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چکيده
زمينه و هدف :آلودگي آرسنيك خاكها و آب هاي سطحي و زيرزميني به دليل پتانسيل باالي آن براي ورود به زنجيره غذايي ،تهديد بزرگي براي سالمت بشر ميباشد.
در منطقه هشترود واقع در استان آذربايجان شرقي ،شواهد مربوط به آلودگي آرسنيك به صورت ناراحتي هاي پوستي گزارش شده است .هم چنين اين آلودگي ممكن
است كاهش كمي و كيفي محصوالت كشاورزي و يا ايجاد عوارض خاصي در دامها را در پي داشته باشد ،كه به دليل عدم آگاهي ،علت آن تشخيص داده نشده باشد ولي
مربوط به آلودگي با آرسنيك باشد .اهداف پژوهش حاضر شامل شناسايي ميزان آلودگي منابع آب و خاك منطقه به وسيله آرسنيك و تعيين منشاء آلودگي مي باشد.
روش بررسی :پس از انجام بررسيهاي صحرايي و نمونهبرداري از منابع آب هاي سطحي و زيرزميني ،خاك ،رسوبات رودخانه و سنگ براساس موقعيت منابع موجود در
منطقه و تجزيه ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي و نيز آرسنيك در آن ها ،تجزيه و تحليل هاي الزم صورت گرفت.
يافته ها :براي عنصر آرسنيك تفاوت قابل مالحظهاي بين مقدار ميانگين اين عنصر با هم در نمونهها و هم چنين با ميانگين پوسته وجود دارد .حداكثر مقدار آرسنيك
( 0099ميلي گرم در كيلوگرم خاك) در نمونه خاكستر آتشفشاني مشاهده شده است.
نتيجه گيری :در اين منطقه براساس شواهد و يافته هاي به دست آمده ،آلودگي آرسنيك مرتبط با منابع ژئوژنيك (زمينزاد) و فعاليتهاي آتشفشاني در نظر گرفته شده
است .براساس مطالعات انجام شده مي توان اين مكانيزم ها را عامل آلودگي به آرسنيك در منطقه دانست :آزاد شدن آرسنيك از واحدهاي سنگي منطقه ،جذب آرسنيك
توسط كاني هاي اكسيدي تحت شرايط هوازي و اسيدي تا نزديك به خنثي ،واجذبي از سطوح اكسيدي در اثر افزايش  pHبه شرايط قليايي و افزايش غلظت آرسنيك در
محلول و ايجاد آلودگي.
واژههای کليدی :آرسنيك ،خاك ،آب هاي زيرزميني ،خاكستر آتشفشاني.

( -*1مسوول مكاتبات) :استاديار گروه محيط زيست ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد رودهن ،ايران.
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Abstract
Background and Objective: Soil surface water and ground water contamination with arsenic (As), due to its high potential
for food cycle entrance, has high risk for human safety. Evidences of as pollution in Hashtrood, in East Azerbayjan, in the
form dermal disorders have been reported. Also, this pollution can lead to decrease of agricultural products in terms of both
quality and quantity or some lesions in farm animals. Due to lack of knowledge the reason for this remains unknown, but it
may be related to as pollution. This study was conducted to investigate the level of soil and water contamination with As in
Hashtrood city.
Method: Based on the obtained information, the surface and ground waters, soil, river sediments, and rock were sampled and
analyzed for physico-chemical and as in the laboratory.
Results: There are significant differences for mean as contents in the samples and crust. The maximum level of as was
observed in fly ash samples. Consequently, as pollution was related to geogenic and volcanic eruptions in this region.
According to the results, the mechanisms for As pollution in the region are known to be: As release from rock units, As
sorption by oxide minerals in aerobic and acidic to neutral conditions, desorption from oxide surfaces with increase of pH,
increase of As concentration in solution, and causing pollution.
Keywords: Arsenic, Soil, Ground waters, Fly ash.
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مقدمه
آلودگي با فلزات سنگين يكي از مشكالت زيستت محيطتي عمتده در جوامتع

