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چکیده
از بحثهای مهم در آبهای زیرزمینی ،آلودگی آب ناشی از فلزات سنگین است .فلززات سزنگین بزا توبز بز شبزات شزی یایی،
تجزی پذیری ضعیف و داشتن قدرت تج ع زیستی در بدن موبودات زنده ،ب سرعت ب آالیندههای سز ی تبزدی مزیشزوند .بزا
توب ب آلودگی روزافزون منابع آب قاب بهرهبرداری و اه یت پایش مداوم آنها ،در این تحقیق غلظزت آلومینیزوم ،آهزن ،منگنزز،
کادمیوم و کروم منابع آب زیرزمینی دشت اشنوی و تعیین اندیس اشباع برای آلومینیوم ،آهن و منگنزز ارزیزابی شزد .از ایزنرو ،در
تحقیق حاضر از  15ن ون آب انتخابی دشت در شهریور  1394با توزیع یکنواخت ن ونز بزرداری شزد ،سزنس ن ونز هزا توسز
دستگاه بذب ات ی آنالیز شدند .نتایج با استفاده از نرمافزار  Arc GISو در مقایس با مقزادیر اسزتاندارد سزازمان بهداشزت بهزانی
ترسیم شد .با استفاده از نرمافزار ( )PHREEQCاندیس اشباع ن ون ها محاسب شد .بررسیها نشان داد  33/33درصزد از ن ونز هزا
غلظت آلومینیوم بیشتر از حد مجاز سازمان بهداشت بهانی را دارند و در بقیۀ غلظت فلزات ک تر از غلظت استاندارد هستند .غیزر
از آلومینیوم آلودگی دشت ب فلزات سنگین در مرز خطر نیست ،ولزی بز علزت ع زق کزم آب زیرزمینزی و فعالیزتهزای شزدید
کشاورزی ب طور قطع در درازمدت خطرات زیستمحیطی زیادی در پی خواهد داشت .بنابراین ،باید دربارۀ پسابهزای صزنعتی،
استفاده از س وم کشاورزی و آب برگشتی کشاورزی اقدامات کنترلی صورت گیرد .توسعۀ صنعتی منطقز بایزد بزا درنظزرگزرفتن
خطرات احت الی ناشی از آلودگی فلزات سنگین با برنام های کنترلی و پایش مست ر آبهای زیرزمینی صورت پذیرد.
کلیدواژگان :آب زیرزمینی ،آلودگی ،اندیس اشباع ،دشت اشنوی  ،فلزات سنگین.
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مقدمه
رشد سریع جمعیت همزمان با پیشررتت نرنع و ب بادتشر و
جوتمع نیاز به منابع آبو شیرین رت برهطرور تصرادد تتریتی
مودهد ب تین در حالو تست که م أسفانه آلرودیو منرابع آبرو
نیی ربزبهربز در حال تتیتی تست [ .]1تلیتت موجود در منابع
آب بررهنررورت طبیعررو ب یررا بررر تثررر آلررودیو بترد منررابع آب
موشوند .هوتزدیو طبیعو سنگها ب خاکهایو کره برا منرابع
آب در تماس هس ند بیرگترین منبع طبیعو آلودیو تلریتت
سنگین در منابع آب زیرزمینوتنرد [ .]2منرابع آب زیرزمینرو
تزجملرره ماررمترررین منررابع ت رأمین آب شرررب ب کشررابرز ب
برتساس بررسوها تنجامشده ،منبع تنرلو ترأمین آب شررب
بی تز  1/5میلیارد نفر در سرتاسر جاران هسر ند .بررخف
منابع آب سطحو ،آلودیو منابع ب سرفرههرا آب زیرزمینرو،
دمدتاً غیرقابل بازیشت تست ،چرتکره نوسراز آب در تدمرا
زمین در مقایسه با آبها سطحو ،بسیار کنرد تسرت [ .]3در
دههها تخیر آلودیو تلیتت سنگین در محری هرا آبرو بره
یک مشکل جارانو در کشرورها در حرال توسرعه ب هرم در
کشورها توسعهیات ه تبدیل شده تسرت []4؛ بنرابرتین ،آنچره
در حال حاضر بی تز هر موضودو مرورد توجره قررتر یرت ره
تست ،مسئلۀ آلودیو محی زیست با تلیتت سنگین تست کره
بهدلیل غیرقابل جذب بودن ب دتشر ن ترأثیرتت تیییولروییکو،
در غلظت پایین نیی بر تعالیت ب سفمت جاندترتن تأثیریذترنرد
[ .]5بررسو رب محصروتت کشرابرز ت کره برا آب آلروده
آبیار شدهتند ،نشان مودهد تلریتت سرنگین موجرود در آب
آلوده ،در تیرن محصروتت تجمرع یات ره ب تز تیرن طریرو بترد
زنجیرۀ غذتیو تنسران شردهتنرد [ .]3ن رای بررسرو منرابع آب
زیرزمینو دشت دلروآبراد ک رول نشران دتد تخر ف آمرار
معنادتر بین غلظت تلیتت سنگین نمونهها مطالعهشرده برا
تس اندتردها ملو ب جاانو بجود ندترد [ .]6آلرودیو آبهرا
زیرزمینو دشت تنار به کرادمیوم ،سررب ،آرسرنیک ب نی ررتت
تندتزهییر شد ب غلظت تین موتد کم ر تز مقرادیر مجراز برود.
ریهها سولفید دلیل زیادبودن غلظرت سررب ،کرادمیوم ب
آرسنیک در آبها زیرزمینو تست [ .]7ن ای مطالعۀ غلظرت
تلیتت سنگین سررب ،رب ب مر آب زیرزمینرو در منطقرۀ
ییفن نشان دتد غلظت سرب بیش ر تز حرد مجراز تسرت [.]3
بررسو غلظت تلیتت سرنگین در منرابع آب آشرامیدنو شرار
تردبیل نشان دتد میانگین غلظرت دنانرر آهرن ،منگنری ،رب ،
سرررب ب نیکررل در تمررام نمونررههررا کم ررر تز حررد تسر اندترد ب

