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چكيده
زمينه و هدف :غلظت آرسنیک در خاک و آب می تواند در اثر فرايندهاي طبیعی مانند رسوب خاکسترها ي آتشفشانی  ،معدن کاو ي،
تخلیه هاي زمین گرمايی ،اکسايش و انحالل کانی ها افزايش يابد .همچنین کاربرد علفکش ها و کودها ي حیوانی در کشاورزي میتواند
باعث افزايش غلظت آرسنیک محیط شود .در منطقه هشترود واقع در استان آذربايجان شرقی ،شواهد مربوط به آلودگی آرسنیک گزارش
شده است که احتمال دارد به علت آب  ،خاک و محصوالت زراعی آلوده به آرسنیک باشد .هدف پژوهش حاضر شناسايی میزان آلودگی
منابع آب ،خاک و محصوالت زراعی منطقه به آرسنیک می باشد
روش بررسی  :نمونه برداري از منابع آب هاي سطحی  ،خاک ،و گیاهان کشت شده در منطقه در چهار فصل صورت گرفت و غلظت
آرسنیک در نمونه ها تعیین شد.
يافته ها :نتايج تجزيه نمونه ها ي آب نشان داد که میانگین غلظت آرسنیک  0 /143 ،میلی گرم در لیتر و میانگین غلظت آرسنیک در
خاک  321/59میلی گرم در کیلو گرم و غلظت آرسنیک در محصوالت کشاورزي از حد مجاز 3میلی گرم در کیلوگرم کمتر می باشد.
بحث و نتيجه گيری :نتايج بدست آمده از مقايسه غلظت آرسنیک در نمونهها با مقادير استاندارد ،بیانگر آلودگی آب و خاک منطقه به
آرسنیک است که در بیشتر نمونه ها باالتر از حد استاندارد می باشد .پايین بودن غلظت آرسنیک در گیاهان منطقه می تواند به علت
قلیايی بودن خاک و باال بودن میزان رس باشد .آرسنیک در اين نوع خاک حاللیت پايینی داشته و بر روي ذرات رس خاک جذب می
گردد و گیاهان کشت شده در اين خاک ها ،براحتی توانايی جذب اين عنصر را از خاک ندارند.
واژه های کليدی  :آرسنیک ،خاک ،آب هاي سطحی ،محصوالت کشاورزي.

 -3استا ديار گروه محیط زيست ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ايران *(مسوول مکاتبات).
 -2استاديار دانشگاه علوم پزشکی تبريز ،تبريز ،ايران.
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Abstract
Background and Objective: Arsenic concentrations in soil and water can be increased by natural
processes such as sedimentation of volcanic ash, mining, geothermal debris, oxidation and dissolution
of minerals. Also, application of herbicides and animal fertilizers in agriculture can increase the
concentration of arsenic in the environment. In the Hashtrood area of East Azarbaijan province,
evidence of arsenic contamination has been reported, possibly due to arsenic contaminated water, soil
and crops. The purpose of this study was to identify the amount of pollution of water resources, soil
and crops in the region to arsenic
Method: Sampling of surface water resources, soil, and plants cultivated in the area in four seasons
and the concentration of arsenic was determined in samples.
Findings: Analysis of water samples showed the average concentration of arsenic 0.341 mg/lit. The
mean concentration of arsenic in the soil in the area is 127.95 mg/kg. The concentration of arsenic is
less than permissible 1mg/kg in agricultural products in both regions.
Discussion and Conclusions: The results of the comparison samples with standard values represent
water and soil arsenic contamination in this area which in the most samples is higher than the standard.
The low concentration of arsenic in the plants in the area can be due to the alkalinity of the soil and
high clay content. Arsenic has a low solubility in this type of soil and is absorbed on soil clay particles
and plants grown on these soils cannot easy to absorb arsenic from the soil.
Keywords: Arsenic, Soil, surface water, crop
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مقدمه
يکی از عناصر بسیار سمی و سرطانزا که در بسیاري از نقاط