 399متغير بوده است .غلظت آرسنيك چاه ها با گروه سنگ بستتر مخصتو

بشري است كه سالمتي افراد جامعه را به خطر مياندازد .در صورت حضتور در

خودشان ارتباط داشتند و داده هاي آماري براي غلظت آرسنيك در هتر گتروه

آب و خاك ،اين عناصر ميتوانند وارد گياهان شده و خود را به چرخته و هترم

محاسبه شدند .آناليزهاي آمتاري نشتان دادنتد كته آب زيرزمينتي بتا ميتزان

غذايي منتهي به انسان برسانند كه در اين حالت بيماريهاي ناشي از آنها در

آرسنيك باال و سنگ آتشفشاني قليايي همبستگي دارند ،در حالي كته غلظتت

موجودات زنده بروز ميكند .آرسنيك يكي از مهمترين عناصر سنگين و بسيار

پايين آرسنيك با سنگهاي رسوبي ارتباط دارد .در پژوهشي ميزان و گسترش

سمي خاكها و آب هاي سطحي و زيرزميني است كه به دليل پتانسيل بتاالي

آلودگي  Asدر خاكها و رسوبات حومه فعاليتهاي صنعتي در برزيل بررستي

آن براي ورود به زنجيره غذايي تهديتد بزرگتي بتراي ستالمت بشتر ميباشتد.

شد ( .)8با توجه به نتايج به دست آمده ،ايتن احتمتال داده شتد كته ماهيتان

آلودگيهاي اين عنصر ميتوانند منشاء زمتينزاد و يتا بشترزاد داشتته باشتند.

رودخانه وچهارپايان منطقه ،ممكن است به وسيله آرسنيك آلوده شده و بدين

وجود اليهها و واحدهاي زمينشناسي غني از آرستنيك محلتول در آب منشتا

وسيله سالمتي ساكنين منطقه به مخاطره بيفتد .نتايج بررسي توزيتع و رفتتار

زمين زاد اين عنصر به شتمار متي رود كته ميتوانتد باعتآ آلتودگي آبهتاي

آرسنيك در خاكها و آبهاي مجاور معدن طال-آرستنيك ( )0نشتان داد در

سطحي و زيرزميني شود (1و2و .)3مطالعتات در جهتان نشتان ميدهنتد كته

آبهاي منطقه مقادير  pHحدود  8و غلظت آرسنيك از  69تتا ppm 4999

آتشفشانها مهمترين منبع طبيعي آرسنيك هستند .ساالنه حتدود  1/0گيگتا

تغيير ميكند .ناحيه آلوده شده در شعاع  099 mو اثرات زيست محيطتي آن

گرم آرسنيك به وسيله آتشفشانها و فرآينتدهاي مترتبط در اتمستفر پختش

به جز بتراي چتراي احشتام نستبتاً محتدود ميشتود .آرستنيك در خاكهتا و

ميشود ( .)4كودها ،آفت كش ها و فعاليت هاي معدن كتاري از جملته منتابع

رسوبات نسبت به آبها سريع تر كتاهش مييابتد .افتزايش غلظتت آرستنيك

بشرزاد آرسنيك به شمار مي روند .در سطح بتين المللتي كارهتاي زيتادي در

توسط  pHقليايي غالب در آبهاي سطحي و زيرزميني و نيز حضتور فازهتاي

زمينتته بررستتي وجتتود و منشتتاء آرس تنيك در منبتتع آب و ختتاك و مطالعتته

جامد ثانويه (اكسي-هيدروكسيدهاي آهتن و آلومينيتوم ،رسهتا و كانيهتاي

بيماريهاي مرتبط بتا آن انجتام شتده استت .پرستون و همكتاران ( ،)0رفتتار

كربناته) متورد توجته استت .توزيتع آرستنيك در خاكهتا و رستوبات توستط

آرسنيك را از نظر بيولتوژيكي و شتيميايي در محتيط بررستي كترده و ا هتار

چرخش آب هاي كم عمق و سطحي غني از آرسنيك توسط خزش ثقلي متواد

داشتند كه آلودگي آرسنيك در منابع آب يتك مشتكل جهتاني استت .منتابع

باطله يا انتقال به صورت اجزاء معلق در آب بيشتر تحت تأثير قرار ميگيرد.

