve korreluese të analizës Pearson.

1

Probabiliteti
R2>0.75
1
p<0.001
0.6≤R2≤0.75
2
p<0.005
R2≥0.45
3
p<0.01

Fe-Cr
Pb-Cd

Co-Cr
As-Fe

Co-Fe
Cd-Zn

Çiftet korreluese
Ni-Cr
Ni-Fe
Ni-Co
Pb-Fe Pb-Cu

As-Cr

Cu-As

Cd-Mn

Pb-Cd

Cu-Cr

Cr-Pb

P<0.001, 2P<0.005, 3P<0.01

Pb-As

Zn-Mn

Cu-Fe

Pb-Zn

Matrica korreluese tregoi se ekzistonte një korrelacion shumë i lartë midis elementëve
Co-Cr; Co-Fe; Ni-Co; Co-Fe; Zn-Cd; As-Fe; Ni-Cr dhe korrelacion relativisht i lartë
midis elementëve Mn-Zn; Mn-Cd; Ni-Fe; Cu-As; Cu-Fe; Cu-Pb; Zn-Pb; As-Pb; Cd-Pb
dhe Fe-Pb. Korrelimi i lartë i elementëve Fe, Cr, Ni, Co mund të shpjegohet me burimet
gjeogjenike dhe antropogjene. Përveç burimit gjeogjenike që lidhet me përmbajtjen e
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tyre në mineralet kromite, përqendrimi i Cr, Ni, Co, Fe mund të influencohet nga
aktiviteti i industrisë metalurgjike kryesisht uzinës së Ferro-Kromit, uzinës 12, uzinës
kokso-kimike. Zn korrelon në mënyrë sinjifikuese me Mn, Cd dhe Pb. Korrelacioni i
tyre mund të shpjegohet me burimet antropogjene, kryesisht nga trafiku dhe aktivitetet
e industrisë metalurgjike (Maas et al., 2010). Korrelimi i Cu me As mund të lidhet me
përdorimin e plehrave kimikë me bazë Cu dhe As. Korrelimi Pearson u krye për mostrat
e tokës të zonës urbane dhe rurale, për arsye të numrit të vogël të mostrave rezultatet e
marra nuk janë shumë përfaqësuese.
Tabela 5.12 Koeficientët e korrelimit Pearson me nivel sinjifikance p<0.001, p<0.005
dhe p<0.01 të metaleve të rënda të analizuara në zonën industriale.
Mn_I
Ni_I
Co_I
Cu_I
Zn_I
As_I
Cd_I
Fe_I
Pb_I

Cr_I
0.193
0.7981
0.9171
0.5473
0.322
0.6242
0.040
0.9101
0.5443

Mn_I
0.455
Ni_I
0.402 0.9491 Co_I
0.427 0.345 0.474 Cu_I
0.7841 0.442 0.481 0.333 Zn_I
-0.063 0.145 0.393 0.7391 0.037
As_I
1
1
0.101
0.156
0.319
0.016
0.730
0.900
Cd_I
0.234 0.6561 0.8441 0.7481 0.366 0.8011 0.168
Fe_I
1
1
1
1
0.490 0.329 0.494 0.817 0.677 0.664 0.678 0.7351

Niveli i sinjifikancës: 3-P<0.01, 2-p<0.005; 1-p<0.001
Korrelimi Pearson

5.5 Analiza Faktoriale
Metalet e rënda janë të pranishme në mjedis si pasojë e burimeve antropogjene dhe
natyrore. Për të identifikuar burimet e metaleve të rënda u realizua analiza faktoriale
(FA) për 10 elementë dhe 21 stacione të zonës industriale. Nëpërmjet kësaj analize
bëhet i mundur reduktimi i të dhënave të marra për metalet, për të ekstraktuar faktorët
dhe për të analizuar marrëdhënien midis variablave të studjuara. Faktorët e ekstraktuar
nga analiza faktoriale u interpretuan si burime të cilat ndikojnë në rritjen e përqendrimit
të tyre. Të dhënat iu nënshtruan rrotullimit ortogonal Varimax, i cili thjeshton rezultatet
duke i grupuar në 3 faktorë kryesorë sipas kriterit Kaiser. Kriteri kryesor i cili u përdor
për përzgjedhjen e numrit maksimal të faktorëve dhe si model për identifikimin e
burimeve kryesore ishte vlera e vektorit Eigen > 1. Identifikimi i burimeve u bë i
mundur nga shqyrtimi i ngarkesave të elementëve. Rezultatet treguan se 93.3 % e
variancës totale shpjegohej nga tre faktorë, paraqitur në Tabelën 5.13.
Faktori 1 shpjegon 31.8 % të variancës totale dhe lidhet me elementët Cr, Ni, Co dhe
Fe me ngarkesa të larta pozitive. Kjo lidhje mund të shpjegohet me industrinë
metalurgjike dhe me natyrën gjeogjenike të mineraleve të kromit dhe të hekur-nikelit
(Lazo et al., 2017).
Faktori 2 shpjegon 31.1 % të variancës totale dhe ka ngarkesa të larta të elementëve
Cu, As, Pb, Fe dhe Cr. Cu në shumë studime identifikohet si gjurmues i ndotjes
antropogjene, nivelet e tij ndikohen nga përdorimi i plehrave kimikë (Ungureanu et al.,
2016). Nivelet e As ndikohen nga djegia e lëndëve fosile. Në këtë faktor ngarkesa e Pb
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është më e lartë sesa në faktorin F3. Kjo lidhje mund të shpjegohet me emetimin nga
trafiku, proceset e djegies së lëndëve fosile.
Faktori 3 shpjegon 30.4 % të variancës totale dhe ka ngarkesa të larta (>0.5) të Mn,
Zn, Cd dhe Pb. Ky faktor mund të shpjegohet me burimet lokale, faktorë gjeogjenike,
proceset teknologjike që zhvillohen në temperaturë të lartë në industrinë metalurgjike,
emetimet nga trafiku.
Tabela 5.13. Rezultatet e analizës faktoriale (FA) për metalet e rënda të përcaktuara në
zonën industriale. (Rrotullim Varimax)
Elementët Faktori 1 Faktori 2 Faktori 3 Përmbledhëse
Cr_I
0.012
0.947
0.835
0.501
Mn_I
0.260
0.006
0.822
0.868
Ni_I
0.035
0.217
0.972
0.961
Co_I
0.277
0.201
0.993
0.936
Cu_I
0.216
0.288
0.824
0.834
Zn_I
0.274
0.109
0.932
0.919
As_I
0.164
-0.140
0.956
0.953
Cd_I
-0.099
0.165
0.950
0.955
Fe_I
0.098
0.974
0.650
0.736
Pb_I
0.174
0.956
0.770
0.577
% Var
31.8
31.1
30.4
0.933

5.6 Vlerësimi i ndotjes nga metalet e rënda
Në këtë studim, niveli i ndotjes së tokave me metale të rënda u vlerësua duke përdorur
disa indekse (Yaylali-Abanuz, 2011; Islam et al., 2015; Qing, et al., 2015):
 Indeksi i gjeoakumulimit (Igeo)
 Faktori i kontaminimit (CF)
 Faktori i pasurimit (EF)
 Indeksi i ndotjes (PLI)
 Risku potencial ekologjik (PER)
Indekset u llogaritën në bazë të vlerave gjeokimike referuese të Kores së Sipërme
Kontinentale (UCC) (Rudnick and Gao, 2003).
5.6.1 Indeksi i gjeoakumulimit (Igeo)
Indeksi i gjeoakumulimit vlerëson ndotjen e tokës nga metalet e rënda duke krahasuar
përqendrimet e metaleve para aktiviteteve industriale me përqendrimet në ditët e sotme.
Kjo metodë është përdorur fillimisht nga Müller që prej viteve 1960 dhe është aplikuar
në shumë studime. Indeksi i gjeoakumulimit llogaritet me formulën:
Igeo= Log2 [Ci/1.5 Bi]

(7)

Ci - paraqet përqendrimin e matur të metaleve të rënda në tokë, Bi vlerën e sfondit
gjeokimikë në UCC. Faktori 1.5 është konstante që analizon luhatjet natyrore në
përmbajtjen e një elementi të dhënë në mjedis. Sipas Müller (1969), në varësi të vlerave
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të indeksit Igeo tokat janë klasifikuar në 7 klasa. C1-toka praktikisht të pakontaminuara
(Igeo≤0); C2-toka të pakontaminuara deri në pak të kontaminuara (0<Igeo<1); C3-toka
mesatarisht të kontaminuara (1<Igeo<2); C4-toka mesatarisht deri në shumë të
kontaminuara (2<Igeo<3); C5-toka shumë të kontaminuara (3<Igeo<4); C6-toka
shumë deri në ekstremisht të kontaminuara (4<Igeo<5); C7-toka ekstremisht të
kontaminuara (Igeo≥5). Rezultatet e indeksit të gjeoakumulimit për vlerësimin e
shkallës së ndotjes së metaleve të rëndë janë pasqyruar në Figurën 5.4.
Për zonën industriale, nivelet e Igeo për secilin element ishin: Cr (1.77-5.24), Mn (0.59-0.44), Fe (-1.10-1.65), Co (-0.26- 2.39), Zn (-1.29-2.57) me mesatare (-0.07), Ni
(1.72-4.66), Cu (-1.07-1.87), As (-0.50-1.92), Cd (-0.23-3.80) dhe Pb (-0.93-2.62).
Vlera mesatare e Igeo në zonën industriale ulet sipas këtij profili: Cr (3.08)>Ni (2.65)
> Cd (0.98) > Co (0.57) > Pb (0.32) > As (0.12) > Zn (-0.07) > Cu (-0.25) > Fe (-0.29)
> Mn (-0.29). Për zonën urbane, intervalet i Igeo për secilin element ishin: Cr (1.46 2.52), Mn (-0.42 deri në -0.08), Fe (-0.80 deri në -0.51), Co (-0.19 deri në -0.09), Zn (1.29-2.57), Ni (1.40-2.34), Cu (-0.51-0.80), As (-1.11-0.19), Cd (-0.71-1.30) dhe Pb (0.61-1.88). Vlera mesatare e Igeo në zonën urbane ndiqte profilin: Cr (1.94) > Ni (1.86)
> Pb (0.44) > Cd (0.16) > Cu (0.01) > Co (0.003) > As (-0.13) > Mn (-0.24) > Zn (0.60) > Fe (-0.66). Vlera mesatare e Igeo në zonën rurale ulet sipas këtij trendi: Cr
(2.35) > Ni (1.89) > Cd (0.36) > As (0.03) > Co (0.022) > Cu (-0.30) > Pb (-0.52) > Mn
(-0.54) > Fe (-0.77) > Zn (-0.90). 33% e mostrave të zonës industriale, në lidhje me
Igeo të Cr ishin shumë të kontaminuara (C5), 48 % e mostrave ishin shumë deri në
ekstremisht të kontaminuara (C6) dhe 24 % e motrave ishin ekstremisht të kontaminura
(C7). Vlerat mesatare të Igeo për çdo zonë dhe përcaktimi i klasës sipas Müller, janë