خطرناک بیشتر آب آشامیدنی است .آب آشامیدنی آلوده،

جهان مشکالت زيست محیطی و بهداشتی زيادي را بهوجود

استفاده از آب آلوده به آرسنیک در تهیه غذا و آبیاري

آورده است آرسنیک ( )Asاست ( .)3انسان از طريق غذا ،آب و

محصوالت کشاورزي با آب آلوده باعث جذب ترکیبات آرسنیک

هوا در معرض آلودگی با آرسنیک قرار می گیرد .سطوح

در بدن انسان می شود( .)1مطالعات در جهان نشان میدهند

آرسنیک در غذا اغلب کم است به جز ماهی و صدف که می

که آتشفشانها مهمترين منبع طبیعی آرسنیک هستند .ساالنه

توانند جذب بااليی از آرسنیک را از آب داشته باشند .فرم هاي

حدود  3/5گیگا گرم آرسنیک بوسیله آتشفشانها و فرايندهاي

شیمیايی آلی آرسنیک براي انسان کمتر مضر هستند فرم هاي

مرتبط در اتمسفر پخش میشود ( .)4کودها ،آفت کش ها و

شیمیايی معدنی آرسنیک به مراتب سمی تر و اثرات مختلف

فعالیت هاي معدن کاري از جمله منابع بشرزاد آرسنیک بشمار

بهداشتی نظیر سوزش معده و روده ،کاهش تولید گلبولهاي

می روند .نمودار ساده شده چرخهي آرسنیک در شکل 3

قرمز و سفید خون ،اختالالت پوستی و ريوي ايجاد می

نشان داده شده است.

کنند( .)2منبع اصلی در معرض قرار گرفتن فرم هاي غیر آلی و

شكل  -5نمودار ساده شده چرخهی آرسنيک ()5
Figure 1. Simplified diagram of Arsenic cycle

در سطح بین المللی کارهاي زيادي در زمینه بررسی وجود و

ومتعاقب آن رهاسازي آرسنیک انجام میگیرد .آرسنیک بر

منشاء آرسنیک در منبع آب و خاک و مطالعه بیماريهاي

سطح اکسیدهاي آهن جذب میشود ويا با اکسیدهاي آهن

مرتبط با آرسنیک انجام شده است .در پژوهشی که برروي

پديده هم رسوبی 3را باعث میشود .نتايج بررسی تحرک

میزان آرسنیک در آبهاي زيرزمینی حوزه آبخیز ويالمت در

آرسنیک در آبهاي زيرزمینی منطقهاي در کشورسوئد ()1

اورگون آمريکا توسط سازمان زمینشناسی آمريکا ( )6انجام

نشان داد غلظت آرسنیک بین زير حد تشخیص (0/9 g/L

گرفت ،وجود آرسنیک در آبهاي زيرزمینی به وجود

>) و  100 g/Lمتغیر بوده است .غلظت آرسنیک چاهها با

اکسیدهاي آهن در منطقه ربط داده شد .شرايط احیا و غلظت

گروه سنگ بستر مخصوص خودشان ارتباط داشتند و دادههاي

باالي آهن محلول باعث انحالل اکسیدهاي آهن میشود
1- Coprecipitated
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بهبهانی نيا و همكار

آماري براي غلظت آرسنیک در هر گروه محاسبه شدند.

هاي گرفته شده از ساکنین حوزه آبخیز اين منطقه ،میزان

آنالیزهاي آماري نشان دادند که آب زيرزمینی با میزان آرسنیک

آرسنیک باالتر از حد مجاز بوده به نحوي که بیشتر اهالی با

باال و سنگ آتشفشانی قلیايی همبستگی دارند ،در حالیکه

معضل بیماري ناشی از افزايش اين عنصر مواجه هستند.

غلظت پايین آرسنیک با سنگهاي رسوبی ارتباط دارد .در

همچنین اين آلودگی ممکن است کاهش کمی و کیفی

پژوهشی میزان و گسترش آلودگی  Asرا در خاکها و رسوبات

محصوالت کشاورزي و يا ايجاد عوارض خاصی در دامها را در

حومه يک مرکز صنعتی در برزيل بررسی شد ( .)8با توجه به

پی داشته باشد ،که به دلیل عدم آگاهی ،علت آن تشخیص داده

نتايج به دست آمده ،اين احتمال داده شد که ماهیان رودخانه

نشده باشد ولی مربوط به همین آلودگی با فلزات سنگین باشد.