آلودگي آرسنيك طبيعي (ژئوژنيك)و بشرزاد (آنتروپوژنيك) هستند و مقيتاس

تائوچن و همكاران ( ،)19ميزان عناصر نادر موجود در خاكهتاي ناحيتهاي در

آلودگي محتدوده اي از محلتي تتا منطقتهاي دارد .فعاليتهتاي آنتروپوژنيتك

چين را بررسي كرده و به روش آناليز چند متغيره عناصتر آلتوده كننتده (،As

مقادير زيادي  Asدر محيط آزاد ميكنند و معموالً منجر به آلودگي منابع آب

 Pb ،Hg ،Cu ،Cdو  )Znرا از عناصتتر غيرآالينتتده ( Cr ،Co ،Mnو )Ni

زيرزميني در مقيتاس نستبتاً كوچتك ميشتوند .در نتواحي زيتادي از جهتان

تفكيك كردند .همبستگي قابل توجهي كه بين عناصر غيرآالينده بتا Al2O3

فرآيندهاي بيوژئوشيميايي باعآ آزاد شدن طبيعي  Asدر آبهاي زيرزمينتي

 ,Fe2O3و  SiO2در كل خاكها يافت شد ،نشان ميدهد منبتع ايتن عناصتر

شده و ميتوانند مناطق بزرگي را تحت تأثير قرار دهند .تأثيرات مضر آرسنيك

اساساً توسط عواملي تشكيل خاك كنترل ميشوند.از طرفي همبستگي نستبتاً

برروي سالمت بشر ثابت شدهاند و امروزه شواهد نشان ميدهند كته آرستنيك

ضعيف عناصر آلوده كننده با يك ديگر و تغييرپذيري فاصلهاي بيشتتر عناصتر

ميتواند اثرات منفي برروي سيستم توليدات كشاورزي داشته باشتد .بنتابراين

آلودهكننده مشخص مي كند كه غني شدگي و ناهمگني فاصلهايشان توستط

اصالح آب آلوده به آرسنيك بحراني است .گياه پااليي يك روش با صرفه براي

وروديهاي آنتروپيك (انساني) تحت تأثير قرار گرفته است.