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،2تابستان 1395

میانگین غلظت دنانر م  ،کربم ب کادمیوم در مرز تسر اندترد
تست [ .]8بررسو منابع آب زیرزمینو تسکاتلند بیانگر آن برود
که در  30درند تز سایتهرا آب زیرزمینرو غلظرت منگنری
بیش ر تز حد مجاز تعیینشده توس سازمان بادتشت جارانو
تست [ .]9در بررسو آلودیو تلیتت خطرناک در سیس مهرا
آبیار ب آب آشامیدنو در شمال غربو بنگفدش کره در سرال
 2010تنجام شد ،ن ای نشان دتد بی تز  50درنرد آبهرا
زیرزمینو آلروده بودنرد [ .]10آنرالیی غلظرت تلریتت سرنگین
آبها کمدمو منطقۀ کشابرز در تایلند کره طرو دب دبرۀ
تصل پربارتن ب خشک در سرال  2013تز  12چراه کشرابرز
نمونهبردتر شده بیانگر آن بود که غیرر تز چنرد نمونره سررب
همۀ غلظتها کم ر تز تس اندترد سازمان بادتشت جاانو تسرت
[ .]11غلظت تلیتت سنگین در آبها سرطحو ب زیرزمینرو
 7منطقه در هند ترزیابو شد ،ن ای آنرالیی نشران دتد تقر دب
نمونه غلظت آهرن بیشر ر تز حرد مجراز تسرت [ .]12بررسرو
غلظت تلیتت سنگین آب چاهها یمانه سره منطقره تز تیالرت
 kebbiنیجریه در سال  2011نشان دتد غلظت سرب در همرۀ
نمونهها بیشر ر تز تسر اندترد سرازمان بادتشرت جارانو تسرت
[ .]13ن ای بررسو غلظت تلیتت سنگین آلومینیروم ،سررب ب
کادمیوم در منابع آب زیرزمینو شار سروربلر ،بیرانگر آن برود
که میانگین غلظت آلومینیوم پایینتر ب میانگین غلظت دنانر
کرادمیوم ب سررب بری تز حرد تسر اندترد سرازمان بادتشرت
جاانو بوده تست [ .]14هد تز تین تحقیرو بررسرو آلرودیو
برخو تلیتت سنگین در آبخوتن دشت تشنویه ب مقایسرۀ آن برا
تس اندترد رهنمودها بادتشت جاانو ب تعیین منشأ تح مرالو
تین آلودیو در دشت تشنویه تست.
مواد و روشها
محدبدۀ مطالعاتو تشنویه در جنوب غربو دریاچۀ تربمیه قررتر
یرت ه ب زیرمجمودرهت تز حوضرۀ آبریری تیرن دریاچره تسرت.
م وس ترتفاع آن  1450م ر تز سطح دریاست .تیرن محردبده
بین طولها  44درجه ب  45دقیقه تا  45درجه ب  15دقیقرۀ
شرقو ب درضها  36درجه ب  50دقیقه ترا  37درجره ب 15
دقیقۀ شمالو قرتر دترد .شکل  1موقعیت منطقۀ مطالعهشرده ب
محل نمونهها بردتشتشرده بررت آنرالیی تلریتت سرنگین رت
نشان مودهد .محردبدۀ مطالعراتو تشرنویه آب ب هروت سررد
کوهسرر انو دترد کرره کم رررین دمررا درتزمرردت  -9درجررۀ
سان ویرتد در زمس ان ب بیش رین دما درتزمردت  37درجرۀ