Figura 5.4. Box-plot i indeksit të gjeoakumulimit për metalet e rënda në zonën
industriale (pa indeks, urbane (e indeksuar me _1) dhe rurale (e indeksuar me_2).
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paraqitur në Tabelën 5.14. Për të gjitha stacionet vlera mesatare e Igeo për Cr ishte
mesatarisht deri në shumë të kontaminuara (C4). 14 % e mostrave ishin të
pakontaminuara deri në mesatarisht të kontaminuar me Fe, 81 % të pakontaminuara dhe
19 % e mostrave mesatarisht të kontaminuara. Duke marrë në konsideratë, vlerat
mesatare për secilin element në zonën industriale arritëm në përfundimin se: toka ishte
e pakontaminuara deri në mesatarisht e kontaminuara me Co, As, Cd, Pb, toka ishte
mesatarisht deri në shumë të kontaminuara me Ni, Cr dhe praktikisht të pakontaminuara
me Mn, Fe, Cu dhe Zn. Në zonën urbane, toka ishte praktikisht e pakontaminuar me
Mn, Fe, Cu, Zn, As, e pakontaminuara deri në mesatarisht e kontaminuara me Co, Cd
dhe mesatarisht e kontaminuara me Cr dhe Ni.
Në zonën rurale, toka ishte praktikisht e pakontaminuar me Mn, Fe, Cu, Zn, As, Pb.
Toka ishte e pakontaminuara deri në mesatarisht e kontaminuar me Co, Cd, mesatarisht
deri në shumë e kontaminuare me Cr dhe mesatarisht e kontaminuara me Ni.
Tabela 5.14 Vlerat mesatare të Igeo për çdo zonë dhe përcaktimi i klasës së metaleve
të rënda sipas Müller (1969).
Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

As

Cd

Pb

Industriale
Klasa
Urbane
Klasa

3.08
C4
1.94
C3

-0.29
C1
-0.24
C1

-0.29
C1
-0.66
C1

0.57
C2
0.003
C2

2.65
C4
1.86
C3

-0.25
C1
0.01
C1

0.07
C1
-0.60
C1

0.12
C2
-0.12
C1

0.98
C2
0.16
C2

Rurale

2.35

-0.54

-0.77

0.02

1.89

-0.31

-0.90

0.03

0.36

Klasa

C4

C1

C1

C2

C3

C1

C1

C1

C2

0.32
C2
0.47
C2
0.52
C1

5.6.2 Faktori i kontaminimit (CFi)
Faktori i kontaminimit u llogarit si raport i përqendrimit të çdo elementi (i) në tokë me
nivelin e sfondit të metalit (i) në UCC, me formulën:
CF=Cmetalit/Csfondit

(8)

Csfondit- përqendrimi i elementit në UCC,
Cmetalit-përqendrimit i elementit (i) në mostra toke
Faktori i kontaminimit jep informacion vetëm për një element. Klasat e CF-së janë
paraqitur në Tabelën 5.15. Shuma e të gjithë faktorëve të kontamiminit të gjithë
elementëve jep shkallën e kontaminimit (Cdeg) të zonës së studjuar. Në varësi të
parametrit të shkallës së kontaminimit janë përcaktuar 4 klasa, të paraqitura në Tabelën
5.15.
Tabela 5.15. Vlerat e CF-ve dhe Cdeg sipas Sutherland, (2000)
Faktori i kontaminimit (CF)
CF<1
1≤CF<3
3≤CF<6
CF≥6

Kontaminim i ulët
Kontaminim mesatar
Kontaminim i konsiderueshëm
Kontaminim shumë i lartë
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Shkalla e kontaminimit (Cdeg)
Cdeg<8
8≤Cdeg<16
16≤Cdeg<32
Cdeg≥32

Kontaminimi i ulët
Kontaminimi mesatar
Kontaminimi i kosiderueshëm
Kontaminimi shumë i lartë

CF varionte në mënyrë të konsiderueshme midis elementëve të ndryshëm, si në Figurën
5.5. Profili i faktorit të kontaminimit i llogaritur për të gjithë metalet në zonën
industriale sipas rendit zbritës ishte: Cr (11.6) > Ni (6.3)> Cd (2.43)> Co (1.67) > As
(1.53) > Pb (1.39) > Zn (1.18) > Mn (1.13) > Fe (1.08) ˃Cu (0.96).
Në zonën urbane profile ishte: Cr (5.45) > Ni (5.41) > Pb (2.02) > Co (1.53) > As (1.43),
Cd (1.41) > Mn > (1.30) >Cu (1.30) > Fe (0.94)> Zn (0.89).
Në zonën rurale profili ishte: Cr (7.2) > Ni (5.96) > As (1.52) > Cd (1.48) > Co (1.41)
> Mn (1.01) > Pb (0.89), Fe (0.87) > Cu (0.85) > Zn (0.72).
Faktori i kontaminimit për Cr në zonën industriale dhe rurale ishte shumë i lartë (CF≥6),
ndërsa në zonën urbane faktori i konataminimit ishte i konsiderueshëm. Në zonën
industriale, Mn. Fe, Co, Zn, As, Cd dhe Pb rezultuan me faktor kontaminimi të
moderuar. Ndërsa Cu kishte faktor kontaminimi të ulët. Në zonën urbane, Cr dhe Ni
kishte faktor kontaminimi të konsiderueshëm, ndërsa Mn, Co, Cu, As, Cd dhe Pb kishin
faktor kontaminimi mesatar. Zn dhe Fe kishin faktor kontaminimi shumë të ulët. Në
zonën rurale, Cr dhe Ni kishin faktor kontaminimi shumë të lartë, ndërsa Mn, Co, As,
Cd, kishin faktor kontaminimi mesatar. Fe, Cu, Zn, Pb kishin faktor kontaminimi të
ulët.

Figura 5.5. Box-plot i faktorit të kontaminimit për metalet e rënda në zonën industriale
(pa indeks), urbane (e indeksuar me _1) dhe rurale (e indeksuar me_2).
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Shuma e faktorëve të kontaminimit të 10 metaleve të përcaktuar në zonën industriale
rezultoi 29.4, në zonën urbane rezultoi 21.6 dhe në zonën rurale rezultoi 21.9. Zonat
rezultuan me shkallë kontaminimi të konsiderueshme 16≤ Cdeg<32.
5.6.3 Faktori i pasurimit (EF)
EF u llogarit për të vlerësuar shkallën e ndotjes si edhe impaktin e mundshëm të
aktivitetit antropogjen në përqendrimin e metaleve të rënda në tokë (Islam et al., 2017).
Për llogaritjen e faktorit të pasurimit (EF) u përdor ekuacioni i modifikuar nga Loska, i
cili fillimisht është prezantuar nga Buat-Menard dhe Cherselet (Yaylali-Abanuz, 2011).
Vlerësimi bazohet në normalizimin e elementëve ndaj një elementi referues. Elementët
më të zakonshëm të cilët përdoren për normalizim janë skandiumi (Sc), alumini (Al),
mangani (Mn), titani (Ti), kalciumi (Ca) dhe hekuri (Fe). Faktori i pasurimit < 1, tregon
se elementi është varfëruar në mjedis dhe në qoftëse EF>1 tregon se elementi është
relativisht i pasur në mjedis. Në këtë studim si element normalizues u përdor Li. Faktori
i pasurimit u llogarit me ekuacionin me ekuacionin e mëposhtëm:
𝐶𝑖 (𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟ë𝑠)
𝐶𝑟𝑒𝑓 (𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟ë𝑠)
𝐸𝐹 =
𝐵𝑖(𝑠𝑓𝑜𝑛𝑑𝑖)
𝐵𝑟𝑒𝑓(𝑠𝑓𝑜𝑛𝑑𝑖)

(9)

Ci- përqendrimi i metalit në mostër, Cref- përqendrimi i Li në mostër, Bi- përqendrimi i
sfondit për metalin, Bref- përqendrimi i sfondit për Li në UCC. Vlerat përkatëse të EFsë për secilin klasifikim janë paraqitur në Tabelën 5.16.
Tabela 5.16. Vlerat e indeksit të EF-së.
Efekti i pasurimit (EF) (Sutherland, 2000)
EF<2
2<EF<5
5<EF<20
20<EF<40
EF>40

Pasurim minimal
Pasurim mesatar
Pasurim sinjifikues
Pasurim shumë i lartë
Pasurim ekstremisht shumë i lartë

Në zonën industriale, vlera e faktorit të pasurimit për Cr ishte e lartë dhe tregoi se Cr
ka pasurim të rëndësishëm. Në këtë zonë, stacioni I7 (EF>40) kishte pasurim
ekstremisht të lartë ndërsa stacioni I15 (20<EF<40) pasurim shumë të lartë. Në zonën
urbane, Cr kishte pasurim mesatar, ndërsa në zonën rurale Cr kishte pasurim të
rëndësishëm. Profili i EF-ve për Cr rezultoi: EF industriale > EFrurale > EFurbane.
Mn për të tre zonat kishte pasurim minimal me EF<2. Fe kishte pasurim minimal në tre
zonat, me përjashtim të stacionit I7 dhe I15 në zonën industriale me pasurim të
rëndësishëm. Co kishte pasurim minimal, me përjashtim të stacionit I7 dhe I15 me
pasurim të rëndësishëm dhe të lartë në zonën industriale. Profili i pasurimit për Co ishte:
EF industriale > EFrurale > EFurban. 50 % e mostrave kishin pasurim mesatar të Ni, ndërsa
stacioni I15 kishte pasurim shumë të lartë. Në zonën urbane dhe rurale, Ni kishte
pasurim mesatar. Cu kishte pasurim minimal me përjashtim të stacionit R4 që paraqet
pasurim mesatar. Profili i faktorit të pasurimit për Cu ishte: rurale > industriale >
urbane. Zn në tre zonat kishte pasurim minimal, me përjashtim të stacioneve I15 dhe
I18 me pasurim mesatar. Faktori i pasurimit të As në zonën industriale, urbane dhe
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rurale ishte minimal. Shpërndarja e EF-së sipas zonave është paraqitur në Figurën 5.6.
Cd kishte pasurim minimal deri mesatar, me përjashtim të stacionit I18 në zonën
industriale. Ndërsa në zonën urbane dhe rurale kishte pasurim minimal.