برداشت آرستنيك از آب استت .بته عتالوه نشتان داده شتده استت كته متواد

حسين آناوار ( ،)11در آبهاي زيرزميني بتنگالدش رختدادهاي ژئوشتيميايي

ژئولوژيك طبيعي نيز براي حتذف آرستنيك از آب مرثرنتد .در پژوهشتي كته

آرسنيك را مورد مطالعه قرار داده استت .در ايتن مطالعته بته منظتور بررستي

برروي ميزان آرسنيك در آبهاي زيرزميني حوزه آبخيز ويالمتت در اورگتون

شرايط ژئوشيميايي آكيفر زيرسطحي ،منبتع آرستنيك و مكتانيزم آزاد شتدن

آمريكا توسط سازمان زمينشناسي آمريكا ( )6انجام گرفت ،وجود آرسنيك در

آرسنيك در آب زيرزميني بنگالدش پارامترهاي آرسنيك كل ،كربن آلي حتل

آبهاي زيرزميني به وجود اكسيدهاي آهن در منطقه ربط داده شتد .شترايط

شده ،آهن ،آنيونها و كاتيونهاي اصلي در آب چاه ها كه براي آشاميدن مردم

احيا و غلظت باالي آهتن محلتول باعتآ انحتالل اكستيدهاي آهتن متيشتود

به كار ميرفتند ،اندازهگيري شدند .فازهاي جامد آرسنيك كتل ،اكستيد Al,

ومتعاقب آن رهاسازي آرسنيك انجام ميگيرد .آرسنيك بر ستطح اكستيدهاي

 Feو  Mnو محتوي كربن آلي در رسوبات براي پي بتردن بته روابتط متقابتل

آهن جذب ميشود ويا با اكسيدهاي آهن پديده هم رسوبي 0را باعآ ميشود.

آنها تعيين شدند .غلظت آرسنيك در آب زيرزميني از  9/93تتا mg/l 9/70

نتايج بررسي تحرك آرسنيك در آبهاي زيرزميني منطقتهاي در كشورستوئد

متغير بود كه از حداكثر حد مجاز آرسنيك تعيين شتده بتراي آب آشتاميدني

( )7نشان داد غلظت آرسنيك بين زير حد تشخيص ( )> 9/0 g/Lو g/L

توستتط ستتازمان بهداشتتت جهتتاني ( )9/91 mg/lو بتتنگالدش ()9/90 mg/l
تجاوز كرده است .نتايج نشان دادند كه اكسيداسيون پيريت غنتي از آرستنيك

1- Coprecipitation
2- Non-pollutant elements

نقشي در افزايش غلظت آرسنيك نتدارد ،امتا وابستتگي تمركتز آرستنيك بته

075

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه 4942

بهبهانی نيا و همکار

فرآيندهاي احيا كننده را منعكس ميكند .ليچينگ شتيميايي متتوالي نشتان

روش بررسی

ميدهد كه  Asبيشتر در  3فاز حضور دارد -1 :فاز اكسيدي آهن و منگنز -2

موقعيت جغرافيايی منطقه مورد مطالعه

مواد آلي  -3فازهاي سولفيد و سيليكات .رابطه بستيار قتوي بتين غلظتهتاي

منطقه مورد مطالعه با وسعت  00كيلومتر مربع بين طولهاي˝ 46˚48΄ 99تتا

بيكربنات و  Asدر آب زيرزمينتي بتنگالدش و مقتادير بتاالي  8/93( pHتتا

˝ 46˚00΄ 99شرقي و عرضهاي ˝ 37˚ 20΄ 99تتا ˝ 37˚ 39΄ 99شتمالي

)8/7رسوبات  Gangesاين فرضيه را تأئيد ميكند.

در  29كيلومتري غرب هشترود در جنوب شرقي استان آذربايجان شرقي واقع

در ايران نيز در استان هاي كردستان و آذربايجان شرقي (شهرستان هشتترود)

شده است .اين منطقه جزء شهرستان هشترود محسوب متيشتود .روستتاهاي

مقادير باالي عنصر آرسنيك گزارش شده است ( .)10 ،14 ،13 ،12در استتان

ذوالبين ،سعادتلو  ،قوپوز و قزللو در محدوده مورد مطالعته قترار دارنتد .شتكل

كردستان ،امجدي پهنه بندي ميزان و نحوه انتشار آرسنيك در منابع آبهتاي

( ،)1موقعيت منطقه مورد مطالعه را نشان مي دهد.

بيجار و قروه استان كردستان و ارايه راهكارهاي اجرايي الزم جهت بهرهبرداري

نمونه برداری از آبهای منطقه

صحيح از آبهاي منطقه را بررسي نمود ( .)16با توجه به مطالعات منطقتهاي

عمليات نمونهبرداري آب در فصل مرطوب و از آبهاي سطحي منطقه انجتام

ميزان آرسنيك در آبهاي زيرزميني ،مشخص شد كته

گرفته است 18 .ايستگاه نمونهبرداري بر پايه بررسيهاي آبشناختي ،زمتين-

در بعضي از نواحي و روستاها غلظت اين آالينده بسيار بيش از حتد استتاندارد

شناختي و ريختشناختي انتخاب شدند .در هتر ايستتگاه ويژگتي هتاي دمتا،

بود كه متعاقباً اثرات بهداشتي شديدي را براي افراد بومي منطقه داشته است.