وچهارپايان منطقه ،ممکن است به وسیله آرسنیک آلوده شده و

در رابطه با میزان آرسنیک و فلزات احتمالی همراه آن در

بدين وسیله سالمتی ساکنین منطقه به مخاطره بیفتد .نتايج

خاکهاي اين حوزه و محصوالت کشاورزي تا کنون تحقیقی

بررسی توزيع و رفتار آرسنیک را در خاکها و آبهاي مجاور

انجام نشده است .در اين راستا در مقاله حاضر میزان آرسنیک

معدن طال-آرسنیک ( )5نشان داد در آبهاي منطقه مقادير

در خاک ،آب و محصوالت کشاورزي منطقه تعیین و وضعیت

 pHحدود  8و غلظت آرسنیک از  60تا  ppm 4000تغییر

آلودگی به آرسنیک و منشا آن در منطقه بررسی می شود.

میکند .ناحیه آلوده شده در شعاع  900 mو اثرات زيست

روش بررسی

محیطی آن به جز براي چراي احشام نسبتاً محدود میشود.

موقعيت جغرافيايی منطقه مورد مطالعه

آرسنیک در خاکها و رسوبات نسبت به آبها سريعتر کاهش

منطقه مورد مطالعه با وسعت  59کیلو متر مربع بین طو ل-

میيابد .افزايش غلظت آرسنیک توسط  pHقلیايی غالب در

هاي˝  46 ˚48 ΄ 00تا ˝  46 ˚99 ΄ 00شرقی و عرض هاي ˝ 00

آبهاي سطحی و زيرزمینی و نیز حضور فازهاي جامد ثانويه

΄  11 ˚ 29تا ˝  11 ˚ 10 ΄ 00شمالی در  20کیلومتري غرب

(اکسی-هیدروکسیدهاي آهن و آلومینیوم ،رسها و کانیهاي

هشترود در جنوب شرقی استان آذربايجان شرقی واقع شده

کربناته) مورد توجه است .توزيع آرسنیک در خاکها و رسوبات

است .اين منطقه جزء شهرستان هشترود محسوب میشود.

توسط چرخش آبهاي کم عمق و سطحی غنی از آرسنیک

روستاهاي ذوالبین ،سعادتلو  ،قوپوز و قزللو در محدوده مورد

توسط خزش ثقلی مواد باطله يا انتقال به صورت اجزاء معلق در

مطالعه قرار دارند.

آب بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرد .در ايران نیز در استان هاي
کردستان و آذربايجان شرقی (شهرستان هشترود) مقادير باالي

نمونه برداری

عنصر آرسنیک گزارش شده است ( .)31 ،32 ،33 ،30در استان

عملیات نمونهبرداري آب در فصل هاي مختلف و از آبهاي

کردستان ،امجدي پهنه بندي میزان و نحوه انتشار آرسنیک در

سطحی منطقه انجام گرفته است 38 .ايستگاه نمونهبرداري بر

منابع آبهاي بیجار و قروه استان کردستان و ارائه راهکارهاي

پايه بررسیهاي آبشناختی ،زمینشناختی و ريختشناختی

اجرائی الزم جهت بهرهبرداري صحیح از آبهاي منطقه را

انتخاب شدند .در هر ايستگاه ويژگی هاي دما ،قابلیت هدايت-

بررسی نمود ( .)34با توجه به مطالعات منطقهاي انجام شده در

الکتريکی ،و اسیديته آب در محل اندازهگیري شدند .نمونه

خصوص میزان آرسنیک در آبهاي زيرزمینی ،مشخص شد که

هاي آب بعد از برداشته شدن و رساندن اسیديته آنها به زير  2با

در بعضی از نواحی و روستاها غلظت اين آالينده بسیار بیش از

اسید نیتريک غلیظ ،به آزمايشگاه ارسال شدند .در آزمايشگاه

حد استاندارد بود که متعاقباً اثرات بهداشتی شديدي را براي

درصد سديم ،کلسیم و منیزيم و نیز فلز آرسنیک نمونهها اندازه

افراد بومی منطقه داشته است .با توجه به گزارش شبکه

گیري شد .با توجه به اينکه از رودخانه قرنقوجاي جهت آبیاري

بهداشت روستاي گوپوز از توابع شهرستان هشترود ،در نمونه-

محصوالت استفاده می شود از آب اين رودخانه نیز در بهار،
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تابستان ،پايیز و زمستان سال  54نمونه برداري شد و غلظت

جدول  -5غلظت آرسنيک در نمونه های آب رودخانه

آرسنیک در نمونه ها به وسیله دستگاه جذب اتمی مجهز به

قرنقوچای در فصول مختلف سال (غلظت ها بر حسب

سیستم تولید هیدروژن ،تعیین گرديد .براي نمونه برداري

ميلی گرم بر ليتر)