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سان ویرتد در تابس ان تتفا تت اده تست .م وس بارش سراتنۀ
محرردبدۀ مطالعرراتو تشررنویه در طررول دبرۀ آمررار  20سرراله
( 1372ـ  ،)1392حرردبد  459میلرروم ررر ب میررانگین تبخیررر
ساتنه در ترتفادات برتبر  1189ب در دشت تا  1722میلوم رر
تندتزهییر شده تست.
زمینشناسی و هیدروژئولوژی
تین منطقه جیء زبن زمینساخ و سرنند ـ سریرجان بروده ب
تحت تأثیر نیربها تک ونیکو زیاد بتقع شرده تسرت ب تز نظرر
جات ب تم دتد چینخوردیو بهطور کامرل تز زتیررس تبعیرت
موکند .سن تین چینخوردیوها مخ ص به جنب ها آلر
جوتن یا پلیوسن ـ پلئس وسن تست .یسلها م عدد بهبیرهه
تز جنرروب تررا غرررب مشرراهده مرروشرروند کرره بررا تیجرراد درز ب
شکا ها ترتبتن ،محل مناسبو رت برت ذخیرۀ نیبتت جروی
بهبجود آبردهتند که در تغذیۀ سفرۀ زیرزمینو تهمیرت زیراد
دترند ب چشمهها م عدد در دتمنرۀ کوهسر انهرا مشراهده
موشوند .شکل  2نقشۀ زمینشناسو منطقرۀ مطالعرهشرده رت
نشان مودهد .قردیموتررین یسر رشهرا زمرینشناسرو رت
سنگها دیریونو پرکامبرین ب سازند باربت م علو به تینفررت
کامبرین تشکیل مودهند .تز دبرتن تبل آهکهرا پررمین در
شمال ب جنوب دشت بسعت زیاد دترنرد .دبرتن دبم شرامل
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آمییۀ رنگین ،آهک ب دبلومیت تست .دبرتن سوم با آهکهرا
میوسن مشخص موشود که در برخو نروتحو حاشریۀ دشرت
رخنمررون دترد ب دبرتن چاررارم شررامل ترررتسهررا منفصررل
ربدخانهت  ،بترییهها ب مخربطتتکنره تسرت .دشرت تشرنویه برا
مساحت  124کیلوم رمربرع آبخروتن تز نروع آزتد دترد ب دمرو
برخورد به آب زیرزمینو در قسمتها بربد دشرت حردبد
 40م ر ب در سایر قسمتها آن کم ر تسرت .م وسر دمرو
برخورد به سطح آب زیرزمینرو در سرال آبرو 1392ر ،1393
 13/34م ر تندتزهییر شده تست .بیشر رین ضرریق قابلیرت
تن قال در جنوب شرقو دشت ب معادل  7524م رمربرع در ربز
تست ،کم رین آن در حاشیۀ دشت ب حدبد  500م رمربرع در
ربز تست [.]16
بجود منابع آب زیرزمینو با پ انسریل زیراد در منطقرۀ
تشررنویه ب تررأمین آب مررورد نیرراز برررت مصررار شرررب،
کشابرز ب ننعت تز طریو تین منرابع ،نیراز بره مردیریت
کیفررو ب کمیررو تیررن منررابع دترد .تز طرتررو بجررود خرراک
حانل خیی سبق توسعۀ کشابرز ب مصر آب زیرزمینرو
زیاد در تین منطقه شده تسرت کره لریبم بررسرو آلرودیو
آبها زیرزمینو دشت تشنویه به تلیتت سرنگین بری تز
پی تحساس موشود.