Figura 5.6. Faktori i pasurimit për zonat industriale, urbane (indeksuar_1) dhe rurale(
indeksuar_2).
Në zonën industriale, 23 % e mostrave kishin pasurim mesatar të Pb, ndërsa në urbane
50 % e mostrave kishte pasurim mesatar dhe në zonën rurale vetëm një stacion kishte
pasurim mesatar.
5.6.4 Indeksi i ndotjes -PLI (Pollution Load Index)
Indeksi i ndotjes u përdor për vlerësimin e cilësisë së tokave me metale të rënda në
mostra individuale në zonën e studjuar (Islam et al., 2015). Ky indeks ndihmon në
ilustrimin e shpërndarjes së mostrave të kontaminuara, paraqitur në Figurën 5.7. Për të
dhënë një vlerësim të përgjithshëm të ndotjes për secilin stacion u llogarit indeksi i
ndotjes duke përdorur ekuacionin:
PLI= (PI1*PI2*PI3*PIn )1/n

(10)

Zona industriale konsiderohet mesatarisht deri shumë e ndotur. 52 % e stacioneve ishin
me ndotje të ulët deri mesatare (1 ≤PLI≤ 2), 24 % e stacioneve mesatarisht të ndotura
(2 ≤PLI≤ 3), 14 % e stacioneve mesatarisht deri në ndotje të lartë (3 ≤PLI≤ 4) dhe 10
% e tyre me nivel shumë të lartë ndotjeje (PLI>5).

98

Vlerësimi i gjendjes mjedisore të zonës së Elbasanit nëpërmjet përcaktimit të niveleve të
ndotësve organikë dhe inorganikë me metoda instrumentale

Zona industriale
3≤PLI≤4

14%

Zona urbane

Zona rurale

PLI>5

2≤PLI≤3

10%

22%

2≤PLI≤3

1≤PLI≤2
2≤PLI≤3

1≤PLI≤2

50%

52%

1≤PLI≤2

50%

78%

24%

Figura 5.7. Përqindjet e indeksit të PLI-së për çdo zonë studimi.
Në zonën urbane, 50 % e mostrave paraqesin ndotje të ulët deri mesatare dhe pjesa
tjetër ndotje mesatare. Në zonën rurale, 78 % e mostrave me ndotje të ulët deri mesatare,
vetëm 22 % e mostrave kishin ndotje të lartë.
Gjithashtu, u llogarit PLI për qytetin duke marrë në konsideratë PLI për secilën zonë:
PLI= (PLII*PLIU*PLIR)1/3

(11)

PLII- indeksi i ndotjes së integruar për zonën industriale, PLIU-indeksi i ndotjes së
integruar për zonën urbane, PLIR-indeksi i zonës së integruar për zonën rurale. PLI e
llogaritur për të gjitha mostrat në tre zonat është paraqitur në Tabelën 5.17.
Tabela 5.17. Vlerat e PLI-së për çdo zonë, për tre zonat së bashku si dhe klasat sipas
PLI.
Zonat

Zona
industriale
(n=21)
Zona urbane
(n=6)
Zona rurale
(n=9)

Elbasani

PLI

PLI zone

Intervali

Mesatare

1.45 – 5.83

2.41

1.82- 2.58

1.82

1.45- 2.48

1.68

1.94

Indeksi i ndotjes (PLI)
PLI≤1

E pandotur

1<PLI≤2

E pandotur deri në
mesatarisht

2<PLI≤3

Mesatarisht e ndotur

3<PLI≤4

Mesatarisht e ndotur deri
ndotje të lartë

4<PLI≤5

Ndotje të lartë

5<PLI

Ndotje shumë të lartë

5.6.5 Risku potencial ekologjik –PER (Potential Ecological Risk)
Indeksi i riskut ekologjik i propozuar nga Hakanson, (1980), u përdor për të vlerësuar
shkallën e ndotjes së tokave me metale të rënda duke marrë në konsideratë toksicitetin
e metaleve. Risku ekologjik u llogarit me ekuacionet e mëposhtme:
PER = ∑𝑛𝑖 𝐸𝑖𝑗
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Eij = Tin ∗ Cij

(12)

𝐶𝑖

Cij=𝐶𝑖𝑛
Cij - është faktori i kontaminimit të metalit i.
Ci –tregon përqendrimin e metalit (i) në mostër
Cin - tregon vlerën e sfondit të metalit (i) në UCC.
Eij - tregon indeksin e riskut ekologjik të një elementi të vetëm.
Tin - është faktori toksik biologjik për metalin (i).
Faktorët toksike të Cr, Ni, Cu, As, Cd dhe Pb janë 2,6,5,10,30 dhe 5 (Hakanson, 1980;
Islam et al., 2015). Faktori i riskut ekologjik mund të kategorizohet si më poshtë: risk i
ulët (Eij < 40), risk mesatar (40≤ Eij < 80), risk i konsiderueshëm (80≤ Eij < 160 ) , risk
i lartë (160<Eij < 320), risk shumë i lartë toksik (E ij > 320 ) (Hakanson, 1980; Islam et
al., 2015; Wu et al., 2015). PER është indeksi gjithëpërfshirës i riskut ekologjik dhe
jepet si shumë e Eij. Vlerat e PER sipas Hakanson (1980); risk mesatar (150<PER<300),
risk i konsiderueshëm (300<PER<600), risk tepër i lartë (PER>720). PER në zonën
industriale varionte nga 112-845, në zonën urbane varionte nga 90-223, ndërsa në zonën
rurale varionte nga 120- 395. Në zonën industriale, 33 % e mostra kishin risk ekologjik
të konsiderueshëm, 29 % e tyre risk të lartë dhe 38 % risk shumë të lartë. Kontribuesit
kryesor në riskun ekologjik ishin Ni, Cr, Cd.
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Figura 5.8. Paraqitja grafike e vlerave të indeksit të riskut ekologjik (PER) për çdo
stacion në zonat: a) industriale, b) urbane dhe c) rurale.
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Niveli i lartë i kontaminimit dhe faktori toksik i lartë i elementëve shpjegon përse këto
elementë ishin kontribuesit kryesor në vlerësimin e riskut ekologjik. 83% e mostrave
urbane dhe 78 % e mostrave në zonën rurale ishin me risk të kondsiderueshëm. Në
zonën urbane, kontribuesit kryesorë ishin Ni, Cd dhe Pb, ndërsa në zonën rurale ishin
Cr, Ni dhe Cd. Bazuar në vlerën mesatare të PER mund të themi se zona industriale
(PER=256) dhe zona rurale (PER=183), kishin risk ekologjik mesatar krahasuar dhe
me zonën urbane (PER=142), që kishte risk të ulët. Zona industriale pasqyroi nivel të
lartë ndotjeje për shkak të aktivitetit të plotë industrial para viteve '90 dhe aktivitetit të
tanishëm të uzinave që vazhdojnë të funksionojnë si uzina e çelikut, Fe-Cr, fabrika e
tullave refraktare dhe materialeve karbonike etj.
5.7 Përfundime
 Zona industriale rezultoi me nivele të larta të përqendrimit të metaleve të rënda
krahasuar me zonën rurale dhe urbane.
 Tokat ishin të ndotura më krom, nikel dhe kobalt, përmbajtja e të cilëve në të
gjitha mostrat tejkalonte nivelet e lejuara nga legjislacionet holandez dhe
kanadez.
 Vlerat mesatare të Igeo në zonën industriale treguan se toka ishte e
pakontaminuar me Mn, Fe, Cu, Zn, e pakontaminuar deri në mesatarisht e
kontaminuar me Co, As, Cd, Pb dhe mesatarisht deri në shumë të kontaminuara
me Ni dhe Cr.
 Në zonën urbane, vlerat e Igeo treguan se toka ishte e pakontaminuar me Mn,
Fe, Cu, Zn, As, e pakontaminuar deri në mesatarisht e kontaminuar me Co, Cd,
dhe mesatarisht e kontaminuar me Cr dhe Ni.
 Në zonën rurale, toka ishte e pakontaminuar me Mn, Fe, Cu, Zn, As, Pb, e
pakontaminuaa deri në mesatarisht e kontaminuar me Co, Cd, mesatarisht deri
në shumë e kontaminuar me Cr dhe mesatarisht e kontaminuar me Ni.
 Faktori i kontaminimit të Cr në zonën industriale dhe rurale ishte shumë i lartë
(CF≥6), ndërsa në zonën urbane ishte i konsiderueshëm (3≤CF<6).
 Indeksi i ndotjes për zonën industriale tregoi një zonë mesatarisht deri shumë e
ndotur.
 Vlera mesatare e indeksit të riskut ekologjik në zonën industriale (PER=256) dhe
në zonën rurale (PER=183) tregoi risk ekologjik mesatar krahasuar me zonën
urbane (PER=142), që kishte risk ekologjik të ulët.
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KAPITULLI 6
Korrelimi i metaleve të
rënda dhe PAH-ve në toka

Vlerësimi i gjendjes mjedisore të zonës së Elbasanit nëpërmjet përcaktimit të niveleve të
ndotësve organikë dhe inorganikë me metoda instrumentale