گیاهان ،گیاهانی که بیشترين سطح زير کشت را دارند انتخاب

Table 1. The concentration of arsenic in water

شدند از گروه حبوبات ،نخود و از گروه غالت  ،گندم و از گیاهان

samples, Gharangoochay River in different seasons

علوفه اي ،يونجه و از نباتات روغنی ،گلرنگ انتخاب شد .نمونه

()Concentration in milligrams per liter

برداري از گیاهان در روستاي قوپوز و روستاي سعاتلو در

بهار

زمستان

پاييز

تابستان

تابستان  3154انجام گرفت .از خاک منطقه مورد مطالعه در

3/10

0/49

0/80

2/00

اطراف روستاي قوپوز و قزالر نمونه برداري شد و میزان

3/61

0/15

3/03

3/80

آرسنیک و برخی خصوصیات خاک نظیر بافت خاک،EC ،pH ،

3/16

0/21

0/19

2/18

درصد کربن آلی و درصد گچ و درصد اکسیدهاي آهن در

3/90

0/03

0/62

2/30

نمونه ها تعیین شد ( 39و  .)36براي تعیین میزان همبستگی

3/50

0/35

0/51

2/20

بین غلظت آرسنیک و ويژگی هاي فیزيکی ،شیمیايی خاک از

3/81

0/08

3/10

3/69

ضريب همبستگی روش اسپیرمن استفاده شد ..عالوه بر 36
نمونه خاک ( 0-39سانتی متري) که مطابق با شبکه طراحی
شده نمونهبرداري شدند 1 ،نمونه در اطراف روستاي قوپوز
) (HS17, HS18, HS19و  2نمونه ) (HS20در نزديکی
روستاي قزالر برداشت شد .نمونه ها بعد از هوا خشک و کوبیده
شدن ،از غربال دو میلی متري عبور داده شده و در آزمايشگاه
ويژگی هاي درصد رس ،اسیديته ،هدايت الکتريکی ،درصد کربن
آلی ،درصد گچ و ظرفیت تبادل کاتیونی و میزان آرسنیک آنها
اندازه گیري شد ( 39و .)36
يافتهها
میانگین اسیديته نمونه هاي آب (8/1قلیايی)  ،هدايت الکتريکی
 0/2تا  2/8دسی زيمنس بر متر و با توجه به مقادير عناصر
سديم ،کلسیم و منیزيم بدست آمده ،نسبت جذب سديم34/3 ،
بدست آمد .براساس نمودار ويلکوس (براي تعیین کیفیت آب)،
نمونههاي آب منطقه در  9رده C4S2 ،C3S2 ،C3S1 ،C2S1
و C4S3يا به عبارتی در محدوه کمی شور ،تقريباً مناسب تا
خیلی شور و مضر براي کشاورزي قرار میگیرند .نتايج تجزيه
نمونه هاي آب در جدول  3نشان می دهد که غلظت بیشینه
آرسنیک  2/180میلی گرم در لیتر ،غلظت کمینه آن 0/03و
متوسط اين غلظت 0/143 ،میلی گرم در لیتر بود .

نتايج مربوط به گیاهان در جدول  2نشان داده شده است .در
مجموع از چهار گروه گیاه کشت شده رايج در منطقه شامل
نخود ،گندم ،يونجه ،و گلرنگ نمونه برداري انجام گرفت .چون
در روستاي قوپوز آب آلوده به آرسنیک براي کشاورزي استفاده
می شود ،يک دسته از نمونه هاي گیاهی از گیاهان کشت شده
اين منطقه گرفته شد .نمونه برداري از دسته ديگر گیاهان
کشت شده در روستاي سعادتلو که در نزديکی روستاي قبلی
قرار داشت انجام گرفت که از آب غیر آلوده براي کشاورزي
استفاده قرار می کردند .براي هر دسته از گیاهان و براي هر
منطقه ،پنج نمونه مرکب از مزارع گوناگون گرفته شد.
جدول  -4غلظت آرسنيک در نمونه های گياهی منطقه
مطالعه شده(ميلی گرم بر کيلوگرم ماده ی خشک گياهی)
Table 2- The concentration of arsenic in plant
)samples in study area (mg/ kg dry matter

