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چكيذُ
هذيشيت تمبضب ٍ تأهيي آة ثشاي وبسثشيّبي هختلف ثِّوشاُ ؿٌبػبيي ،وٌتشل ٍ وبّؾ آاليٌذُّبي آى ،رْت استمبي
ؿبخقّبي ويفيت هٌبثـ آة ٍ حفؼ هحيظ صيؼت اص سٍيىشدّبي هذيشيت هٌبثـ آة وـَس اػت .ثب تَرِ ثِ تأهيي آة
ؿشة ،وـبٍسصي ٍ كٌقت هشدم ًبحيِ اص ػذ ػٌْذ ٍ هَاسد گضاسؽ ؿذُ اص تأحيشات ػَء ػالهت هشدم سٍػتبّبي اعشاف،
ًبؿي اص هلشف آة ؿشة حبٍي غلؾتّبي ثباليي اص آسػٌيه (ثيؾ اص  200ثشاثش حذ اػتبًذاسد آة ؿشة) ،هغبلقِي
ويفي هٌبثـ آثي هشتجظ ثب ايي ػذ ضشٍست هييبثذ .دس ايي هغبلقِ ثِهٌؾَس اسصيبثي ويفي هٌبثـ آةً 50 ،وًَِ اص هٌبثـ
آة هٌغمِي هَسد هغبلقِ روـآٍسي ٍ دس آصهبيـگبُ آةؿٌبػي گشٍُ صهييؿٌبػي داًـگبُ تجشيض هَسد آًبليض ؿيويبيي
لشاس گشفتّ .وچٌيي ،اص دادُّبي تْيِ ؿذُ تَػظ ػبصهبى آة هٌغمِاي اػتبى آرسثبيزبى ؿشلي رْت هغبلقبت ػذ
ػٌْذ اػتفبدُ گشديذ .ايي هغبلقِ ثب سٍؽّبي تزضيِ ٍ تحليل هؤلفِّبي اكلي ٍ تغييشات ػشيّبي صهبًي ،ثِ هٌؾَس
تقييي فَاهل هؤحش ثش ّيذسٍؿيوي هٌغمِ اًزبم پزيشفت .پبيؾّبي ويفي ٍ آًبليض فَاهل هؤحش ثش ّيذسٍؿيوي هٌبثـ آثي
ػذ ػٌْذ ،هـخق وٌٌذُي دٍ فبهل فوذُ تأحيشگزاس ثش ّيذسٍؿيوي هحذٍدُي هغبلقبتي ؿبهل آًَهبليّبي آسػٌيه
ٍ ؿَسي هيثبؿٌذ .دس ايي ساػتب هىبىّبي هتأحش اص ايي آًَهبليّب دس استجبط ثب هٌـأ هشثَعِ ؿٌبػبيي ٍ ًمـِي تَصيـ
ايي فَاهل دس هحذٍدُي هغبلقبتي تْيِ گشديذ.
ٍاشُّاي کليذي :آسػٌيه؛ پبيؾ ويفي؛ ػذ ػٌْذ؛ ؿَسي؛ ًمـِي تَصيـ

1ـ اػتبديبس گشٍُ صهييؿٌبػي داًـىذُ فلَم عجيقي داًـگبُ تجشيض (ًَيؼٌذُ هؼئَل).
2

 -اػتبد گشٍُ صهييؿٌبػي داًـىذُ فلَم عجيقي ،گشٍُ صهيي ؿٌبػي داًـگبُ تجشيض.

 3داًـزَي دوتشي ّيذسٍطئَلَطي داًـىذُ فلَم عجيقي ،گشٍُ صهييؿٌبػي داًـگبُ تجشيض.

 - 4داًـزَي دوتشي ّيذسٍطئَلَطي داًـىذُ فلَم عجيقي ،گشٍُ صهييؿٌبػي داًـگبُ تجشيض.
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ارزيابي شٌری ً آرسنيک بوعنٌان عٌامل مخرب کيفيت آبىای سطحی ً
زيرزميني حٌضوي آبريس سد سيند