قابليت هدايتالكتريكي و استيديته آب در سترزمين انتدازهگيتري شتدند18 .

با توجه به گزارش شبكه بهداشت روستاي گوپوز از توابع شهرستتان هشتترود،

نمونه آب بعد از برداشته شدن و رساندن اسيديته آن هتا بته زيتر  2بتا استيد

در نمونه هاي گرفته شده از ساكنين حوزه آبخيز اين منطقه ،ميزان آرستنيك

نيتريك غليظ ،به آزمايشگاه ارسال شدند .در آزمايشگاه درصد سديم ،كلسيم و

باالتر از حد مجاز بوده به نحوي كه بيشتر اهالي بتا معضتل بيمتاري ناشتي از

منيزيم و نيز فلز آرسنيك نمونهها اندازه گيري شد ( 17و .)18

افزايش اين عنصر مواجه هستند .هم چنين اين آلودگي ممكتن استت كتاهش

نمونه برداری از خاکهای منطقه

انجام شده در خصو

كمي و كيفي محصوالت كشاورزي و يا ايجاد عوارض خاصي در دامها را در پي

عالوه بر  16نمونه خاك (عمتق  9-10ستانتي متتري) كته مطتابق بتا شتبكه

داشته باشد كه به دليل عدم آگاهي ،علت آن تشخيص داده نشده باشتد ولتي

طراحي شده نمونهبرداري شدند 3 ،نمونه در اطراف روستاي قوپتوز (HS17,

مربوط به همين آلودگي با فلزات سنگين باشد .در رابطه با ميتزان آرستنيك و

) HS18, HS19و  2نمونه ) (HS20در نزديكتي روستتاي قتزالر برداشتت

فلزات احتمالي همراه آن در خاك هاي اين حوزه تا كنون كاري انجتام نشتده
است .در اين راستا مقاله حاضر تهيه شده است تا ميزان آلودگي به آرستنيك
و منشا زمين شناسي ورود اين عنصر به منابع آبي اين منطقه را تعيين نمايد.

شد .حدود دو كيلوگرم نمونه خاك با بيلچه برداشت شده ،داخل نتايلون بتراي
حمل به آزمايشگاه قرار گرفت .در آزمايشگاه ،نمونه هتا بعتد از هتوا خشتك و
كوبيده شدن ،از غربال دو ميلي متري عبور داده شتده و ويژگتي هتاي درصتد
رس ،اسيديته ،هدايت الكتريكي ،درصد كربن آلي ،درصد گچ و رفيت تبتادل
كاتيوني و ميزان آرسنيك آنها اندازه گيري گرديد ( 17و .)18

شکل  -4موقعيت منطقه مورد مطالعه
Figure 1- Location of the study area
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جدول  -4ماتريس ضرايب همبستگی بين آرسنيک و ويژگی های فيزيکی وشيميايی خاک به روش اسپيرمن
Table 1- Matrix of correlation coefficients between As and soil physical and chemical characteristics by Spearman method

%OC
9/143

%Clay
9/413

%CaSO4
9/140

CEC
9/922

PH
9/100

EC
9/102

Var

Fe2O3
9/061

As

نمونه برداری از سنگهای منطقه

حاصل شده ،نسبت جذب سديم 14/1 ،به دست آمد .براساس نمودار ويلكوس

به هنگام نمونهبرداري از منابع آب و خاك از رخنمونهاي ستنگي موجتود در

(براي تعيتين كيفيتت آب) ،نمونتههتاي آب منطقته در  0رده ،C3S1 ،C2S1

محدوده مطالعاتي نيز نمونهبرداري صتورت گرفتت .تعتداد  12نمونته ستنگي

 C4S2 ،C3S2و C4S3يا به عبارتي در محدوه كمي شتور ،تقريبتاً مناستب تتا

برداشت شد كه مورد تجزيه عنصتري بته روش  ICP-OESو تجزيته كتاني

خيلي شور و مضر براي كشاورزي قرار ميگيرند.