دامنه غلظت

منطقه نمونه

نوع نمونه

آرسنيک

برداری

گياهی

0/01-0/06

روستاي گوپوز

نخود

>0/03

روستاي سعادتلو

0/01-0/32

روستاي گوپوز

0/03-0/01

روستاي سعادتلو

گندم
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0/13-0/80

روستاي گوپوز

0/02-0/05

روستاي سعادتلو

0/08-0/24

روستاي گوپوز

>0/03

روستاي سعادتلو

بهبهانی نيا و همكار

دسی زيمنس بر متر ،درصد کربن آلی  ،0/11درصد گچ ،20/0

يونجه

ظرفیت تبادل کاتیونی  36/3سانتی مول بر کیلو گرم درصد
رس  69و درصد اکسید آهن  2/3می باشد .در شکل  2نشان

گلرنگ

داده شده است که میانگین فراوانی آرسنیک در محدوده

همانگونه که در جدول  2ديده می شود غلظت آرسنیک در هر

مطالعاتی  321/59میلی گرم در کیلوگرم است .بیشینه مقدار

دو نوع منطقه (منطقه اي که از آب آلوده استفاده می کنند و

(میلی گرم در کیلوگرم )3281اين عنصر مربوط به نمونه HS7

منطقه شاهد) پايین می باشد.

و کمترين( مقدارمیلی گرم درکیلوگرم  )32هم مربوط به نمونه

يافته هاي تعیین ويژگی هاي فیزيکی و شیمیايی خاک نشان

 HS16-2است.

دادند که میانگین اسیديته خاک ها  ،8/2هدايت الکتريکی 1/9

شكل  -4غلظت آرسنيک در نمونههای خاک منطقه مطالعاتی(حد بحرانی ( )41-51 mg/kgآرسنيک بوسيله نوار قرمز نشان
داده شده است  Kabata-Pendiasو )5482، Pendias
Figure 2. Concentration of as in the samples of soil in study area (critical level is ,20-50 mg/kg, Pendias 1984,
)red band

به منظور درک بهتر روابط و همبستگی بین عنصر آرسنیک و

همبستگی بین عناصر و خواص فیزيکی وشیمیايی نمونههاي

ويژگی هاي فیزيکی وشیمیايی نمونههاي خاک ماتريس ضرايب

خاک بدست آمد (جدول .)1

جدول  -3ماتريس ضرايب همبستگی بين آرسنيک و ويژگی های فيزيكی وشيميايی خاک به روش اسپيرمن
Table 3. Matrix of correlation coefficients between As and soil physical and chemical characteristics by
Spearman method

%OC

%Clay

%CaSO4

CEC

PH

EC

Fe2O3

0/341

0/431

0/349

0/022

0/359

0/392

0/963

Var
As

يافته هاي اين جدول نشان می دهند که درصد اکسیدهاي

بحث و نتيجه گيری

آهن ،تنها ويژگی است که با میزان آرسنیک نمونه هاي خاک

جهت مطالعه میزان آلودگی نمونههاي آب به آرسنیک ،مقادير

همبستگی مثبت دارد.

عناصر مختلف در نمونهها با استانداردهاي موجود مقايسه شدو
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شدت آلودگی آنها تعیین شد .با توجه به اينکه منابع آب مورد

بیشتر دارند و خاکهاي گروه  Cنیاز به پااليش دارند).