هقذهِ
ؿٌبػبيي ٍ پبيؾ ويفيت هٌبثـ آة اص رولِ هخبصى ػذّب ٍ هٌبثـ آثي هشثَط ثِ آى ،ربيگبُ ٍيظُاي دس هذيشيت
ويفيت هٌبثـ آة داسد .ػذّب ثِ فٌَاى هْنتشيي ػبصُّبي وٌتشل ٍ تأهيي آة ثشاي وبسثشيّبي هختلف ،احشات
صيؼتهحيغي ،ارتوبفي ٍ التلبدي گؼتشدُاي ثِ ّوشاُ داسًذ .هذيشيت ويفيت آة دس هخبصى ػذّب ًيبصهٌذ
هغبلقِ ٍ اسصيبثي تغييشات ويفيت آة ٍ ؿٌبخت پذيذُّبي هختلف اػت .اهشٍصُ ثيـتش آةّبي عجيقي دس
هقشم آلَدگي لشاس گشفتِ يب آلَدُ ؿذُاًذ؛ اص اييسٍ الصهِي ّشگًَِ الذام رْت وٌتشل ٍ وبّؾ آاليٌذُّبي
آثي ٍ تأحيشات آًْب ،آگبّي وبهل اص ًحَُي تَصيـ ٍ پشاوٌذگي آاليٌذُّبي هَرَد دس ػغح اػت وِ دس اختيبس
داؿتي چٌيي اعالفبتي كشفبً اص عشيك ايؼتگبُّبي ػٌزؾ آلَدگي تَصيـ يبفتِ دس ػغح هٌغمِي هَسد هغبلقِ
ٍ دسٍىيبثي ًمبط ًوًَِثشداسيؿذُ ٍ اًزبم آًبليضّبي هختلف اهىبىپزيش هيثبؿذ.
اص رولِ فَاهل تأحيشگزاس ثش ويفيت آةّب ،هيتَاى صهييؿٌبػي (ّن ٍ )1989 ،1تأحيش ػبصًذّب (فشيض ٍ
چشي)1979 ،2؛ (اكغشي همذم ،)2011 ،فشآيٌذّبي ٍاوٌـي ٍ فقبليتّبي ثيَلَطيىي ٍ اختالط آةّب
(ّبًؼلَ1995 ،3؛ فتشً ،)1994 ،4ضٍالت رَي ،آة ٍ َّا ٍ هَلقيت رغشافيبيي (ديَيغ ٍ دٍيؼت،)1966 ،5
ًيوشخ خبن ٍ پَؿؾ گيبّي (ثبٍس ٍ )1978 ،6فَاهل ؿَسي (ؿَاستض ٍ صًگ )2003 ،7سا ثشؿوشد.
غلؾت ثي ؾ اص حذ اػتبًذاسد فٌبكش وويبة ثِ فٌَاى آلَدگيّبيي ثب هٌـأ عجيقي ٍ هلٌَفي اص رولِ
ًيتشات ،فلَئَس ،آسػٌيه ثِ فلت تأحيش صيبد ثش ػالهتي اًؼبى ،ثؼيبس ثب اّويت اػت (اًَس ٍ ّوىبساى2011 ،8؛
وبسدػَ ٍ ّوىبساى2010 ،9؛ ثًَذؿَ ٍ ّوىبساى2011 ،10؛ ديؼچوپغ ٍ هتؼچَليت .)2011 ،11دس كَست
آلَدگي عجيقي هٌبثـ آة وِ ثِؿذت هتأحش اص فشايٌذّب ٍ ػبصًذّبي صهييؿٌبػي اػتً ،ويتَاى ثِ ػبدگي ايي
آلَدگيّب سا اص ثيي ثشد ٍ يب هبًـ گؼتشؽ آًْب ؿذ لزا ايي ًَؿ آلَدگيّب ثبيؼتي ثِ دلت هَسد ثشسػي لشاس گيشًذ
(چيجبى ٍ ّوىبساى2012 ،12؛ اًَس ٍ ّوىبساى2011 ،؛ وشًزَ ٍ ّوىبساى2008 ،13؛ لَسًٍگ ٍ ّوىبساى.)2005 ،14
1- Hem
2- Freeze & Cheny
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4- Fetter
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8- Anawar et al.,
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13- Cornejo et al.,
14- Gurung et al
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عي ػبلّبي اخيش غلؾت آسػٌيه تأحيشات ػَيي ثش ػالهت هشدم هٌغمِي حَضِي آثشيض ػذ ػٌْذ داؿتِ
اػت (هؼبفشي ٍ ّوىبساى ٍ )2008 ،ثب تَرِ ثِ ايي وِ ػذ ػٌْذ ٍ هٌبثـ آثي آى ،آة ؿشة ؿْشػتبى ّـتشٍد
ٍ سٍػتبّبي اعشاف سا تأهيي هيوٌذ ،اص ايٌشٍ ،هغبلقِي هٌبثـ آثي دس استجبط ثب ايي ػذ اّويت ٍ ضشٍست هييبثذ.
هغبلقبت ّيذسٍؿيويبيي ًوًَِّبي آثي ٍ ّوچٌيي هغبلقِي همبعـ تْيِ ؿذُ اص ػبصًذّبي صهييؿٌبػي،
ٍرَد آسػٌيه دس ػبصًذّبي هٌغمِ سا ّوشاُ ثب آًَهبليّبي خيلي ثبالي ايي فٌلش ًـبى هيدّذ (ًذيشي ٍ
ّوىبساى ،1390 ،كبدلي الذم1391 ،؛ ًذيشي ٍ ّوىبساى.)2013 ،
اعالؿ اص ٍضقيت ويفي آةّبي ػغحي ٍ صيشصهيٌي ثٍِػيلِ تقييي فَاهل فوذُ هؤحش ثش ّيذسٍؿيوي آةّب
ٍ ؿبخقّبي ويفيت آة ايي اهىبى سا فشاّن هيػبصد تب ضوي اػتفبدُ اص اعالفبت ثِدػت آهذُ ،دس هَالـ لضٍم
ثشاي تأهيي ػالهت ايي هٌجـ هْن ٍ حيبتي ،ثتَاى ساّىبسّبي هذيشيتي هٌبػت سا اتخبر ًوَد .اػتفبدُ اص
فٌبٍسيّبي ػٌزؾ اص دٍس ٍ ػيؼتن اعالفبت رغشافيبيي ثشاي وٌتشل ووّي ٍ ويفي آة سٍدخبًِّب ٍ هخبصى ٍ
آةّبي صيشصهيٌي هَرت پبيؾ ويفيت آػبىتش ٍ همشٍى ثِ كشفِتش هيؿَد ،هخلَكبً ٌّگبهي وِ ثِدػت آٍسدى
اعالفبت اص هٌبثـ آثي ول هٌغمِ هَسد ًيبص ثبؿذ .ثب تقييي پبساهتشّبي ويفي آة اص ًمبط لبثل ًوًَِثشداسي ٍ
تقييي سگشػيَى ثيي پبساهتشّب ٍ دسٍىيبثي ثيي ًمبط ،هيتَاى ًمـِّبي تَصيـ پبساهتشّبي ويفي سا تْيِ وشد
(ػَلَهي ٍ وَيل2006 ،1؛ ٍ داس ٍ ّوىبساىّ )2010 ،2وچٌيي دس ؿٌبػبيي ٍ تـخيق هٌبثـ آة صيشصهيٌي،
اًتخبة هىبىّبي تغزيِي هلٌَفي ،هذلػبصي آلَدگي ٍ رشيبًبت ػغحي ثش پبيِي  ،GISؿٌبػبيي خغشات
آلَدگي آة صيشصهيٌي ٍ ثشًبهِسيضي حفبؽتي ،تخويي تَصيـ تغزيِي عجيقي ،آًبليض دادُّبي ّيذسٍطئَلَطيىي
ٍ ثبصثيٌي فشآيٌذّب هيتَاى اص ايي فٌبٍسيّب ػَد رؼت (.)Jha et al, 2006
هٌطقِي هطالؼاتي

هٌغمِي هغبلقبتي ثِ هؼبحت حذٍد  384ويلَهتش هشثـ دس اػتبى آرسثبيزبىؿشلي ،دس غشة ؿْشػتبى
ّـتشٍد ٍ دس هحذٍدُاي ثِ هختلبت رغشافيبيي 46° 62 55 ،تب  47° 00  49عَل ؿشلي ٍ 34 32
 37°تب  37° 52 50فشم ؿوبلي ٍالـ ؿذُ اػت .ايي هحذٍدُ دس حذ فبكل سؿتِوَُ ثضلَؽ دس ؿوبلؿشق،
تَدُي آتـفـبًي ػٌْذ دس ؿوبلغشة ٍ سؿتِوَُّبي تخت ػليوبى (ٍالـ دس ؿْشػتبى چبساٍيوبق) دس رٌَة
لشاس گشفتِ اػت .هَلقيت هىبًي حبكل اص پيًَذ فٌبكش ٍاحذّبي تَپَگشافي فَقالزوش ثبفج ؿىليبثي هٌغمِ ثِ

1- Solomon & Quiel
2- Dar et al.,
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كَست يه چبلِي ثؼتِاي وِ تٌْب ثِ ػوت ؿشق ٍ دسُي لضلاٍصى ثبص هيؿَد ،ؿذُ اػت .ايي هٌغمِ اص
لحبػ صهييؿٌبػي هـبثِ ثب صٍى الجشص -آرسثبيزبى ثَدُ (آلبًجبتي ٍ )1383 ،رضٍ هٌبعك آتـفـبًي-سػَثي
رَاى هيثبؿذ .ػذ ػٌْذ دس پبيييدػت هحل تاللي دٍ سٍدخبًِي آلوبلَ ٍ لشًمَ احذاث گشديذُ اػت .ايي ػذ
ثب حزن هخضًي  165هيليَى هتشهىقت ،تأهييوٌٌذُي هٌبثـ آة وـبٍسصي ،كٌقت ٍ ؿشة هٌغمِ هيثبؿذ
(ػبصهبى آة هٌغمِاي آرسثبيزبىؿشلي.)1386 ،
زهييضٌاسي ٍ ّيذرٍشئَلَشي هٌطقِي هطالؼاتي