Korrelimi midis PAH-ve dhe metaleve të rënda në mostra toke të
qytetit të Elbasanit
Ndotja e mjedisit nga
Abstrakt informues
PAH-et dhe metalet e
rënda është shumë e
lidhur me zhvillimin e
industrisë, me rritjen e
popullsisë, me rritjen e
konsumit të energjisë
dhe me rritjen e numrit
të automjeteve. Në dy
kapitujt e mësipërm u
diskutua rreth niveleve
të ndotjes me PAH-e dhe
metale të rënda në toka
në zonën industriale,
rurale dhe urbane të këtij
qyteti.
Vlerësimi
i
niveleve, burimeve dhe shpërndarjes së PAH-ve dhe metaleve të rënda është raportuar
në studime të ndryshme (Cachada et al., 2012; Xu et al., 2018). Për të parë mundësinë
e ekzistencës së ndonjë lidhjeje të veçantë midis PAH-ve dhe metaleve të rënda në tokat
e qytetit të Elbasanit u realizua analiza korreluese dhe analiza faktoriale. PAH-et vijnë
kryesisht nga djegia e pjesshme e lëndëve fosile, përdorimi i qymyrit, aktivitetit
industrial si industria e çelikut, uzina e koksit dhe nga proceset e djegies së gomave për
prodhimin e lëndës djegëse, trafiku (Odabasi et al., 2010; Cachada et al., 2012; Peng et
al., 2013). Metalet e rënda vijnë nga djegia e lëndëve fosile, industria metalurgjike,
abrazioni i gomave, aktivitetet e tjera industriale, trafiku, përdorimi i kimikateve
bujqësore dhe plehrave kimike (Nadal et al., 2007; Arik & Yaldiz, 2010; Shtiza et al.,
2009; Bakradze et al., 2018).
6.1 Niveli i PAH-ve dhe metaleve të rënda
Në Tabelat 6.1 dhe 6.2 janë paraqitur parametrat statistikorë të analizës deskriptive për
metalet dhe PAH-et e analizuara në 36 mostra toke. Përqendrimet mesatare të
elementëve ishin: Cr 1125 mg kg-1, Fe 41,424 mg kg-1, Mn 719.6 mg kg-1, Co 37.50 mg
kg-1, Ni 424 mg kg-1, Cu 44.99 mg kg-1, Zn 97.70 mg kg-1, As 7.917 mg kg -1, Cd 0.319
mg kg-1, dhe Pb 37.26 mg kg-1. Përqendrimet e metaleve u gjetën të krahasueshme (As
dhe Cd) dhe në vlera më të larta krahasuar me nivelet e tyre në Atlasin Gjeokimikë të
Evropës (Salminen et al., 2005) (Tabela 6.1). Rezultatet pasqyrojnë një heterogjenitet
sinjifikues që reflektohet në vlerat e larta të koeficientit të variancës, të skewness-it dhe
të kurtosis. Elementët, Cr (CV=90 %), Fe (CV=61 %), Co (CV=67 %), Ni (CV=77 %),
Cu (CV=85 %), Zn (CV=101 %), Cd (CV=110 %) dhe Pb (CV=96 %) kishin variacion
të lartë, As (CV=45 %) kishte variacion të moderuar dhe Mn (CV =22 %) kishte
variacion të ulët. Vlerat e skewness-it për të gjithë elementët ishin pozitive, që tregon
se përqendrimi mesatar ishte në vlera më të larta sesa mediana e tyre dhe këta elementë
nuk i bindeshin shpërndarjes normale. Koeficienti i variancës për PAH-et ishte ≥ 100%,
duke pasqyruar variacion shumë të lartë të përqendrimeve të tyre në mostrat e tokës.
Medianat për PAH-et e analizuara ishin: ACY (6.6 µg kg-1); ACE (3.9 µg kg-1), FLU
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(2.6 µg kg-1); PHE (51 µg kg-1) FLT (106 µg kg-1); PYR (164 µg kg-1); BaA (39 µg kg1
); CHY (64 µg kg-1); BbF (73 µg kg-1); BkF (24 µg kg-1); BaP (35 µg kg-1); DahA (10
µg kg-1); BghiP (27 µg kg-1); IND (36 µg kg-1). Nga krahasimi i medianave u vu re se
PAH-et ishin në nivele më të larta se nivelet në legjislacionit holandez për tokat e
pandotura, duke pasqyruar ndikimin e aktivitetit antropogjen. Burimet kryesore të
emetimit të PAH-ve dhe metaleve të rënda janë industria metalurgjike, ish uzina e
koksit, djegia e lëndëve fosile, trafiku dhe përdorimi i plehrave kimike dhe kimikateve
bujqësore (Shtiza et al., 2009; Cachada, et al., 2012; Cachada et al., 2013; Guan et al.,
2015).
Tabela 6.1 Përmbledhje e parametrave statistikorë të analizës deskriptive të metaleve
(mg kg-1, peshë e thatë) të përcaktuara në 36 mostra toke.
Cr
Mes
StDev
CV
Min
Q1
Med.
Q3
Max
Skewness
Kurtosis
Atlasi
Gjeokimik
a
a

Mn

Fe

Co

1125 719.6 41424
37.5
1012 155.8 25208 25.15
90
22
61
67
380 457.2 24402 19.66
628 622.6 30214 24.29
805 678.8 34091 27.19
1173 788.7 43908 39.94
5225 1221.4 165034 136.56
2.95 1.74
3.83
2.66
9.29 4.17
17.04
7.49
60

-

-

7.78

Ni

Cu

Zn

As

424.2 44.99 97.7 7.917
325 38.14 98.4 3.594
77
85
101
45
160.8 17.06 35.2 4.975
264.8 23.29 49.2 6.545
292.6 29.84 68.2 7.289
438.6 61.85 114.9 8.31
1791 185.26 600.4 27.385
2.65
2.34
4.13
4.76
8.33
5.67 20.13 25.98
18

13

52

7.03

Cd

Pb

0.319 37.26
0.3522 35.8
110
96
0.0896 13.38
0.1435 16.69
0.2186 21.7
0.3549 41.99
2.0526 157.58
3.77
2.32
17.06
5.33
0.145

22.6

(Salminen et al., 2005)

Tabela 6.2 Përmbledhje e parametrave statistikorë të analizës deskriptive të PAH-ve
(µg kg-1, peshë e thatë) të përcaktuara në 36 mostra toke.
1

PAH

Mes

StDev CV Min Q1 Med

Q3

Max

ACY
ACE
FLU
PHE
FLT
PYR
BaA
CHY
BbF
BkF
BaP
DahA
BghiP
IND

77.4
40.1
73.7
860
1236
1111
909
1084
1185
369
689
188
459
555

350.6
163.6
389.9
4380
5262
4343
4644
5175
5428
1663
3130
900
2001
2322

24.7
16.4
12.6
119
344
368
123
192
228
67
131
32
93
114

2113.0
980.6
2346.1
26358
31575
26094
27941
31140
32636
9995
18797
5415
12005
13896

1

453 n.d
408 n.d
529 n.d
509 7
425 7
390 66
511 n.d
477 <LP
458 <LP
450 <LP
454 n.d
478 n.d
436 n.d
418 n.d

n.d
n.d
n.d
17
28
87
n.d
18
20
10
5
1
8
8

6.6
3.9
2.6
51
106
164
39
64
73
24
35
10
27
36

(VROM, 2000,Dragović et al., 2014)
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Skewness Kurtosis
5.91
5.75
5.98
5.96
5.79
5.76
5.96
5.92
5.88
5.86
5.85
5.92
5.80
5.73

35.26
33.77
35.87
35.66
34.20
33.88
35.65
35.34
34.97
34.82
34.74
35.29
34.31
33.65

Legj.
Holandez
45
20
20
20
25
25
20
25
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Profilet e shpërndarjes së metaleve të rënda dhe 14 PAH-ve janë paraqitur në Figurën
6.1a.dhe 6.1b. Profili i shpërndarjes së metaleve ishte: Cd < As < Pb < Co < Cu < Zn<
Ni < Mn < Cr < Fe, profil pothuajse i njëjtë me profilin e gjetur në zonat industriale,
urbane dhe rurale, që tregon se burimet e emetimit janë të njëjta. Profili i shpërndarjes
së PAH-ve ishte: FLU < ACE < ACY < DahA < BkF < BghiP < BaP <IND < BaA <
PHE < CHY < BbF < FLT < PYR. Profili i tyre rezultoi pothuajse i njëjtë me profilet e
studjuara për secilën zonë. Mbizotërimi i PAH-ve me masë molekulare të madhe tregoi
që burimet kryesore janë aktivitetet industriale në KME, trafiku dhe djegia e lëndëve
fosile.
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Figura 6.1. Diagramat box-plot të shpërndarjes së metaleve të rënda (grafiku a) dhe
hidrokarbureve policiklike aromatike (grafiku b) në 36 mostra toke.
Për të vlerësuar pasurimin e tokave me metale të rënda u llogarit raporti i vlerave të
medianës së metaleve në qytetin e Elbasanit me vlerat e medianës të raportuara në
Evropë (Gaberšek & Gosar, 2018). Rezultatet treguan se tokat e këtij qyteti ishin të
pasura me Cr, Ni, Co, Fe. Krahasimi i medianave të elementëve të analizuar në mostra
toke me pesë qytete të ndryshme është paraqitur në Tabelën 6.3. Mediana e Cr (805 mg
kg-1), Co (27.19 mg kg-1) dhe Ni (292.6 mg kg-1) në këtë studim ishin më të larta sesa
medianat e tyre në toka të raportuara për qytetet Maribor, Sisak, Novi Sad, Torino dhe
Berlin (Biasioli et al., 2007; Šajn et al., 2011; Birke et al., 2011a; Reimann et al., 2014;
Mihailović et al., 2015; Gaberšek & Gosar, 2018). Mediana e Mn (678.8 mg kg-1) ishte
e krahasueshme me medianën e Mn (669 mg kg-1) në Sisak dhe më e lartë se sa në
vendet e tjera. Mediana e Pb (21.70 mg kg-1), Zn (68.20 mg kg-1) dhe Cu (28.94 mg kg1
) ishte më e ulët krahasuar me vlerën e tyre në Torino të Italisë. Përqendrimet e larta
të metaleve të rënda mund t’i atribuohen kryesisht aktivitetit industrial të së shkuarës
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dhe të tanishëm, meqë shumica e metaleve përdoren dhe emetohen nga industritë
metalurgjike (Rachwał et al., 2015; Cirtina et al., 2016; Gaberšek & Gosar, 2018;).
Proceset e prodhimit të ҫelikut mund të ҫojnë në emetime të shumta të pluhurave dhe
të mbetjeve të ngurta me metale toksike, duke kontribuar në ndotjen e zonës me metale
të rënda. Përqendrime të larta të metaleve: Cr, Cu, Pb dhe Zn janë gjetur në toka rreth
shkrirësve të ҫelikut (Li et al., 2014). Në rritjen e nivele të ndotësve kontribuon trafiku,
djegia e lëndëve fosile, përdorimi i plehrave kimikë dhe kimikateve bujqësore. Faktor
tjetër që mund të ndikojë në përqendrime të larta të metaleve mund të jetë prania e
dampave në këtë zonë dhe transferimit të substancave të kontaminuara në tokë.
Tabela 6.3. Krahasimi i vlerave të medianës së elementëve në qytetin e Elbasanit
(n=36) me ato në Evropë.
Med.
Med.
Novi
Maribor Sisak.
Torino,
Berlin,
(tokat
Elb/Med.
Sad,
Sllovenib Kroacic
Italie
Gjermanif
a
d
Evropë)
Evropë
Serbi
805
20
40.25
31.0
30.6
28.4
129
25.1
Cr
3.4
1.70
2
Fe
1.56
613
669
363.6 256
Mn 678.8 435
292.6 14.4
20.31
27.5
30.7
27.7
153
7.70
Ni
27.19 7.2
3.77
10.2
10.4
7.2
<5.000
Co
29.84 26.3
1.13
40.1
26.2
27.7
71
31.2
Cu
68.20 46
1.48
131
109
101
149
129
Zn
0.218 0.20
1.09
0.315
0.455
0.346
Cd
7.829 10.2
0.76
10.1
9.40
6.30
3.90
As
21.70 17.7
1.22
44.0
37.2
48.7
94
76.6
Pb
a
(Reimann et al., 2014), b(Gaberšek & Gosar, 2018), c(Šajn et al., 2011), d(Mihailović et al.,
2015), e(Biasioli et al., 2007), f(Birke et al., 2011a)
HM

Med.