شناسي به روش  XRDقرار گرفتند (.)18

 -5نمونه های خاک

نمونه برداری از رسوبات آبراهه ای منطقه

يافته هاي تعيين ويژگي هتاي فيزيكتي و شتيميايي ختاك نشتان دادنتد كته

در اين مطالعه از رسوب آبراههاي نمونه تهيه نشتد ،بلكته از نتتايج نمونتههاي

ميانگين اسيديته خاك ها  ،8/2هدايت الكتريكي  3/0دسي زيمتنس بتر متتر،

رسوب آبراههاي تهيهشده توسط سازمان زمينشناسي استفاده گرديتد .نتتايج

درصد كربن آلي  ،9/73درصد گچ  ،29/9رفيت تبادل كاتيوني  16/1ستانتي

تعداد  20نمونه رسوب كه در آزمايشگاه بهروش  ICP-OESمورد تجزيه قرار

مول بر كيلو گرم درصد رس  60و درصد اكسيد آهن  2/1مي باشد .ميتانگين

گرفته بودند ،بررسي شدند.

فراواني آرسنيك در محدوده مطالعاتي  127/00 ppmاستت .بيشتينه مقتدار
( )1287 ppmاين عنصر مربوط به نمونه  HS7و كمترين مقدار ()12 ppm

يافتهها

هم مربوط به نمونه  HS16-2است.

 -4نمونه های آب
ميانگين اسيديته نمونه هاي آب (8/3قليايي)  ،هدايت الكتريكتي  9/2تتا 2/8
دسي زيمنس بر متر و با توجه بته مقتادير عناصتر ستديم ،كلستيم و منيتزيم

شکل  -5غلظت آرسنيک در نمونههای خاک منطقه مطالعاتی(حد بحرانی ( )54-24 mg/kgآرسنيک به وسيله نوار قرمز نشان داده شده است
 Kabata-Pendiasو )4420، 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

يافته هاي حاصل از اندازه گيري ميزان آرسنيك نمونه هاي خاك نشتان متي

دارند) .ميليگرم در كيلوگرم داشته و جتزء خاكهتاي  Cمحستوب ميشتوند.

دهند كه ميزان عنصر آرستنيك در  11نمونته ( 02/38درصتد) از خاكهتاي

غلظت آرسنيك در يك نمونه خاك  1287ميليگرم در كيلوگرم ميباشد كته

منطقه نسبت به حتد استتاندارد ( )10در محتدوده بحرانتي و  8نمونته (38/1

در محدوده بستيار آلتوده قترار ميگيترد و نستبت بته غلظتت استتاندارد (09

درصد) نيز باالتر از اين محدوده ( 09ميليگرم در كيلوگرم) واقع شده و حالت

ميليگرم در كيلوگرم) حدود  26برابر افزايش نشتان ميدهتد .ايتن نمونته در

آلودگي نشان ميدهتد (شتكل  .)2براستاس استتانداردهاي ديگتر (29و ،)21

نزديكي روستاي قوپوز و منابع آب آلوده به اين عنصر قرار دارد.