مطالعه در منطقه براي شرب و کشاورزي مورد استفاده قرار

همچنین  8نمونه ( 18/3درصد) تمرکز آرسنیک بیش از 90

میگیرند ،دادههاي بدست آمده با استانداردهاي ،EPA

میلیگرم در کیلوگرم داشته و جزء خاکهاي  Cمحسوب

 WHOو ايران براي عنصر آرسنیک مقايسه شدند .نتايج

میشوند .غلظت آرسنیک در يک نمونه خاک  3281میلیگرم

بدست آمده از مقايسه غلظت عناصر در نمونههاي مورد مطالعه

در کیلوگرم میباشد ،که در محدوده بسیار آلوده قرار میگیرد و

با مقادير استاندارد بیانگر آلودگی آبهاي منطقه به عنصر

نسبت به غلظت استاندارد ( 90میلیگرم در کیلوگرم) حدود 26

آرسنیک است که در اکثر نمونهها باالتر از حد استاندارد

برابر افزايش نشان میدهد .اين نمونه در نزديکی روستاي قوپوز

هستند .پايین بودن غلظت آرسنیک در گیاهان منطقه می

و منابع آب آلوده به اين عنصر قرار دارد .با توجه به غلظت زياد

تواند به علت قلیايی بودن خاک هاي منطقه و باال بودن میزان

اين عنصر در محیطهاي خاکی منطقه میتوان آلوده بودن آنها

رس آن ها باشد( )32شرايط ذکر شده باعث می شود آرسنیک

را به اين عنصر بسیار سمی از منبع مواد معدنی و سنگهاي

در اين خاک ها حاللیت پايینی داشته باشد و بر روي ذرات رس

منطقه مورد توجه قرار داده و امکان ورود بیش از حد استاندارد

خاک بطور قوي جذب گردد و به اين ترتیب گیاهان کشت شده

آن را به چرخه غذايی دامها و انسانها بررسی نمود .با توجه به

در اين خاک ها ،براحتی توانايی جذب اين عنصر را از خاک

آتشفشانی بودن منطقه مطالعاتی و گسترش زياد خاکسترهاي

نداشته باشند .زندسلیمی و همکاران ( )17و زنگ و همکاران

آتشفشانی در منطقه میتوان منشاء آلودگی را در ارتباط با اين

( )18نیز در خاک هاي آلوده به آرسنیک مورد بررسی شان که

ترکیبات دانست .چشمههاي آبگرم موجود در مناطق مجاور

حاوي مقادير بااليی رس وآهک ( )pH>7بودند به يافته هاي

شاهدي بر انجام فعالیتهاي هیدروترمال در گذشته میباشد.

حد مجاز آرسنیک در محصوالت

وجود توده آتشفشانی مرتبط با سهند که دهانههاي پراکنده آن

کشاورزي  3میلی گرم بر کیلوگرم است که در تمام نمونه ها

تا نزديکی منطقه مورد مطالعه گسترش يافته است میتواند

غلظت آرسنیک کمتر از حد مجاز به دست آمد .در تحقیقی که

تأئیدي بر مطالب ذکر شده باشد .مطالعات انجام شده در مناطق

توسط پیر صاحب و همکاران ( )19بر روي میزان آرسنیک در

مجاور محدوده مطالعاتی نیز نقش فعالیتهاي آتشفشانی را در

محصوالت کشاورزي و اب شرب روستاي قروه و بیجار انجام شد

افزايش میزان آرسنیک در اين مناطق تأئید میکنند .در مناطق

نیز میزان ارسنیک در نمونه هاي آب در تمامی موارد بیش از

مجاور ،افزايش آرسنیک در حدي بوده که کانی هاي آرسنیک

استاندارد ملی ايران به دست آمد و براي محصوالت کشاورزي

دار (اورپیمنت و رآلگار) در اين مناطق تشکیل شده اند.

کمتر از حد مجاز يک میلی گرم بر کیلوگرم به دست آمد .يافته

مطالعات انجام شده در آرژانتین ( )21نیز نقش خاکسترها در

هاي حاصل از اندازه گیري میزان آرسنیک نمونه هاي خاک

آلودگی آب به آرسنیک را تأئید میکند .با توجه به اين که در

نشان می دهند که میزان عنصر آرسنیک در  33نمونه (92/18

محدوده مطالعاتی هیچگونه فعالیت آلودهکننده صنعتی و

درصد) از خاکهاي منطقه نسبت به حد استاندارد ( )20در

شهري ديده نمیشود ،تنها منبع آنتروپوژنیک (بشرزاد) که می-

محدوده بحرانی و  8نمونه ( 18/3درصد) نیز باالتر از اين

توان براي اين آلودگی فرض کرد استفاده از کود و سموم

محدوده ( 90میلیگرم در کیلوگرم) واقع شده و حالت آلودگی

شیمیايی حاوي آرسنیک است ،اما از طرفی چون کشاورزي

نشان میدهد (شکل  .)2براساس استانداردهاي ديگر (38و

بطور عمده بصورت ديم صورت میگیرد و کود و سموم مصرف

 ،)35تعداد  6نمونه از خاک هاي منطقه ( 28/91درصد) با

زيادي ندارد و اين سموم حتی در مناطق غیرآلوده مجاور

مقدار آرسنیک بین  10تا  90میلیگرم در کیلوگرم در محدوده

محدوده مطالعاتی نیز استفاده میشوند ،بنابراين عامل اصلی

 Bتا  Cقرار میگیرند (گروه  Bاز خاکها نیاز به بررسی

آلودگی محسوب نمیشوند.

مشابهی دست يافتند.
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