6.2 Analiza korreluese
Për të identifikuar lidhjet e mundshme midis elementëve të analizuar u realizua
korrelimi Spearman. Rezultatet e analizës së korrelacionit paraqiten në Tabelën 6.4.
Nga analiza korreluese rezultoi se Cr kishte korrelim sinjifikativ me Ni (r2=0.627), PHE
(r2=0.58), FLT(r2=0.603), PYR (r2=0.627), BaA (r2=0.588) CHY (r2=0.627), BbF
(r2=0.631), BkF (r2=0.620), BaP (r2=0.628), IND (r2=0.615) me nivel sinjifikancë
p<0.001. Mn kishte korrelim të moderuar me Fe (r 2=0.505) me nivel sinjifikancë
p<0.005. Fe kishte korrelim sinjifikues të fortë me Co (r2=0.819) dhe mesatar me Ni
(r2=0.682). Ky korrelim mund të shpjegohet me natyrën gjeogjenike të elementëve dhe
me burimet antropogjene. Co kishte korrelim shumë sinjifikues me Ni (r 2=0.873) me
Zn (r2=0.560) dhe korrelim të dobët me PHE(r2=0.421), FLT (r2=0.447) PYR
(r2=0.438), BaA (r2=0.454), CHY (r2=0.423), BbF (r2=0.442), BkF (r2=0.522), BaP
(r2=0.465), BghiP (r2=0.431), IND (r2=0.488) me nivel sinjifikance p<0.01. Ni
korrelonte me Zn (r2=0.685), Cd (r2=0.656), Pb (r2=0.64), PHE (r2=0.537), FLT
(r2=0.571), PYR (r2=0.580) BaA (r2=0.556), CHY (r2=0.553), BbF (r2=0.589), BkF
(r2=0.660), BghiP (r2=0.588), IND (r2=0.610) me p<0.001 dhe me BaP (r2=0.596) dhe
DahA (r2=0.497) me p<0.005. Cu kishte korrelim të rëndësishëm me Zn (r2=0.629), Cd
(r2=0.635), Pb (r2=0.707) me nivel sinjifikance p < 0.001. Ky korrelacion dëshmon për
origjinën antropogjene, kryesisht me ndotjen nga trafiku, djegien e hidrokarbureve
(Cachada et al., 2013). Zn kishte korrelim me Cd (r2=0.738) dhe Pb (r2=0.825). Cd
korrelon me Pb (r2=0.780) me PHE (r2=0.516), FLT(r2=0.615), PYR (r2=0.601), BaA
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(r2=0.607), CHY (r2=0.613), BbF (r2=0.649), BkF (r2=0.600), BaP(r2=0.628) BghiP
(r2=0.578), IND (r2=0.557) me p<0.001. Plumbi kishte korrelim sinjifikative të
moderuar me nivel sinjifikance p<0.005 me PAH-et, me përjashtim të PYR me
p<0.001. Korrelimi i Pb me PYR tregoi për burime të njëjta emetimi, kryesisht vijnë
nga trafiku. LMW-PAH-et korrelonin në mënyrë sinjifikuese midis tyre dhe HMWPAH-et kishin korrelacion shumë sinjifikues midis tyre që tregoi për burime të njëjta
dhe përgjithësisht për burime pirogjenike (Morillo et al., 2007).
Tabela 6.4 Korrelacionet midis PAH-ve dhe përqendrimit të metaleve në 36 mostra
toke, të qytetit të Elbasanit.
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
As
Cd
Pb
ACY
ACE
FLU
PHE
FLT
PYR
BaA
CHY
BbF
BkF
BaP
DahA
BghiP
IND

1

Cr
0.307
0.270
0.5042
0.6271
0.0522
0.5082
0.06
0.5282
0.4992
0.316
0.352
0.382
0.581
0.6031
0.6271
0.5881
0.6271
0.6311
0.621
0.6281
0.5332
0.5941
0.6151

ACY

ACE

ACE
FLU
PHE
FLT
PYR
BaA
CHY
BbF

0.8711
0.8861
0.3683
0.3793
0.3733
0.4023
0.4263
0.4252

0.9811
0.4972
0.4252
0.4422
0.4912
0.4542
0.4262

BkF
BaP
DahA
BghiP
IND

0.4092
0.4092
0.323
0.3893
0.4252

0.4132
0.4492
0.257
0.317
0.3753

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

As

Cd

Pb

0.5052
0.4643
0.364
0.214
0.4063
0.065
0.148
0.4043
0.012
0.123
0.15
0.169
0.139
0.138
0.166
0.12
0.083
0.139
0.133
0.091
0.085
0.107

0.8191
0.6821
0.373
0.4762
0.107
0.21
0.317
0.173
0.203
0.226
0.317
0.29
0.304
0.318
0.239
0.255
0.394
0.279
0.28
0.289
0.311

0.8731
0.4542
0.561
0.073
0.4852
0.4373
0.297
0.294
0.317
0.4213
0.4472
0.4383
0.4542
0.4232
0.4442
0.5222
0.4653
0.4313
0.4772
0.4882

0.5022
0.6851
-0.098
0.656
0.641
0.352
0.37
0.384
0.5372
0.5711
0.581
0.5561
0.5531
0.5891
0.661
0.5962
0.4972
0.5881
0.611

0.6291
-0.02
0.6351
0.7071
0.4433
0.376
0.33
0.135
0.216
0.202
0.237
0.207
0.231
0.233
0.224
0.112
0.218
0.205

-0.062
0.7381
0.8251
0.4413
0.4742
0.4633
0.433
0.4672
0.4712
0.4512
0.4332
0.4892
0.5511
0.4732
0.378
0.4572
0.4782

0.054
-0.016
-0.112
-0.228
-0.205
-0.014
0.007
-0.013
0.018
0.066
0.036
-0.032
0.035
0.084
0.061
0.023

0.781
0.4143
0.422
0.376
0.5162
0.6151
0.6011
0.6071
0.6131
0.6491
0.61
0.6281
0.4223
0.5781
0.5571

0.3683
0.4242
0.388
0.4552
0.5092
0.5161
0.5172
0.512
0.5312
0.5362
0.5452
0.367
0.4782
0.4792

FLU

PHE

0.5281
0.4362 0.9471
0.4612 0.9681
0.5131 0.9571
0.4912 0.9451
0.4592 0.9291
0.4542 0.8971
0.4822 0.9411
0.3393 0.821
0.3733 0.8691
0.442 0.8851

FLT

PYR

BaA

CHY

BbF

BkF

BaP

DahA

BghiP IND

0.951
0.9861
0.9041
0.9661
0.9641

0.9411
0.8771 0.8991
0.9421 0.9491 0.951
0.9461 0.9561 0.9531 0.991

0.9891
0.9531 0.9711
0.9581 0.9651 0.9691
0.971 0.9721 0.9521 0.981
0.9211
0.9611
0.841
0.9241
0.9141

0.9351
0.9731
0.8531
0.9221
0.9221

0.9051
0.9751
0.8471
0.9021
0.9071

p<0.001, 2p<0.005, 3p<0.01 Korrelim Spearman
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0.9851
0.8841
0.9441
0.9461
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6.3 Analiza faktoriale
PAH-et dhe metalet e rënda në mjedis janë të pranishme si pasojë e burimeve
antropogjene dhe natyrore (Morillo et al., 2007). Për të identifikuar burimet e tyre dhe
për një interpretim të mëtejshëm u realizua analiza faktoriale (FA) për 24 elementë dhe
36 stacione. Nëpërmjet kësaj analize bëhet i mundur reduktimi i të dhënave të marra
për metalet dhe për PAH-et në mostra toke, për të ekstraktuar faktorët si dhe për të
analizuar marrëdhënien midis variablave të studjuar. Faktorët e ekstraktuar nga analiza
faktoriale u interpretuan si burime që ndikojnë në rritjen e përqendrimit të tyre. Të
dhënat iu nënshtruan rrotullimit ortogonal Varimax, i cili thjeshton rezultatet duke i
grupuar në 3 faktorë kryesorë sipas kriterit Kaiser. Për përzgjedhjen e numrit maksimal
të faktorëve dhe për identifikimin e burimeve kryesore u përzgjodh vlera e vektorit
Eigen > 1. Identifikimi i burimeve u morrë nga shqyrtimi i ngarkesave të elementëve.
Rezultatet treguan se 93.6 % e variancës totale shpjegohej nga tre faktorë, paraqitur në
Tabelën 6.5.
Tabela 6.5. Rezultatet e analizës faktoriale (FA) për metalet e rënda dhe PAH-et të
përcaktuara në 36 mostrat e tokës. (Rrotullim Varimax)
Metale +
PAH-e
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
As
Cd
Pb
ACY
ACE
FLU
Varianca
%