تعداد  6نمونه از خاك هاي منطقه ( 28/07درصد) با مقدار آرسنيك بتين 39

به منظور درك بهتر روابط و همبستگي بين عنصتر آرستنيك و ويژگتي هتاي

تا  09ميليگرم در كيلوگرم در محدوده  Bتا  Cقترار ميگيرنتد (گتروه  Bاز

فيزيكي وشيميايي نمونههاي خاك ماتريس ضرايب همبستگي بتين عناصتر و

خاكها نياز به بررسي بيش تر دارنتد و خاكهتاي گتروه  Cنيتاز بته پتااليش

خوا

فيزيكي وشيميايي نمونههاي خاك به دست آمد (جدول ) 1

070

بهبهانی نيا و همکار

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه 4942

هم چنين  8نمونه ( 38/1درصد) تمركز آرسنيك بيش از  09يافته هاي اين

آتشفشاني مرتبط با سهند كه دهانههاي پراكنده آن تا نزديكي منطقه مورد

جدول نشان مي دهند كه درصد اكسيدهاي آهن ،تنها ويژگتي استت كته بتا

مطالعه گسترش يافته است ميتواند تأئيدي بر مطالب ذكر شده باشد.

ميزان آرسنيك نمونه هاي خاك همبستگي مثبت دارد.

مطالعات انجام شده در مناطق مجاور محدوده مطالعاتي نيز نقش فعاليتهاي

 -9نمونه های رسوبات آبراهه ای

آتشفشاني را در افزايش ميزان آرسنيك در اين مناطق تأئيد ميكنند.درمناطق

متوسط عنصر آرسنيك در نمونه هاي رسوب محدوده مطالعتاتي( 63/92گترم

مجاور ،افزايش آرسنيك در حدي بوده كه كاني هاي آرسنيك دار (اورپيمنت

در تن) نسبت به متوسط آن در رسوبات آبراههاي ( 6گرم در تن) افزايش قابل

و رآلگار) در اين مناطق تشكيل شده اند .مطالعات انجام شده در آرژانتين

توجهي را نشان ميدهد.

( )21نيز نقش خاكسترها در آلودگي آب به آرسنيك را تاييد ميكند.

 -0نمونه های سنگ ها

با توجه به اين كه در محدوده مطالعاتي هيچ گونه فعاليت آلودهكننده صنعتي

متوسط عنصر آرسنيك نمونه هتاي ستنگ هتاي محتدوده مطالعتاتي1963/3

و شهري ديده نميشود ،تنها منبع آنتروپوژنيك (بشرزاد) كه ميتوان براي اين

ميلي گرم در ليتر مي باشد كه مقدار قابل توجهي مي باشد.

آلو دگي فرض كرد استفاده از كود و سموم شيميايي حاوي آرسنيك است ،اما
از طرفي چون كشاورزي به طور عمده به صورت ديم صورت ميگيرد و كود و

بحث و نتيجه گيری

سموم مصرف زيادي ندارد و اين سموم حتي در مناطق غيرآلوده مجاور

 -4منشاء آرسنيک در منطقه

محدوده مطالعاتي نيز استفاده ميشوند ،بنابراين عامل اصلي آلودگي محسوب

جهت مطالعه ميتزان آلتودگي نمونتههاي آب بته آرستنيك ،مقتادير عناصتر

نميشوند.

مختلف در نمونه ها با استتانداردهاي موجتود مقايسته وشتدت آلتودگي آنهتا

 -5مکانيزم آلودگی

تعيين شد .با توجه به اين كه منابع آب مورد مطالعه در منطقه بتراي شترب و

با توجه به  pHقليايي خاكها و آبهتاي منطقته و حضتور اكستيد آهتن در

كشاورزي مورد استفاده قرار ميگيرند ،دادههاي بدست آمده با استتانداردهاي

طبقات قرمزنئوزن ،مكانيزم واجذبي ميتواند توضتيح احتمتالي بتراي آلتودگي

 WHO ،EPAو ايران براي عنصر آرسنيك مقايسه شتدند .نتتايج بته دستت

آرسنيك در محدوده مطالعاتي باشد .با توجه به اين كه منطقه مورد مطالعه از

آمده از مقايسه غلظت عناصر در نمونههاي مورد مطالعه بتا مقتادير استتاندارد

لحاظ زمينشناسي جزء مناطق آتشفشاني -رسوبي جوان است و نيز گستترش

بيان گر آلودگي آبهاي منطقه به عنصر آرسنيك است كه در اكثتر نمونتههتا

نهشتههاي آتشفشاني ستهند (خاكستتر آتشفشتاني) در محتدوده مطالعتاتي و

باالتر از حد استاندارد هستند.