دس هـحذٍدُي هـغبلقبتي ػبصًـذّبي هشثَط ثـِ هيَػي تب وَاتشًشي ٍرـَد داسد .دس ؿـىل (ً )1ـمـِي
صهييؿٌبػي هٌغمِ لبثل هـبّذُ اػت .ػبصًـذّبي صهييؿٌبػي دس هٌغمِي هَسد هـغبلقِ ثِ دٍ ثـخؾ هْن
ًْـتِّبي لشهض صيشيي ٍ فَلبًي ٍ ًْـتِّبي آرسآٍاسي ٍ گذاصُّبي تَدُ آتـفـبًي ػٌْذ تمؼين هيؿًَذ وِ
ويفيت آةّبي هٌغمِ سا تحت تأحيش لشاس هيدٌّذ .ػبصًذ لشهض صيشيي ؿبهل وٌگلَهشا ٍ هبػِ ػٌگ ٍ ثخؾ
فَلبًي آى ؿبهل هبسى ٍ ػيلت اػتَى هيثبؿذ .اليِّبي داساي طيپغ ،اًيذسيت ٍ ّبليت هىبىّبي ؿوبلي ٍ
رٌَثي حبؿيِي ػذ ٍ سٍدخبًِي آلوبلَ ٍالـ ؿذُاًذ .پذيذُّبيي ّوچَى گؼلؾ ،چييخَسدگي ،ثبالآهذگي ٍ
صهييلغضؽ ،اص رولِ پذيذُّبي صهييؿٌبػي دس ػبصًذّبي هٌغمِ ّؼتٌذ .ػبصًذّبي ٍلىبًيىي ثِ ػي
هيَػي ٍ پليَػي ؿبهل ًْـتِّبي پيشٍولؼتيىي ػٌْذ ٍ خبوؼتشّبي آتـفـبًي ّؼتٌذ وِ سٍدخبًِي
لشًمَ اص ثيي ايي تـىيالت رشيبى هييبثذ .ػبصًذّبي وَاتشًشي هٌغمِ ؿبهل تشاعّبي آثشفتي لذيوي ٍ
رَاى ،ػٌگ آّه ٍ سػَثبت آثشفتي فْذ حبضش هيثبؿٌذ.
هغبلقبت ٍ ثشسػيّبي كحشايي هٌزش ثِ ؿٌبػبيي چٌذيي گؼلؾ دس ػبصًذّبي هيَػي گشديذ وِ ايي
گؼلّب آةّبي صيشصهيٌي ٍ ػغحي سا ثِ يىذيگش هشتجظ هيػبصًذ .عي هغبلقِي همبعـ ًبصن ٍ كيملي
ػَلفيذّبي آسػٌيه دس ؿىؼتگيّب ٍ دسص ٍ ؿىبفّبي ػٌگ آّه ،هبسل ٍ وٌگلَهشا هبػِ ػٌگ ٍ ػبصًذ
لشهض هـبّذُ ٍ ثيـتشيي غلؾتّبي آسػٌيه دس ًوًَِّبي آًبليض ؿذُ اص آة چـوِّبي هشتجظ ثب گؼلّب
ؿٌبػبيي گشديذ .تغليؼ اپيتشهبل فٌلش آسػٌيه دس ؿىؼتگيّبي ػبصًذ هيَػي فوذُ هٌـأ ايي آًَهبلي
ؿٌبختِ ؿذ (ًذيشي ٍ ّوىبساى1390 ،؛ ًذيشي ٍ ّوىبساى .)2013
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ضكل (ً )1قطِي زهييضٌاسي هحذٍدُي هطالؼاتي

هحذٍدُي هغبلقبتي اص ًؾش ّيذسٍطئَلَطيىي رضٍي اص حَضِي آثشيض ػفيذسٍد دسيبي خضس اػت .ثب تَرِ ثِ
دادُّبي آة ٍ َّايي ثشاي دٍسُي دُػبلِ ( ،)1389-1379هغبثك رذٍل ( )1هتَػظ هيضاى ثبسؽ دس
ايؼتگبُّبي ػبسيمويؾ ،چپيٌي ،ػشاػىٌذ حذٍد  350هيليهتش ٍ هتَػظ دسرِ حشاست ػبالًِ  +11oCهيثبؿذ.
اللين هٌغمِ ثب اػتفبدُ اص تمؼينثٌذي اللينًوبي آهجشطُ ( ،)1930رضٍ هٌبعك ًيوِخـه ػشد هيثبؿذ .اص
ًؾش ّيذسٍطئَلَطيىي دس هحذٍدُي هغبلقبتي ػفشُي آة صيشصهيٌي ٍػيـ ٍ يىپبسچِ ٍرَد ًذاسد ٍ هٌبثـ آة
صيشصهيٌي اص تقذادي ػفشُّبي ّتشٍطى ون ٍػقت ٍ پشاوٌذُ تـىيل ؿذُ اػت .ؿشايظ ّيذسٍطئَلَطيىي
هحذٍدُي هغبلقبتي ثب ػبصًذّبي صهييؿٌبػي ٍ تىتًَيه هٌغمِ ساثغِي هؼتمين داسد .آةّبي ػغحي ٍ
صيشصهيٌي هٌغمِ ثب يىذيگش هشتجظ ّؼتٌذ ،ثِ عَسي وِ آةّبي ػغحي ًبؿي اص ثبسؽ رَي ٍ رٍة ثشف
داهي»ُّبي ػٌْذ ضوي ًفَر دس صهيي ثِ كَست رشيبًبت صيشػغحي ،ة»ُ آةّبي صيشصهيٌي م»يپيًَذًذ ٍ
آةّبي صيشصهيٌي دس ثؼيبسي اص هٌبعك ثِ ٍػيلِ چـوِّب ثِ ػغح ساُ هييبثٌذ .اوخش ايي هٌبثـ آثي دس استجبط
ثب ػبصًذ لشهض هيَػي ٍ ًْـتِّبي وَاتشًشي هيثبؿٌذ.
جذٍل ( )1هتَسط پاراهترّاي ّيذرٍلَشيكي ٍ َّاضٌاسي هٌطقِي هطالؼاتي تراي دٍرُ ضاخص دُسالِ ()1389-1379

ارزيابي شٌری ً آرسنيک بوعنٌان عٌامل مخرب کيفيت آبىای سطحی ً
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0:

پاراهترّا

ٍاحذ

هتَػظ ثبسؽ ػبالًِ
هتَػظ دسرِحشاست ػبالًِ
هتَػظ تجخيش ٍ تقشق اص تـته
هتَػظ سعَثت ًؼجي ػبالًِ