Faktor 1

Faktor 2

Faktor 3

0.585
-0.172
0.745
0.350
0.136
0.519
-0.068
0.918
-0.062
0.545
0.982
0.975
0.982

0.767
0.376
0.590
0.893
0.938
-0.083
0.390
0.077
0.015
0.110
0.154
0.199
0.174

-0.145
0.710
0.256
0.245
0.217
0.495
0.858
0.109
0.916
0.761
0.060
0.037
0.029

66.4

14.2

13.1

Metale +
PAH-e
PHE
FLT
PYR
BaA
CHY
BbF
BkF
BaP
DahA
BghiP
IND

Faktor 1

Faktor 2

Faktor 3

0.984
0.978
0.976
0.983
0.983
0.982
0.981
0.981
0.983
0.979
0.976

0.173
0.195
0.199
0.173
0.177
0.181
0.187
0.185
0.178
0.188
0.195

-0.029
-0.039
-0.040
-0.033
-0.036
-0.041
-0.040
-0.040
-0.038
-0.047
-0.051

66.4

14.2

13.1

Si përfundim, mund të themi se të gjithë faktorët përmbajnë elementë që pasqyrojnë
burime kryesisht antropogjene të cilët janë përgjegjëse për 93.6 % të variancës totale.
Faktori 1 shpjegonte 66.4 % të variancës totale dhe përshkruante ngarkesat e larta të
Fe (0.745), Cu (0.519), As (0.918), Cr (0.585), Pb (0.545) dhe PAH-ve. Ngarkesat e
larta të metaleve dhe të PAH-ve tregojnë për ndikimin e faktorëve të ngjashëm dhe
burimeve të ngjashme. Ndikimi i Fe dhe Cr në këtë faktor mund të shpjegohet me
natyrën antropogjene, kryesisht të aktivitetit metalurgjik (uzinës së Fe-Cr). Ndikimi i
tyre mund të shpjegohet edhe me natyrën litogjenike. Prania e As dhe PAH-ve në këtë
grup mund të shpjegohet me natyrën pirogjenike të tyre (Yaylali-Abanuz, 2011).
Ndërsa Cu dhe Pb njihen si elementë tipikë urban dhe janë indikatorë të ndotjes së
shkaktuar nga trafiku (Rodríguez-Seijo et al., 2017; Modabberi et al., 2018). Prania e
elementëve në këtë grup mund të shpjegohet me burimet si trafiku, aktiviteti industrial
në KME, përdorimi i gomave për prodhim të lëndës djegëse (Biasioli et al., 2007).
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Faktori 2 shpjegonte 14.2 % të variancës totale. Ky faktor është përgjegjës për
ngarkesat e larta të Cr, Co, Ni, Fe. Ngarkesat e larta të tyre mund të shpjegohen me
faktin se janë metale që shoqërojnë mineralet e kromit, por mund të shpjegohen dhe me
natyrën antropogjene si pasojë e aktivitetit të industrisë metalurgjike (uzinës së Fe-Cr,
uzinës 12 dhe uzinës së çelikut) (Lazo et al., 2017).
Faktori 3 shpjegonte 13.1 % të variancës totale. Në këtë faktor elementët kishin
ngarkesa të larta të Zn (0.858), Pb (0.761), Cd (0.916), Mn (0.710). Shoqërimi i këtyre
elementëve mund t’u atribuohet përdorimit të mjeteve të transportit dhe industrisë së
çelikut. Cd dhe Zn përdoren për mbrojtje të çelikut ndërsa Mn për ti dhënë ashpërsinë
e duhur. Sipas Modabberi et al., (2018), burime të tjera të Cd janë veshja e gomave,
pigmentet, plehrat fosfate. Këta elementë mund të lidhen me trafikun dhe përdorimin e
kimikateve bujqësore (Maas et al., 2010).
6.4 Përfundime
Gjatë këtij studimi u arritën këto përfundime:
 Nivelet e metaleve të rënda të studjuar në qytetin e Elbasanit ishin në vlera
më të larta sesa ato të raportuara në Atlasin Gjeokimik.
 Vlerat pozitive të skewness, prania e vlerave “outlier” dhe vlerave ekstreme
u vëzhgua për elementët gjenogjenikë dhe antropogjenikë. Kjo sjellje është
tipike për zonat urbane dhe tregoi prezencën e burimeve lokale.
 Profilet e shpërndarjes së metaleve të rënda dhe të PAH-ve në 36 stacionet
të marra së bashku ishin të ngjashëm me profilin e secilës zonë më vete, gjë
që konfirmon se burimet e emetimit janë të njëjta.
 Mbizotërimi i PAH-ve me masë molekulare të madhe tregoi se burimet
kryesore janë aktivitetet industriale në KME dhe ndotja e akumuluar ndër
vite.
 Analiza korreluese tregoi një korrelacion të moderuar dhe të fortë për disa
metale të rënda me HMW-PAH-et, duke konfirmuar burime të njëjta
emetimi.
 Aplikimi i analizës faktoriale tregoi se janë 3 faktorë të cilët ndikojnë me
93.6 % të variancës totale.
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
Gjatë këtij studimi u përcaktuan substancat organike të qëndrueshme (POP-et),
hidrokarburet policiklike aromatike (PAH-et), si dhe disa metale të rënda, në një nga
qytetet më problematike për ndotjen mjedisore, atë të Elbasanit. Përcaktimi i POP-ve
është kryer për herë të parë në këtë zonë të rëndësishme industriale, duke krijuar kështu
mundësinë e krijimit të një data baze për nivelet e tyre në toka.
U realizuan:
 Përcaktimi i BTEX-ve në mostra toke në KME, të cilët u gjetën në nivele të larta
që mund të vijnë nga motorët e makinave, derdhjet aksidentale të naftës apo
gazit, përdorimit të lëndëve fosile në proceset e djegies, ruajtjes dhe
shpërndarjes së karburanteve, emetimet industriale dhe përdorimit të tyre si
tretës në procese të ndryshme industriale.
 Nivelet e larta të PCB-ve në këtë zonë mund të shpjegohen me mbetjet e
ndryshme elektronike, përdorimin e transformatorëve dhe kondensatorëve të
vjetër, si edhe emetimi i PCB-ve gjatë proceseve të prodhimit të çelikut ku si
lëndë të parë përdoret skrapi.
 Pesticidet klororganike pothuajse nuk janë detektuar në shumicën e stacioneve.
 Përmbajtja e PAH-ve individuale varionte në mënyrë të konsiderueshme midis
mostrave si në zonën industriale, urbane dhe atë rurale.
 Nivelet e PAH-ve treguan variacion të lartë, e cila lidhet me burimet lokale,
natyrën e burimeve emetuese dhe me kohën e depozitimit të tyre në tokë.
 PYR dhe FLT ishin komponimet me vlera më të larta të medianës në të tre zonat
e studjuara.
 Nivelet e PAH-ve krahasuar me legjislacionin kanadez dhe holandez rezultuan
më të ulëta, me përjashtim të stacionit te uzina kokso-kimike
 Profili i shpërndarjes së PAH-ve në tre zonat kryesore të qytetit të Elbasanit,
ndiqte trendin: zona industriale>zona urbane>zona rurale dhe u vu re
mbizotërim i PAH-ve me masë molekulare të madhe, kryesisht me 4-6 unaza.
 Vlerësimi i raporteve molekulare diagnostikuese të PAH-ve individuale
konfirmoi natyrën pirogjenike të tyre, kryesisht nga proceset e pirolizës, djegies
së pjesshme të komponimeve organike, përdorimi i lëndëve fosile si dhe nga
trafiku.
 Nga vlerësimi i cilësisë së tokave sipas klasifikimit të propozuar nga
Maliszewska-Kordybach (1996), u gjet se zona industriale ishte shumë e
kontaminuar, krahasuar me zonën urbane dhe rurale.
 Nivelet e PAH-ve në zonën industriale treguan se efektet negative ndaj specieve
biologjike mund të jenë të shpeshta, ndërsa në zonën rurale dhe urbane vlerësimi
i riskut mjedisor tregoi që efektet negative mund të shfaqen rrallë.
 Nga vlerësimi paraprak i riskut të shëndetit të njeriut rezultoi se popullata ka
tendencë të ulët për shfaqjen e sëmundjeve kancerogjene lidhur me emetimin e
PAH-ve.
 Në zonën industriale u gjetën nivele më të larta të metaleve të rënda krahasuar
me zonën rurale dhe urbane.
 Bazuar në indeksin e ndotjes (PLI) zona industriale rezultoi mesatarisht deri në
shumë e ndotur me metale të rënda, ndërsa zona urbane dhe rurale rezultuan të
pakontaminuara deri në mesatarisht të kontaminuara.
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 Bazuar në vlerën mesatare të PER, zona industriale dhe rurale shfaqën risk
ekologjik mesatar ndërsa zona urbane shfaqi risk ekologjik të ulët.
 Analiza korreluese tregoi një korrelacion të moderuar dhe të fortë për disa
metale të rënda me hidrokarburet policiklike aromatike me masë molekulare të
madhe, duke konfirmuar burime të njëjta emetimi, kryesisht nga aktiviteti
industrial dhe nga trafiku.
Rekomandojmë:
 Monitorim të vazhdueshem të ndotësve organike në matrica të ndryshme dhe në
një numër më të madh mostrash, për të vlerësuar shpërndarjen, trendin dhe
efektet në mjedis.
 Studime të POP-ve në mostra biologjike të punëtorëve që janë të ekspozuar në
vendet e punës dhe popullsisë që jeton afër zonës industriale, për vlerësimin e
riskut në shëndetin e njeriut lidhur me to.
 Kontrolli dhe vlerësimi nga agjencitë përkatëse i natyrës dhe sasisë së ndotësve
që emetohen nga uzinat dhe fabrikat që operojnë në këtë qytet.
 Studime epidemiologjike në këtë zonë për të përcaktuar lidhjet e mundshme
midis ndotësve kimikë dhe shëndetit të njeriut.
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Shtojca I
Tabela 1S. Lista e plotë e POP-ve

Kategoria

Pesticidet

Kimikate industriale
Produkte jo të qëllimshme

Komponime të shtuara në Maj 2009

Komponime të shtuara në Tetor
2009

Komponimet
Aldrin
Klordan
Dieldrin
DDT
Endrin
Heptaklor
Heksaklorbenzen
Mireks
Toksafen
PCB-të
PCDD dhe PCDF-të
PCB-të
HCB
Klordekon
α-Heksaklorcikloheksani
β-Heksaklorcikloheksani
Heksabrombifenili
Eteri i heksabrombifenilit dhe
eteri heptabrombifenilit
Lindani
Pentaklorbenzen
PFOS si edhe kripërat e tij
Eteri i tetrabrombifenilit dhe
Pentabrombifenilit
SCCP-të
Endosulfan
HBCD

134

Hidrokarburet
monoaromatike
Benzen
Toluen
Etilbenzen
o-ksilen
m-Ksilen
p-Ksilen
Hidrokarburet
policiklike aromatike
Naftalen
Acenaftilen
Acenaften
Fluoren
Fenantrene
Fluoranten
Piren
Benzo[a]antracen
Krizen
Benzo[a]piren
Benzo[b]fluoranten
Benzo[k]fluoranten
Benzo[g,h,i]perilen
Dibenz[a,h]antracen
Indeno[1,2,3c,d]piren