محدوده  pHقليايي ( )7/86-0/23در منطقه مي باشتد ،و براستاس مطالعتات

با توجه به غلظت زياد آرسنيك در محيطهاي خاكي منطقته ميتتوان آلتوده

انجام شده ميتوان مكانيزم هاي زير را عامل اين آلودگي دانست (:)22

بودن خاك ها را به اين عنصر سمي از منبع مواد معدني و سنگهاي منطقته

-1

آزاد شدن آرسنيك از واحدهاي سنگي منطقه

مورد توجه قرار داده و امكان ورود بيش از حد استاندارد آن را به چرخه غذايي

-2

جذب آرسنيك توسط كانيهاي اكسيدي تحت شرايط هتوازي و

دامها و انسانها بررسي نمود.

اسيدي تا نزديك به خنثي

بيشترين مقدار آرسنيك در رسوبات آبراهه اي  12084گرم در تن در اطراف

-3

واجذبي از سطوح اكسيدي در اثر افزايش  pHبه شرايط قليايي

روستاي سعادتلو منطبق بر نهشتههاي خاكستر آتشفشاني پليوسن است .در

-4

افزايش غلظت آرسنيك در محلول و ايجاد آلودگي

جنوب روستاي قوپوز نيز مقدار اين عنصر باال است ،كه علت اين افزايش عالوه

پيشنهادات

بر رخداد فرآيندهاي هيدروترمالي ،ميتواند ناشي از فعاليتهاي كشاورزي در

با توجه به شرايط منطقه بررسي شتده ،متي تتوان بتا نصتب سيستتم تصتفيه

اين بخش باشد.

آرسنيك ،جهت كاهش آلودگي منابع آبي منطقه به آرسنيك اقتدام نمتود .راه

ميزان باالي آرسنيك در نمونههاي سنگي منطقه به ويژه در نمونههاي

حل ديگر عبور ندادن مسير آب هاي منطقه از تشكيالت زمين شناسي حتاوي

برداشت شده از نزديكي روستاي قوپوز منطبق بر نهشتههاي آذرآواري سهند

آرسنيك مي باشد .همان گونه كه در اين پژوهش مشخص گرديتد ،تشتكيالت

باال است .حداكثر مقدار اين عنصر ( 0099ميلي گرم در ليتر) در نمونه

خاكستر آتشفشاني در منطقه ،عامل ورود اين عنصر بته منتابع آبتي و ختاكي

خاكستر آتشفشاني مشاهده شده است.

هستند و در صورتي كه بتوان مسير آب را به گونه اي منحرف نمود كه از ايتن

با توجه به آتشفشاني بودن منطقه مطالعاتي و گسترش زياد خاكسترهاي

تشكيالت عبور نكند ،مي توان از الودگي آب هاي منطقه به آن كاست .كاربرد

آتشفشاني در منطقه ميتوان منشاء آلودگي را در ارتباط با اين تركيبات

اصالح كننده هاي گوناگون مانند آهك به صورت پخش بر روي ستطح ختاك،

دانست .براساس نتايج تجزيه نمونههاي سنگي نيز مقادير باالي آرسنيك در

روشي براي پااليش خاك هاي آلوده به ارسنيك به شمار مي رود.

نمونههاي خاكستر مشاهده شده است كه ميتواند تاييد كننده اين مطلب
باشد كه خاكسترهاي آتشفشاني ميتوانند در باال بودن غلظت آرسنيك در
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