هيليهتش
ػبًتيگشاد
هيليهتش
دسكذ

ايستگاُ
ساريقويص

چپيٌي

سراسكٌذ

335/75
+12/82
1687/30
57/17

364/58
+9/98
1181/31
43/34

330/09
+10/76
1073/41
43/47

هتَسط ايستگاُّا

350/14
+11/18
1314
47/99

هَاد ٍ رٍشّا

ثِ هٌؾَس پيـجشد هغبلقبت اص دادُّبي تْيِ ؿذُ تَػظ پبيؾّبي ويفي گشٍُ آةؿٌبػي داًـگبُ تجشيض دس
لبلت پبيبىًبهِي وبسؿٌبػي اسؿذ (كبدلي الذم ٍ )1391 ،هغبلقبت اًزبم يبفتِ تَػظ ػبصهبى آة هٌغمِاي
اػتبى آرسثبيزبى ؿشلي ،اػتفبدُ گشديذ .هـخلبت آهبسي هشثَط ثِ  50ايؼتگبُ ًوًَِثشداسي (ؿْشيَسهبُ
 )1390هغبثك رذٍل ( ٍ )2هحل ًوًَِثشداسيّب دس ؿىل ( )2اسائِ ؿذُ اػت.
دس ايي هغبلقِ ثِ هٌؾَس تقييي فَاهل هؤحش ثش ّيذسٍؿيوي هٌغمِ ،اص سٍؽ تزضيِ ٍ تحليل هؤلفِّبي
اكلي  ،)PCA(1ثب اػتفبدُ اص ًشمافضاس ) SPSS (V.17اػتفبدُ گشديذ .تزضيِ ثِ فَاهل اص تىٌيهّبي آهبسي
گؼتشدُ دس هغبلقبت ّيذسٍؿيويبيي اػت(خبى2011 ،؛ دساگَى2006 ،2؛ گَپتب ٍ ػبثشاهبًيي .)1998 ،3ايي
آًبليض ثِ عَس فوذُ ػقي دس تفؼيش يب آؿىبسػبصي ػبختبسّبي اػبػي ػبدُ ٍ فشآيٌذّبي اكلي حبون ثش
ّيذسٍؿيوي هٌغمِ ثٍِػيلِي وبّؾ ٍ عجمِثٌذي دادُّب سا داسد (ييذاًب2012 ،4؛ پبپبدسٍ ٍ ّوىبساى،5
 ،)2006وِ ثِ ٍيظُ ثِ فٌَاى سٍؽ عجمِثٌذي ثشاي هغبلقبت سخؼبسُّبي ّيذسٍؿيويبيي ،تقييي هٌـأ آًْب،
هغبلقبت آلَدگي آةّبي صيشصهيٌي ٍ ،ؿٌبػبيي فشآيٌذّبي صهييصاد ٍ 6اًؼبىصاد 7هؤحش دس آًْب ثِوبس هيسٍد
(آسيغ ٍ ّوىبساى2007 ،8؛ دساگي .)2006 ،ثشاي تقييي فَاهل هؤحش ثش ّيذسٍؿيوي هٌغمِ اص دادُّبي
اػتبًذاسد ؿذُ (سٍؽ وبيضًش) اػتفبدُ گشديذ .اػتخشاد همبديش ٍيظُ حبكل اص هبتشيغ تشاًْبدُ ايي دادُّب هٌزش
ثِ اػتخشاد فبهلّبي اكلي گشديذ .پغ اص اػتخشاد فوذُ فَاهل هؤحش ثش هٌبثـ آثي ،فَاهل افت ويفيت ٍ
آاليٌذُي آة ،ؿبهل فَاهل ؿَسي ٍ آسػٌيه دس هحذٍدُي هغبلقبتي ثشسػي هيؿَد.

1- Principal Component Analysis
2- Dragen
3- Gupta & Subramanian
4- Yidana
5- Papatheodoroa et al.,
6- Geogenic
7- Anthropogenic
8- Aris et al.,
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ضكل ( )2هَقؼيت هكاىّاي ًوًَِترداري ضذُ
جذٍل ( )2هطخصات آهاري آًاليس ًوًَِترداريّاي هحذٍدُي هطالؼاتي
پاراهتر

هيٌيون

هاکسيون

هياًگيي

هياًِ

اًحراف هؼيار

ٍارياًس

)Ca (mg/L

35/29
2/92
8/73
0/62
0
146/40
0/89
1/10
0/15
0/09
0/34
0
0
285
6/03

417/04
216/76
6365/17
96/75
16/80
3708/80
8508
1417
42/87
1/28
4/58
2/01
0/71
25100
8/57

121/65
31/45
306/61
11/75
2/50
523/09
392/79
165/28
4/15
0/65
1/96
0/19
0/02
1738/10
7/69

77/79
12/39
68/71
5/73
0
318/42
64/70
46/50
1/86
0/62
1/91
0/02
1738/10
7/69
77/79

102/12
46/67
986/55
17/08
4/32
608/41
1323/05
308/57
7/32
0/26
1/09
0/39
0/10
3897/20
0/47

10429/39
2177/84
973283/58
291/81
18/68
370156/60
1750458/44
95214/88
53/53
0/07
1/19
0/15
0/01
15188169/03
0/23

)Mg (mg/L
)Na (mg/L
)K (mg/L
)(mg/L
)(mg/L
)Cl (mg/L
)(mg/L
)(mg/L
)F (mg/L
)(mg/L
)As (mg/L
)Fe (mg/L
)EC( s/cm
PH

تحث ٍ ًتايج
فَاهل هؤحش ثش ّيذسٍؿيوي هحذٍدُي هغبلقبتي اص عشيك ثشسػي پبساهتشّبي هشثَط ثِ  50دادُي
ّيذسٍؿيويبيي (ؿْشيَسهبُ  )1390تقييي گشديذ .رذٍل (ً )3ـبًگش دسكذ ٍاسيبًغ تزوقي ٍ رذٍل ()4
ثبسّبي فبهلي هؤحش ّش هتغيش دس فبهلّبي اػتخشاري اػت وِ ًوبيؾ تَصيـ ايي ثبسّب دس ّش فبهل هغبثك
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ؿىل ( )3اسائِ گشديذُ اػت .ثش ايي اػبع ػِ فبهل هؤحش ثش ّيذسٍؿيوي هٌغمِ هـخق گشديذ .فبهل اٍل وِ
دسثشداسًذُ  44دسكذ ول ٍاسيبًغ دادُّب هيثبؿذ ،ثِ فٌَاى اكليتشيي فبهل دس ّيذسٍؿيوي هٌغمِ داًؼتِ
هيؿَد .ايي فبهل ًـبى دٌّذُي سًٍذ فوَهي ٍ فبهل ؿَسي آةّبي صيشصهيٌي اػت وِ ّوشاُ ثب افضايؾ
هَاد هحلَل ٍ ّذايت الىتشيىي ًـبًگش تقبهل ثيي صٍى آة  -خبن ٍ تأحيش ػبصًذّبي صهييؿٌبػي دس هٌغمِ
اػت .فبهل دٍم داساي  16دسكذ ٍاسيبًغ ول دادُّب ًـبًگش هٌـأ هشتجظ ثب آًَهبلي آسػٌيه هَرَد دس هٌبثـ
آثي ٍ تأحيش ًيتشات حبكل اص وَدّبي وـبٍسصي هيثبؿذ .فبهل ػَم ثب  12دسكذ ٍاسيبًغ ول دادُّب ًـبًگش
چگًَگي افضايؾ يَىّبي وشثٌبت ،آّي ٍ ػيليغ دس هٌبثـ آثي هٌغمِ اػت.
عجك هغبلقبت ٍ گضاسؿبت ويفي ايي هٌبثـ آثي ،دٍ فبهل اٍل ٍ دٍم يقٌي ؿَسي (ّذايت الىتشيىي) ٍ
آسػٌيه ،دس هٌغمِ هـىلػبص هيثبؿذ وِ ثِ ثشسػي ثيـتش ايي دٍ فبهل پشداختِ هيؿَد.
جذٍل ( )3ػاهلّاي استخراجي ٍ هقادير ٍارياًس آًْا
ػَاهل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