NAP
ACY
ACE
FLU
PHE
FLT
PYR
BaA
CHY
BaP
BbF
BkF
BghiP
DahA
IND

Xyl

B
T

Shkurtimi

C22H14

C10H8
C12H8
C12H10
C13H10
C14H10
C16H10
C16H10
C18H12
C18H12
C20H12
C20H12
C20H12

C8H10

C6H6
C7H8
C8H10

Formula
molekulare

128.19
152.20
154.20
166.22
178.23
202.26
202.26
228.30
228.3
252.32
252.32
252.32
276.34
278.36
276.34

78.11
92.15
106.16
106.16
106.16
106.16
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Masa
molekulare
(g/mol)

31.0
16.1
3.8
1.86-1.98
1-1.6
0.206
0.129-0.165
0.011
0.0015-0.0022
0.0038
0.0012
8.00E-04
2.6E-04
6.0E-04
2.2E-05

1770
535
169
173
160
180

Tretshmëria në
ujë, mg/L
(25 ̊C)

3.37
4.00
3.92
4.18
4.57
5.22
5.18
5.91
5.70
6.04
5.80
6.00
6.50
6.75
6.65

2.13
2.65
3.13
3.12
3.20
3.15

Log Kow

10.4
4.14
1.52
0.72
0.113
8.7E-03
0.0119
6.06E-04
1.07E-04
2.13E-05
6.67E-05
4.12E-06
2.25E-05
9.16E-08
1.30E-08

9970
3000
950
660
790
860

P avullit
(25 ̊C)

Tabela 2S. Përmbledhje e karakteristikave fiziko-kimike të hidrokarbureve monoaromatike dhe hidrokarbureve policiklike aromatike.
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Figura 1S. Lakoret e kalibrimit për përcaktimin e PAH-ve në mostra toke, të analizuara në GC-MS
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Figura 2S. Teste statistikore për gjetjen e shpërndarjes së të dhënave për disa prej
PAH-ve.
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Tabela 3S. Koeficientët korrelues (r2) midis PAH-ve individuale, Ʃ14PAH, Ʃ7PAH
dhe lëndës organike të analizuara në mostra toke në zonën urbane (n=6).
ACY ACE FLU PHE

FLT

PYR

BaA CHY BbF BkF BaP DahA BghiP IND Ʃ14PAH Ʃ 7PAH

ACE

1.000

FLU

1.000 1.000

PHE

0.845 0.845 0.845

FLT

0.845 0.845 0.845 1.000

PYR

0.845 0.845 0.845 1.000 1.000

BaA

0.898 0.898 0.898 0.941 0.941 0.941

ChY

0.845 0.845 0.845 1.000 1.000 1.000 0.941

BbF

0.845 0.845 0.845 1.000 1.000 1.000 0.941 1.000

BkF

0.845 0.845 0.845 1.000 1.000 1.000 0.941 1.000 1.000

BaP

0.898 0.898 0.898 0.941 0.941 0.941 1.000 0.941 0.941 0.941

DahA

0.857 0.857 0.857 0.812 0.812 0.812 0.955 0.812 0.812 0.812 0.955

BghiP

0.845 0.845 0.845 1.000 1.000 1.000 0.941 1.000 1.000 1.000 0.941 0.812

IND

0.898 0.898 0.898 0.941 0.941 0.941 1.000 0.941 0.941 0.941 1.000 0.955 0.941

Ʃ 14PAH 0.845 0.845 0.845 1.000 1.000 1.000 0.941 1.000 1.000 1.000 0.941 0.812 1.000 0.941
7 PAH
OM

0.845 0.845 0.845 1.000 1.000 1.000 0.941 1.000 1.000 1.000 0.941 0.812 1.000 0.941
0.676 0.676 0.676 0.257 0.257 0.257 0.516 0.257 0.257 0.257 0.516 0.667 0.257 0.516 0.257 0.257

Tabela 4S. Koeficientët korrelues (r2) midis PAH-ve individuale, Ʃ14PAH, Ʃ7PAH
dhe lëndës organike të analizuara në mostra toke në zonën rurale (n=9).
PHE

FLT

PYR

BaA CHY BbF

ACE

FLU

ACE
FLU
PHE

0.748
0.664
0.393

0.9661
0.8282

0.8122

FLT

0.510

0.8282

0.7623

0.9671

PYR

0.469

0.8542

0.8032

0.9501

0.9671

BaA

0.458

0.8622

0.8982

0.8952

0.8582

0.8952

CHY

0.385

0.8202

0.7873

0.9331

0.9331

0.9831

0.9131

BbF

0.686

0.9541

0.8872

0.9001

0.9331

0.9501

0.8582 0.9171

BkF

0.619

0.8202

0.7873

0.7003

0.7503

0.7833

0.8582 0.7503 0.7833

BaP

0.511

0.8342

0.8002

0.9151

0.9491

0.9831

0.9101 0.9661 0.9321 0.8142

DahA

0.408

0.7523

0.8282

0.8792

0.8202

0.7953

0.9171 0.8122 0.7703 0.644

0.8262

BghiP

0.711

0.8282

0.8452

0.8002

0.8332

0.8002

0.8582

0.8652 0.9041

IND

0.669

0.8542

0.8872

0.7833

0.8002

0.8332

0.8952 0.8127 0.8672 0.7833 0.8982 0.8792 0.9671

Ʃ14PAH

0.544

0.8792

0.8452

0.9331

0.9501

0.9831

0.8952 0.9671 0.9671 0.7503 0.9831 0.8372 0.8672

0.9001

7PAH

0.544

0.8792

0.8452

0.9331

0.9501

0.9831

0.8952 0.9671 0.9671 0.7503 0.9832 0.8372 0.8672

0.9001 1.000

OM

0.527

0.310

0.142

0.033

0.183

0.117

0.018 0.000 0.250 0.450

0.050 0.067 0.067

Spearman rho; 1p<0.001 ; 2 p<0.005; 3p<0.01
P-Value
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0.7673

0.8502

BkF

0.7503

BaP DahA

BghiP

IND Ʃ14PAH Ʃ 7PAH

ACY

0.102 -0.176 0.117
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Tabela 5S. Parametrat e përdorur për vlerësimin e riskut US EPA 2011.
Parametra
BW (pesha trupore)
EF (shpeshtësia e ekspozimit)
ED (kohëzgjatja e ekspozimit)
IR (shpejtësia e marrjes nga toka)
HR (shpejtësia e inhalimit nga toka)
CF (faktori i konvertimit)
sa (siperfaqja e ekspozimit dermike)
AF(faktori aderencës në lëkurë)
ABS (fraksioni i adsorbimit dermik)
AT (koha mesatare)
PEF (faktori i emetimit të grimcave)
CSF ingest(faktori i pjerresise të
kanceronogjenitetit)përmes gëlltitjes)
CSF dermike (faktori i kontaktit
dermik)
CSF inhalimit(risku njesi i inhalimit)

Vlera e parametrit
15(F) 70(R)
350
6(F) 24a (R)
200 (F) 200 (R)
7.6(F) 20 (R)
10-6
2800(F) 5700 (R)
0.2
0.1
25500
1.36*109

Njësia
kg
d/vit
vit
mg/dite
m3/d
kg/mg
cm2/dite
mg*cm2
Pa njësi
d
3
m *kg-1

7.3

(mg*kg-1*d-1)-1

25
3.85

(mg*m-3)-1

F-Fëmijët, R- Rriturit

Tabela 6S. Vlerat e llogaritura të ADD-së për çdo stacion të zonës industriale.
ADD ing
ADD dermike
Stacionet F
R
CRing
F
R
I1 1.6E-08 6.8E-09 1.7E-07 4.5E-09 7.8E-09
I2 5.6E-08 2.4E-08 5.9E-07 1.6E-08 2.8E-08
I3 2.2E-08 9.3E-09 2.3E-07 6.0E-09 1.1E-08
I4 4.6E-08 2.0E-08 4.8E-07 1.3E-08 2.3E-08
I5 1.8E-08 7.7E-09 1.9E-07 5.0E-09 8.7E-09
I6 2.6E-07 1.1E-07 2.7E-06 7.2E-08 1.3E-07
I7 3.6E-05 1.6E-05 3.8E-04 1.0E-05 1.8E-05
I8 3.0E-07 1.3E-07 3.1E-06 8.4E-08 1.5E-07
I9 2.0E-07 8.5E-08 2.1E-06 5.6E-08 9.7E-08
I10 3.3E-06 1.4E-06 3.5E-05 9.3E-07 1.6E-06
I11 7.2E-07 3.1E-07 7.5E-06 2.0E-07 3.5E-07
I12 2.0E-08 8.4E-09 2.0E-07 5.5E-09 9.6E-09
I13 2.3E-06 9.9E-07 2.4E-05 6.5E-07 1.1E-06
I14 1.4E-07 5.9E-08 1.4E-06 3.9E-08 6.8E-08
I15 7.7E-08 3.3E-08 8.0E-07 2.2E-08 3.8E-08
I16 6.6E-07 2.8E-07 6.9E-06 1.8E-07 3.2E-07
I17 2.4E-07 1.0E-07 2.5E-06 6.7E-08 1.2E-07
I18 9.9E-08 4.3E-08 1.0E-06 2.8E-08 4.9E-08
I19 1.9E-06 8.2E-07 2.0E-05 5.4E-07 9.3E-07
I20 5.9E-08 2.5E-08 6.1E-07 1.6E-08 2.9E-08
I21 6.5E-08 2.8E-08 6.7E-07 1.8E-08 3.2E-08
Min 1.6E-08 6.8E-09 1.7E-07 4.5E-09 7.8E-09
Max 3.6E-05 1.6E-05 3.8E-04 1.0E-05 1.8E-05
Med 1.4E-07 5.9E-08 1.4E-06 3.9E-08 6.8E-08
Mes. 2.2E-06 9.6E-07 2.3E-05 6.3E-07 1.1E-06
(UCL)-95 % 9.0E-06 3.8E-06 9.4E-05
2.5-06 4.4E-06
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ADD inhalim
CRderm
F
R
CRinhal
3.1E-07 4.5E-13 1.0E-12 5.6E-12
1.1E-06 1.6E-12 3.6E-12 2.0E-11
4.1E-07 6.0E-13 1.4E-12 7.6E-12
8.9E-07 1.3E-12 2.9E-12 1.6E-11
3.4E-07 5.0E-13 1.1E-12 6.3E-12
5.0E-06 7.2E-12 1.6E-11 9.0E-11
7.0E-04 1.0E-09 2.3E-09 1.3E-08
5.7E-06 8.3E-12 1.9E-11 1.0E-10
3.8E-06 5.5E-12 1.3E-11 7.0E-11
6.4E-05 9.3E-11 2.1E-10 1.2E-09
1.4E-05 2.0E-11 4.5E-11 2.5E-10
3.8E-07 5.5E-13 1.2E-12 6.9E-12
4.4E-05 6.5E-11 1.5E-10 8.1E-10
2.7E-06 3.9E-12 8.7E-12 4.8E-11
1.5E-06 2.2E-12 4.9E-12 2.7E-11
1.3E-05 1.8E-11 4.2E-11 2.3E-10
4.6E-06 6.7E-12 1.5E-11 8.4E-11
1.9E-06 2.8E-12 6.3E-12 3.5E-11
3.7E-05 5.3E-11 1.2E-10 6.7E-10
1.1E-06 1.6E-12 3.7E-12 2.1E-11
1.2E-06 1.8E-12 4.1E-12 2.3E-11
3.1E-07 4.5E-13 1.0E-12 5.6E-12
7.0E-04 1.0E-09 2.3E-09 1.3E-08
2.7E-06 3.9E-12 8.7E-12 4.8E-11
4.3E-05 6.2E-11 1.4E-10 7.8E-10
1.7E-04 2.5E-10 5.6E-10 3.1 E-9