هجوَع چرخص هرتغ تارّا

هقادير ٍيصُ اٍليِ

ول

ٍ %اسيبًغ

 %تزوقي

ول

ٍ %اسيبًغ

 %تزوقي

7/129
2/350
1/421
0/980
0/810
0/766
0/548
0/401
0/303
0/156
0/073
0/051
0/006
0/0005
0/00004

47/527
15/667
9/476
6/534
5/406
5/113
3/654
2/678
2/020
1/044
0/490
0/343
0/041
0/0034
0/0002

47/527
63/194
72/670
79/204
84/611
89/723
93/378
96/056
96/076
99/120
99/611
99/955
99/996
99/999
100

6/669
2/376
1/854

44/46
15/84
12/36

44/46
60/30
72/67

اهتيبصات فبهلي هشتجظ ثب ؿذت فشآيٌذّبي ؿيويبيي تَكيف ؿذُ سا هيتَاى دس ًوَداسّبي پشاوٌذگي ٍ
ًمـِّب پالت ًوَد (دساگيً .)2006 ،مـِي تَصيـ فَاهل هؤحش دس هٌغمِ ثب تَرِ ثِ پشاوٌذگي ًوًَِّبي
ثشداؿت ؿذُ ٍ اهتيبصات فبهلي هغبثك ؿىل ( )4اص سٍؽ پٌِْثٌذي وشيزيٌگ هقوَلي ثٍِػيلِ ًشمافضاس
) ArcGIS (V, 9.3تْيِ گشديذ .فبهل اٍل دس ًَاحي ؿوبلغشثي ٍ رٌَةؿشلي هحذٍدُي هغبلقبتي ٍ دس
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فوذُ هٌبعك دسُي فييآثبد ،سٍدخبًِي آلوبلَ ،سٍػتبي ؿَسدسق ٍ يبًيك ٍ فبهل دٍم دس رٌبح ساػت ٍ چپ
دسيبچِي ػذ ٍ دس ًَاحي سٍػتبي لَپَص ،ؿَسدسق ٍ رٍلجيي هيثبؿذ.
جذٍل (ً )4تايج تجسيِ تِ ػَاهل تؼذ چرخص ٍريواکس
ػَاهل

پاراهترّاي استاًذارد
ضذُ

1

2

3

)(Ca

0/756
0/682
0/953
0/918
-0/206
0/916
0/950
0/786
0/020
0/267
-0/202
-0/051
-0/040
0/969
-0/651

0/335
0/478
-0/115
0/168
-0/099
0/003
-0/130
0/519
0/797
0/682
0/274
0/706
0/061
-0/053
-0/138

-0/204
-0/042
0/002
-0/080
0/768
-0/232
0/005
0/102
-0/123
-0/363
-0/611
-0/041
0/555
-0/006
0/579

)(Mg
)(Na
)(K
(

)

(

)
)(Cl
(

(

)
)(F
)(Si
)(As
)(Fe
)(EC
)(PH

ضكل (ً )3وايص تارّاي ػاهلي هؤثر در ّر ػاهل استخراجي
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ضكل ( )4تَزيغ ًتايج اهتيازات ػاهل اٍل (ضَري) ٍ ػاهل دٍم (آرسٌيک) در هحذٍدُي هطالؼاتي تِ رٍش کريجيٌگ هؼوَلي

ارزياتي ضَري هٌاتغ آتي

همبديش ّذايت الىتشيىي دس هحذٍدُي هغبلقبتي دس هحذٍدُي فذدي  300-25000 s/cmهتغيش اػت.
ثيـتشيي داهٌِي تغييشات هشثَط ثِ ايي پبساهتش اػت وِ ووتشيي همذاس آى  285 s/cmهشثَط ثِ سٍػتبي
لشُآغبد ٍ ثيـتشيي همذاس آى  25100 s/cmهشثَط ثِ دسُي فييآثبد هيثبؿذ وِ ثِعَس فوذُ اص ػبصًذ لشهض
فَلبًي هٌـأ هيگيشًذ .آةّبي داساي همبديش ّذايت الىتشيىي پبييي دس هىبىّبيي اص رولِ لشُآغبد ،ثبؽخلذ،
ػبسيليِ ،تيتَساة ،فشلغَ ،ػيفالذيي ٍ لضللَ ٍ آةّبي داساي همبديش ّذايت الىتشيىي ثبال دس هىبىّبي
ًـوًَِثشداسي ؿذُ اص دسُي فييآثبد ٍ ديگش ًـوًَِّبي داساي همبديش ّذايت الىتشيىي ثبال دس دسيبچِي لَپَص،
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رٍلجيي ،يبًيك ٍ سٍدخبًِي آلوبلَ هـبّذُ هيؿَد .هىبىّبي داساي آًَهبليّبي ثبالي فٌبكش اكلي فوذتبً دس
هزبٍست ثب ػبصًذّبي گچي ٍ ًوىي ػبصًذ لشهض فَلبًي هـبّذُ هيؿًَذ وِ ايي ػبصًذّب فشاّنوٌٌذُي هَاد
لبثل اًحالل ثبال دس آة ّؼتٌذ.
هيبًگيي ّذايت الىتشيىي هخضى ػذ حذٍد

 600گضاسؽ ؿذُ اػت .آةّبي ػغحي سٍدخبًِّب ثِ

ٍيظُ سٍدخبًِي آلوبلًَ ،ؼجت ثِ سٍدخبًِي لشًمَ داساي همبديش ثباليي اص فٌبكش اكلي اػت .ؿىل (ً )5وَداس
دايشُاي تَصيـ فٌبكش اكلي ٍ ّذايت الىتشيىي سا دس هٌغمِي هغبلقبتي ًـبى هيدّذ .هالحؾِ هيؿَد وِ
تَصيـ آًيَىّب ٍ وبتيَىّبي اكلي دس هٌغمِ اص الگَي خبكي تجقيت ًويوٌذ وِ فلت آى هوىي اػت ًبؿي اص
ٍرَد آةّبي ثب هٌـأ هختلف ٍ آثخَاىّبي پشاوٌذُي ونفومي ثبؿذ وِ اغلت آة خَد سا ثِكَست چـوِ
تخليِ هيوٌٌذ.