Risku
4.7E-07
1.7E-06
6.4E-07
1.4E-06
5.3E-07
7.6E-06
1.1E-03
8.9E-06
5.9E-06
9.8E-05
2.1E-05
5.8E-07
6.8E-05
4.1E-06
2.3E-06
2.0E-05
7.1E-06
2.9E-06
5.7E-05
1.7E-06
1.9E-06
4.7E-07
1.1E-03
4.1E-06
6.6E-05
2.6E-05
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Tabela 7S. Vlerat e llogaritura të ADD-së për çdo stacion të zonës urbane
Stacionet

AAD ing
F

ADD dermike

ADD inhalimit

R

CRing

F

R

CRderm

F

R

CRinhal

Risku

U1 3.6E-08

1.5E-08

3.8E-07

1.0E-08

1.8E-08

6.9E-07

1.0E-12

2.3E-12

1.3E-11

1.0E-06

U2 2.9E-07

1.3E-07

3.1E-06

8.2E-08

1.4E-07

5.6E-06

8.2E-12

1.8E-11

1.0E-10

8.7E-06

U3 3.3E-07

1.4E-07

3.5E-06

9.3E-08

1.6E-07

6.4E-06

9.3E-12

2.1E-11

1.2E-10

9.8E-06

U4 2.6E-09

1.1E-09

2.7E-08

7.1E-10

1.2E-09

4.9E-08

7.1E-14

1.6E-13

8.9E-13

7.5E-08

U5 1.2E-07

5.3E-08

1.3E-06

3.5E-08

6.1E-08

2.4E-06

3.5E-12

7.8E-12

4.4E-11

3.6E-06

U6 1.3E-09

5.5E-10

1.3E-08

3.6E-10

6.2E-10

2.5E-08

3.6E-14

8.0E-14

4.5E-13

3.7E-08

min 1.3E-09

5.5E-10

1.3E-08

3.6E-10

6.2E-10

2.5E-08

3.6E-14

8.0E-14

4.5E-13

3.7E-08

max 3.3E-07

1.4E-07

3.5E-06

9.3E-08

1.6E-07

6.4E-06

9.3E-12

2.1E-11

1.2E-10

9.8E-06

Med. 8.0E-08

3.4E-08

8.4E-07

2.2E-08

3.9E-08

1.5E-06

2.2E-12

5.1E-12

2.8E-11

2.4E-06

Mes. 1.3E-07
95%
3.9E-07
(UCL)

5.7E-08

1.4E-06

3.7E-08

6.4E-08

2.5E-06

3.7E-12

8.3E-12

4.6E-11

3.9E-06

1.6E-07

5.0E-06

1.09E-07

1.9E-07

7.6E-06

1.09E-12

1.2E-11

1.3E-10

1.2E-05

Tabela 8S. Vlerat e llogaritura të ADD-së për çdo stacion të zonës rurale
Stacionet

ADD gelltitja

ADD dermike

ADD inhaluese

R1

F
5.3E-09

R
2.3E-09

CRing
5.6E-08

F
1.5E-09

R
2.6E-09

CRderm
1.0E-07

F
1.5E-13

R
3.4E-13

CRinhal
1.9E-12

Risku
1.5E-07

R2

2.2E-08

9.5E-09

2.3E-07

6.2E-09

1.1E-08

4.2E-07

6.2E-13

1.4E-12

7.7E-12

6.5E-07

R3

1.1E-07

4.7E-08

1.2E-06

3.1E-08

5.4E-08

2.1E-06

3.1E-12

7.0E-12

3.9E-11

3.2E-06

R4

9.0E-09

3.8E-09

9.4E-08

2.5E-09

4.4E-09

1.7E-07

2.5E-13

5.7E-13

3.1E-12

2.6E-07

R5

2.7E-09

1.1E-09

2.8E-08

7.5E-10

1.3E-09

5.1E-08

7.5E-14

1.7E-13

9.4E-13

7.9E-08

R6

6.0E-09

2.6E-09

6.3E-08

1.7E-09

2.9E-09

1.2E-07

1.7E-13

3.8E-13

2.1E-12

1.7E-07

R7

7.9E-09

3.4E-09

8.2E-08

2.2E-09

3.9E-09

1.5E-07

2.2E-13

5.0E-13

2.8E-12

2.3E-07

R8

1.6E-07

7.0E-08

1.7E-06

4.6E-08

8.0E-08

3.1E-06

4.5E-12

1.0E-11

5.7E-11

4.8E-06

R9

2.2E-07

9.6E-08

2.3E-06

6.2E-08

1.1E-07

4.3E-06

6.2E-12

1.4E-11

7.8E-11

6.6E-06

min

2.7E-09

1.1E-09

2.8E-08

7.5E-10

1.3E-09

5.1E-08

7.5E-14

1.7E-13

9.4E-13

7.9E-08

max

2.2E-07

9.6E-08

2.3E-06

6.2E-08

1.1E-07

4.3E-06

6.2E-12

1.4E-11

7.8E-11

6.6E-06

Med.

9.0E-09

3.8E-09

9.4E-08

2.5E-09

4.4E-09

1.7E-07

2.5E-13

5.7E-13

3.1E-12

2.7E-07

Mes.

6.1E-08

2.6E-08

6.4E-07

1.7E-08

3.0E-08

1.2E-06

1.7E-12

3.8E-12

2.1E-11

1.8E-06

95%
(UCL)

1.4E-07

6.1E-08

1.5E-06

4E-08

7E-07

2.7E-06

4E-12

9E-12

5E-11

4.2E-06
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Shtojca III
Figura 3S. Kurbat e kalibrimit për elementet e analizuar me ICP-MS.
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Figura 4S. Teste statistikore për gjetjen e shpërndarjes së të dhënave për metalet e
rënda.
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Abstrakt
Ndotja e tokës nga aktivitetet antropogjene është një çështje e rëndësishme mjedisore,
veçanërisht në qytetet e industrializuara. Në këtë studim është vlerësuar ndikimi
mjedisor i Kombinatit Metalurgjik të Elbasanit, në lidhje me ndotësit organikë dhe
inorganikë. Mostrat sipërfaqësore të tokës u mblodhën në zonën industriale, urbane
dhe rurale për të studjuar shpërndarjen, vlerësimin e riskut ekologjik dhe burimet e
mundshme të ndotësve organikë të qëndrueshëm (POP-ve) dhe metaleve të rënda (Cr,
Fe, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, As, Cd). Shuma e 14 PAH-ve prioritare sipas US EPA dhe
7 PAH-ve kancerogjene rezultuan në nivele më të larta në zonën industriale sesa në
ato urbane dhe rurale. Vlerësimi i raporteve molekulare diagnostikuese të PAH-ve
individuale konfirmoi natyrën kryesisht pirogjenike të tyre, kryesisht nga proceset e
pirolizës, djegies së pjesshme të komponimeve organike, përdorimi i lëndëve fosile si
dhe nga trafiku. U realizua një vlerësim paraprak i riskut në shëndetin e njeriut për
shfaqjen e sëmundjeve kancerogjene me PAH-e nga ndotja e tokës. Zona industriale
rezultoi me nivel më të lartë të metaleve të rënda në krahasim me zonat rurale dhe
urbane. Indeksi i gjeoakumulimit (Igeo), faktori i pasurimit (EF), indeksi i ndotjes
(PLI) dhe risku i mundshëm ekologjik (PER) u llogaritën për të vlerësuar situatën e
ndotjes nga metalet e rënda në të tre zonat. Indeksi i riskut ekologjik në zonën
industriale dhe në zonën rurale tregoi risk ekologjik mesatar krahasuar me zonën
urbane, që tregoi risk ekologjik të ulët.
Fjalët kyçe: Kombinati Metalurgjik, ndotja e tokës, PAH-et, POP-et, metale të rënda

Abstract
Soil pollution by anthropogenic activities is an important environmental issue,
especially in industrialized cities. The environmental impact of Metallurgical Combine
has been assessed in terms of organic and inorganic pollutants. Surface soil samples
from industrial, urban and rural areas were collected to study the distribution,
ecological risk assessment and probable sources of persistent organic pollutants
(POPs) and heavy metals (Cr, Fe, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, As, Cd). The sum of the 14
priority PAHs according to the US EPA and 7 carcinogenic PAHs resulted in higher
levels in the industrial area than urban and rural ones. Evaluation of individual PAH
diagnostic molecular ratios confirmed their pyrogenic nature, mainly by pyrolysis
processes, partial combustion of organic compounds, the use of fossil fuels and traffic.
A preliminary health risk assessment for the occurrence of carcinogenic diseases
associated with soil contamination by PAHs was carried out. The industrial area
resulted in higher levels of heavy metals compared to rural and urban areas. The geo
accumulation index (Igeo), enrichment factor (EF), pollution load index (PLI), and
potential ecological risk (PER) were calculated to assess the pollution status by heavy
metals in all three areas. The potential ecological risk index in the industrial and rural
area showed moderate ecological risk compared to urban area, which showed low
ecological risk.
Key words: Metallurgical Combine, soil pollution, PAHs, POPs, heavy metals
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