ضكل (ً )5وَدار دايرُاي تَزيغ ػٌاصر اصلي ٍ ّذايت الكتريكي در هٌطقِي هطالؼاتي

هغبلقبت كَست گشفتِ تبوٌَى هٌزش ثِ ؿٌبػبيي هٌبثـ ؿَسي فوذُ ؿبهل دسُي فييآثبد ،لضلثالك ،لَپَص،
چـوِّبي ًوىي دؿويلَ ٍ چـوِّبي تشاٍؿي دس ػبختگبُ ػذ ؿذُ اػت .فالٍُ ثش ايي حشوت آة اص ثبالدػت
ثِ ػوت هخضى ػذ ّوشاُ ثب افضايؾ ؿَسي دس احش ثشخَسد ثب ػبصًذّبي ؿَسوٌٌذُ ٍ چـوِّبي ؿَس ًبپيذا دس
وف سٍدخبًِ هيثبؿٌذ .عجك ثشسػيّبي اًزبم ؿذُ ،ول هيضاى ًوه هحلَل دس آة سٍدخبًِ هشثَط ثِ توبم
گؼتشُي حَضِي آثشيض سٍدخبًِّب ًيؼت؛ ثخـي اص حَضِي آثشيض سٍدخبًِ دس ثبالدػت هخضى ٍ ثِ خلَف
دس سٍدخبًِي آلوبلَ اص ػٌگّبي آٍاسي -تجخيشي ٍاحذ لشهض ثباليي تـىيل ؿذُ وِ اليِّبي گچ ٍ ًوه دس
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ثيي آًْب ٍرَد داسد .سٍاًبة ػغحي ايي گؼتشُ چٌذاى تأحيشي دس ويفيت آة سٍدخبًِ ًذاسد؛ رشيبىّبي
صيشػغحي وِ اص دسٍى ايي ٍاحذ هيگزسد ،همذاس صيبدي ًوه دس خَد حل وشدُ ٍ ثِ رشيبى سٍدخبًِاي اًتمبل
هيدّذ .ثِ ّويي دليل اًذاصُگيشي ًوه دس دثيّبي هختلف تفبٍت چٌذاًي ًـبى ًويدّذّ .وچٌيي

تغزيِي

آة وـبٍسصي تَػظ آة ؿَس حبكل اص ًفَر آة وـبٍسصي اساضي هـشف ثِ هخضى ثبفج تـذيذ ؿَسي آة
هخضى هيؿَد (ػبصهبى آة هٌغمِاي .)2007 ،هغبثك ؿىل ( )6دس ثبصُي صهبًي ػبلّبي  ،1385-88سًٍذ
تغييشات ؿَسي دس فلَل آغبصيي ػبل همبديش ووتشي سا ًـبى هيدّذ وِ هٌبػتتشيي صهبى ثشاي آثگيشي
هخضى ػذ هيثبؿذ.

ضكل ( )6رًٍذ تغييرات ّذايت الكتريكي در آب ٍرٍدي هخسى سذ

ارزياتي آرسٌيک هٌاتغ آتي

فٌبكش ػٌگيي ثب غلؾت اًذن دس ػٌگ ،خبن ،آة ،گيبّبىَّ ،ا ٍ حتي دس ثذى اًؼبى يبفت هيؿًَذ .اص هيبى
ايي فٌبكش ،آسػٌيه ثِ دليل داؿتي ػن ثؼيبس ثبال ،يىي اص هْنتشيي آاليٌذُّبي هحيظّبي عجيقي اػت وِ
دس احش پذيذُّبي اًؼبىصاد ٍ صهييصاد غـلؾت آى افضايؾ يبفـتِ ٍ ثبفج آلَدگي آةّبي ػغحي ٍ صيشصهيٌي
هيگشدد .آسػٌيه فٌلشي ثب هٌـأ عجيقي اػت وِ هوىي اػت هتحول چٌذيي ػبصٍوبس پيچيذُ ؿبهل
اوؼبيؾ-وبّؾ ،اًحالل-تًِـيٌي ،رزة-پشاوٌذگي ٍ ،هتيليضاػيَى گشدد .ايي فٌلش اص رولِ فلضات ػٌگيي
ٍ آاليٌذُّبي هٌبثـ آة ٍ هَاد غزايي ٍ ،تْذيذي هْن ثشاي حيبت اًؼبى ٍ ػبيش اسگبًيؼنّب اػت وِ هـىالت
صيؼتهحيغي فوذُاي سا دس ػشاػش رْبى ثٍِرَد آٍسدُ اػت ٍ ثِ فٌَاى هؼألِي حبد ػالهت فوَهي هغشح
اػت (ػيگشيؼت ٍ ّوىبساى .)2009 ،ايي فٌبكش ثب حضَس دس آة ٍ خبنٍ ،اسد گيبّبى ؿذُ ٍ خَد سا ثِ چشخِ
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ٍ ّشم غزايي هٌتْي ثِ اًؼبى هيسػبًٌذ؛ ٍ هَرت ثيوبسي دس هَرَدات صًذُ هيؿًَذ .اص آى رولِ ثيوبسي
آسػٌيىَصيغ 1اػت وِ افـشاد دس احش هلشف آسػٌيه هَرَد دس آةّبي آؿـبهيذًي ،ثـِ آى هجتال هيؿًَذ.
صخنّبي پَػتي ٍ اًَاؿ ػشعبى دس اًؼبى اص ديگش فَاسم آى اػت (پَسفيضي .)1386 ،عي چٌذ ػبل اخيش
گضاسؿبت فَاسم ًبؿي اص هلشف آة ؿشة حبٍي آسػٌيه دس هشدم سٍػتبّبي هٌغمِ تْيِ ؿذُ
اػت(هؼبفشي ٍ ّوىبساى.)2008 ،
يىي اص سٍؽّبي ثشسػي غلؾت فٌبكش هحلَل ٍ ؿٌبػبيي هىبىّبي آلَدُ ،تقييي ضشيت ويفيت هزبص
هيثبؿذ .ايي ضشيت هغبثك ساثغِي صيش ثب اػتفبدُ اص ًؼجت غلؾت فٌبكش دس ًوًَِ ،ثِ غلؾت اػتبًذاسدّبي
ثييالوللي تقييي هيؿَد.
ضشيت ويفيت هزبص آسػٌيه ; غلؾت اػتبًذاسد آسػٌيه دس آة ؿشة ( / )0/01 mg/Lغلؾت آسػٌيه دس ًوًَِ ()mg/L

پغ اص هحبػجِي ضشيت ويفيت هزبص آسػٌيه دس ًوًَِّب هقلَم ؿذ وِ غلؾت فٌلش هَرَد دس ًوًَِ
چٌذيي ثشاثش غلؾت حذ اػتبًذاسد (ػبصهبى ػالهت رْبًي )2008 ،1اػتً .وًَِّبي لضللَ ،خَسؿيذ ،لضلزِ ٍ
ٍ گَرِووالق ثيؾ اص  10ثشاثش حذ هزبص ٍ ًوًَِّبي هشثَط ثِ لَپَص (ؿوبسُي  ،)21چـوِ رٍلجيي (ؿوبسُي
 ٍ )28ؿَسدسق (ؿوبسُي  )4 ٍ 3 ،2ثيؾ اص  50ثشاثش حذ هزبص سا داسا ّؼتٌذ .ثيـتشيي آًَهبلي آسػٌيه
هٌغمِ دس ًوًَِي هشثَط ثِ چـوِ ٍ دسيبچِي سٍػتبي لَپَص (ؿوبسُي  )19 ٍ 20ثِ تشتيت دس حذٍد 147
ثشاثش ٍ  200ثشاثش حذ هزبص آسػٌيه دس آة ؿشة هيسػذ .هغبلقِي همبديش آسػٌيه دس ػبيش ًمبط دس
دػتشع اص رولِ هؼيش سٍدخبًِّبي آلوبلَ ٍ لشًمَ ٍ ثشخي چـوِّب ٍ هخضى ػذ هٌزش ثِ ؿٌبػبيي هىبىّبي
داساي آًَهبلي گشديذ.
ًوَداس دايشُاي تَصيـ آسػٌيه ٍ ًوَداس ػتًَي هشثَط ثِ همبديش ضشايت ويفيت هزبص آسػٌيه دس
هحذٍدُي هغبلقبتي هغبثك ؿىل ( )8( ٍ )7اسايِ ؿذُ اػت .آسػٌيه ًوًَِّب ثيي  0-2/01 mg/Lهتفبٍت
اػتٍ .رَد همبديش ثبالي آسػٌيه دس هٌبثـ آة فوَهبً اص ػبصًذّبي هٌغمِ هٌـأ هيگيشد .ثٌبثشايي ،ثشاي ثشسػي
هٌـأ آًَهبلي آسػٌيه دس هٌبثـ آثي هٌغمِ ،هغبلقبت كحشايي ٍ ًوًَِثشداسي اص ػبصًذّبي هَرَد دس هٌبعك ثب
آسػٌيه ثبال دس هٌغمِ كَست گشفت (ًذيشي ٍ ّوىبساى .)2013 ٍ 1390 ،ثبالتشيي غلؾتّبي آسػٌيه دس
ًوًَِّبي آة صيشصهيٌي اػت وِ هوىي اػت ثِدليل فشآيٌذّبي تمبثل آة-ػٌگ عجيقي ثبؿذ .ثب تَرِ ثِ ايي
وِ ّيچگًَِ فقبليت آلَدُوٌٌذُي كٌقتي ٍ ؿْشي دس هٌغمِ ديذُ ًويؿَد ،تٌْب هٌـأ اًؼبىصاد وِ هيتَاى
ثشاي ايي آلَدگي فشم وشد ،اػتفبدُ اص وَد ٍ ػوَم ؿيويبيي حبٍي آسػٌيه اػت؛ وِ ثِ دليل هحذٍديت
1- Arsenicosis
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اػتفبدُ دس هٌغمِ ،فبهل اكلي آلَدگي هحؼَة ًويؿَد .هٌـأ اكلي آًَهبلي آسػٌيه دس هٌغمِ ًبؿي اص
ػبصًذّبي صهييؿٌبػي هشتجظ ثب هبگوبتيؼن ،دگشگًَي ،تىتًَيه ٍ تخلخل هيثبؿذ .عي هـبّذات كحشايي
ٍ ًوًَِثشداسي اص ػبصًذّبي هَرَد دس هٌبعك داساي آسػٌيه ثبال ،ػَلفيذ آسػٌيه دس ؿىؼتگيّب ٍ دسص ٍ
ؿىبف آّه ،هبسى ٍ هبػِػٌگّب ٍ وٌگَلَهشاي لشهض فَلبًي ،ثِ كَست ثبفتّبي پشوٌٌذُي فضبّبي خبلي
ديذُ هيؿَد ٍ ثبفت ولَفَسم دس سگِّبً ،ـبًگش وبًيػبصي دس حشاست ٍ فوك ون هٌغمِ اػت .ؿىؼتگيّب دس
ايزبد هؼيش حشوت هحلَلّبي ّيذسٍتشهبل تحت فـبس ٍ توشوض وبًيّبي آسػٌيهداس ًمؾ داسًذ؛ ثِ عَسي
وِ اص ساػتب ٍ تَصيـ گؼلّب تجقيت هيوٌٌذ .گؼلّبي اكلي ًمؾ وٌتشلوٌٌذُ داؿتِ ٍ وبًيصايي فوَهبً دس
گؼلّبي فشفي ٍ ؿىؼتگيّب سٍي دادُ اػت .وبًيّبي اكلي آسػٌيه دس هٌغمِ ،ؿبهل سآلگبس ٍ اٍسيپيوٌت
هيثبؿذ .هٌـأ اكلي ايي وبًيصاييّب فقبليتّبي اپيتشهبل دس ػبصًذّب اػت ٍ ٍرَد وبًيّبي آهفيجَل ٍ
ثيَتيت دس تَدُي آرسيي هٌغمِ ًـبًگش تَاًبيي هبگوب دس تَليذ ػيبالت گشهبثي اػت وِ فالٍُ ثش رضٍ
هتئَسيه وبًؼبسّبي اپيتشهبل ،رضٍ هبگوبيي دس استجبط ثب دمّبي ػٌْذ ،ػبصًذّب سا تحت تأحيش لشاس دادُ ٍ
اًَاؿ دگشػبًيّبي ػيليؼي ؿذى ،دٍلَهيتي ؿذى ،پيشيتي ؿذى ٍ ديولؼيفيىبػيَى هشتجظ ثب توشوض
آسػٌيه سا ثِ ٍرَد آٍسدُ اػت (ًذيشي ٍ ّوىبساى.)2012 ،

ضكل (ً )7وَدار دايرُاي تَزيغ هقادير آرسٌيک از ً 55قطِ ًوًَِترداري ضذُ در سال 1395

1- WHO
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ضكل ( )8ضرية کيفيت هجاز آرسٌيک در ًوًَِّاي ترداضت ضذُ از هٌطقِي هطالؼاتي

ثشخي اص هٌبثـ آثي داساي آًَهبلي آسػٌيه تقييي ؿذُ اص دادُّبي ّيذسٍؿيويبيي لجلي ؿبهل چـوِّبي
ثؼتش هخضى يب ثشخي چـوِّبي ديگش دسحبل حبضش خـه ؿذُاًذ يب اهىبى دػتشػي ٍ ًوًَِثشداسي اص آًْب
ٍرَد ًذاسد .هغبلقِي همبديش آسػٌيه دس ػبيش ًمبط دس دػتشع اص رولِ هؼيش سٍدخبًِّبي آلوبلَ ٍ لشًمَ ٍ
ثشخي چـوِّب ٍ هخضى ػذ هٌزش ثِ ؿٌبػبيي هىبىّبي داساي آًَهبلي گشديذ .هغبلقِي تغييشات غلؾت
آسػٌيه دس آًْب ًؼجت صهبى ٍ دثيّبي هختلف هغبثك ؿىل ( )9اًزبم ؿذ .تغييشات غلؾت آسػٌيه ًؼجت
ثِ دثيّبي هختلف ًـبى داد وِ ثب افضايؾ دثي سٍدخبًِ همبديش آسػٌيه وبّؾ هييبثذ .فلت افضايؾ غلؾت
آسػٌيه دس فلَل خـه هيتَاًذ هشثَط ثِ وبّؾ آةّبي ربسي ٍ تخليِي آة چـوِّبي دايوي ٍ داساي
آسػٌيه ثيـتش ثبؿذ (كبدلي الذم .)2013 ،ايي تغييشات هشثَط ثِ ػبص ٍ وبسّبي فشآيٌذّبي رزة ٍ
آصادػبصي فٌبكش دس تقبهل ثيي آة ٍ سػَثبت اػت .همبيؼِي همبديش آسػٌيه دس سٍدخبًِّبي آلوبلَ ٍ لشًمَ ٍ
هخضى ػذ هغبثك ؿىل (ً )10ـبى هيدّذ وِ همبديش آسػٌيه دس آلوبلَ ثِ هشاتت خيلي ثيـتش اص لشًمَ اػت
وِ آًَهبلي ثبالي همبديش آسػٌيه آٍسدُ ؿذُ تَػظ آلوبلَ ثبفج وبّؾ ويفيت آة هخضى هيگشدد.
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3:

ضكل ( )9تغييرات غلظت آرسٌيک ًسثت تِ دتي

1
آلمالوچای
قرنقوچای
0.1

مخزن سد

0.01

90/06/17

90/03/25

87/09/23

87/09/16

87/09/09

87/09/02

87/08/23

87/07/09

87/04/03

86/08/19

86/07/23

86/07/09

)As ( mg/L

0.001

T ime

ضكل ( )15تغييرات غلظت آرسٌيک ًسثت تِ زهاى

ًتيجِگيري
اػتخشاد فَاهل هؤحش ثش ّيذسٍؿيوي هٌغمِ هٌزش ثِ ؿٌبػبيي دٍ آًَهبلي اكلي هٌبثـ آثي ؿبهل آسػٌيه ٍ
ؿَسي گشديذ .هٌـأ ثيـتشيي هَاد هحلَل آة دسُي فييآثبد ٍ سٍدخبًِي آلوبلَ تقييي گشديذ وِ ايي هىبىّب
هشتجظ ثب ػبصًذ لشهض فَلبًي ٍ اًحالل تـىيالت گچي ٍ ًوىي هيثبؿذ .غلؾت آسػٌيه تقذادي اص ًوًَِّبي
آًبليض ؿذُ ثِ ثيؾ  200ثشاثش حذ هزبص آسػٌيه دس آة ؿشة ( )0/01 mg/Lهيسػذ .آًَهبلي اكلي آسػٌيه
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هشثَط ثِ هٌبعك لَپَص ،رٍلجيي ٍ ؿَسدسق اػت وِ فلت آى فبهل صهييصاد هشتجظ ثب ػبصًذ آسػٌيهداس هٌغمِ
هيثبؿذ .دس ؿبخِي فييآثبد آًَهبلي آسػٌيىي هـبّذُ ًگشديذ ٍ ثِ عَس ولي ايي هىبى رضٍ فَاهل افت
ويفيت اص لحبػ افضايؾ ؿَسي ٍ هَاد هحلَل آة اػت .همبديش آسػٌيه ٍ ؿَسي ثبالي آٍسدُ ؿذُ تَػظ
سٍدخبًِي آلوبلَ ًؼجت ثِ سٍدخبًِي لشًمَ ثبفج وبّؾ ويفيت آة هخضى هيگشدد .ويفيت هٌبثـ آة ؿشة
اص ًؾش آسػٌيه ٍ ؿَسي دس ًمبط هختلف هحذٍدُي هغبلقبتي هتفبٍت اػت .ثب تَرِ ثِ ايٌىِ آة ؿشة
ؿْشػتبى ّـتشٍد اص رخيشُي ايي ػذ تأهيي هيگشدد ٍ ثب دس ًؾش گشفتي وبّؾ آًَهبلي دس صهبىّبي آثگيشي
هخضى ٍ فلَل پش آة اتخبر تذاثيش هذيشيتي هٌبػت ثشاي وٌتشل ويفي آة هخضى الضاهي اػت .ويفيت آة
هخضى ثشاي هلبسف وـبٍسصي اص ًَؿ ووي ؿَس ٍ هٌبػت هيثبؿذ.
سپاسگساري
اص هؼئَل هحتشم آصهبيـگبُ آةؿٌبػي گشٍُ صهييؿٌبػي داًـگبُ تجشيض ثِ دليل ّوىبسي ٍ ووهّبي
كويوبًِ دس تزضيِي ؿيويبيي ًوًَِّبي آة ٍ ؿشوت آة هٌغمِاي اػتبى آرسثبيزبىؿشلي ثِ خبعش دس
اختيبس لشاس دادى گضاسؿبت پبيؾّبي ويفي هٌغمِ ووبل تـىش ٍ لذسداًي ثِ فول هيآيذ.
هٌاتغ
ـ آلبًجبتي ،ػيذفلي ( ،)1383زهييضٌاسي ايراى ،تْشاى :ػبصهبى صهييؿٌبػي ٍ اوتـبفبت هقذًي وـَس.
ـ آلبيي ،حؼيي ( ،)1388ثشسسي ّيذرٍشئَضيوي هحذٍدُي غرب ّطترٍد تا تأکيذ تر آًَهاليّاي احتوالي آرسٌيک

در هٌطقِ ،پبيبىًبهِي وبسؿٌبػي اسؿذ ،گشٍُ صهييؿٌبػي داًـگبُ تجشيض.
ـ اكغشي همذم ،اكغش ( ،)1389اصَل ضٌاخت آبّاي زيرزهيٌي ،تجشيض :اًتـبسات داًـگبُ تجشيض.
ـ ػبصهبى آة هٌغمِاي اػتبى آرسثبيزبىؿشلي ،)1386( ،هطالؼات ّيذرٍشئَلَشي طرح سذ سٌْذ ،ؿشوت هـبٍسيي
آةثٌذ ،گضاسؽ ًْبييً ،ـشيِي ؿوبسُي .632
ـ كبدلي الذم ،فشيجب ( ،)1391ثشسسي تغييرات زهاًي ٍ هكاًي کيفيت هٌاتغ آب ٍرٍدي تِ سذ سٌْذ ّطترٍد تا تأکيذ

تر آًَهالي آرسٌيک ،پبيبىًبهِي وبسؿٌبػياسؿذ ،گشٍُ صهييؿٌبػي داًـگبُ تجشيض.
ـ ًذيشي ،فغباهلل؛ اكغشيهمذم ،اكغش؛ كبدلي الذم ،فشيجب ٍ حؼيي آلبيي ( ،)1390تررسي آًَهالي آرسٌيک هَجَد در

هٌاتغ آب سذ سٌْذ ،هحيظؿٌبػي ،ػبل ػي ٍ ّـتن ،ؿوبسُي  ،3ف .61-74
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