شکل  .1محدودۀ مطالعاتی و محل نمونهبرداری
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شکل  .2نقشۀ زمینشناسی []15

روششناسی
 15نمونه آب در شاریور  1394طو  3ربز با توجه به منرابع
آب موجود در دشرت ب برا درنظرریررت ن توزیرع یکنوتخرت
نمونههرا تز دشرت تشرنویه بردتشرت شرد (شرکل  .)1بررت
نمونهبردتر تز ظرب پلوتتیلن پفس یکو که تب دت سه بار تز
پم آب در حال جریان ،شستبشرو دتده شرد ب بره نمونرۀ
بردتشتشده تسید نی ریک تضراته شرد ترا تز رسروبیرذتر

تح مالو کاتیونها ب رشد میکربتریانیسمها جلوییر شود ب
جذب سطحو بهبسیلۀ دیوترههرا ظرر بره کم ررین حرد
برسد .محل نمونهبردتر با  1GPSثبرت ب نمونرههرا پر تز
تغلیظ در آزمایشگاه آبشناسو دتنشگاه تبریی بره آزمایشرگاه
شرکت آب ب تاضفب آذربایجان شرقو ترس اده شد .نمونهها
با دس گاه جذب تتمو غلظت تلیتت سنگین تندتزهییر شرد.
ن ای در جدبل  1نشان دتده شده تست.

1. Global Positioning System
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جدول  .1نتایج آنالیز فلزات سنگین نمونههای آب زیرزمینی دشت اشنویه (شهریور )1394
شماره

)AL(ppb

)Cr(ppb

)Cd(ppb

)Mn (ppb

)Fe(ppb

W1

149
154
128
64
99
153
199
249
235
131
181
228
287
268
11

>6
>6
>6
>6
>6
>6
>6
>6
>6
>6
>6
>6
>6
>6
>6

>2
>2
>2
>2
>2
>2
>2
>2
>2
>2
>2
>2
>2
>2
>2

5
2
2
2
6
3
6
2
2
2
4
2
2
2
2

80
15
11
13
12
18
168
14
30
10
70
13
21
257
33

W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15

دنانر سنگین مروتوتننرد منشرأ طبیعرو (ترهنشسرت
تتمسفر  ،ترسای خراکهرا ب سرنگهرا) ب یرا تنسرانزتد
(تعالیتها ننع و ،ترآبر ب کشرابرز ) دتشر ه باشرند
[ .]17آتیندهها ب دنانر بتردشده به محری هرا آبرو ،برا
توجه به ماهیت تبلیۀ خود ب شرتی تیییرک ب شریمیایو ب
بیهیوها موتد معلو محی آبو ،موتوتنند تهنشین شروند
ب یا بهنورت محلرول حمرل شروند [ .]18شراخص تشرباع
برت ترزیابو تعادل بین آب ب کرانوهرا تسر فاده مرو شرود
[ .]19تندی تشرباع تز رتبطرۀ  1محاسربه مروشرود ،تیرر
تندی تشباع ( )SIکم ر تز نفر باشد ،آب تحت تشباع؛ تیر
 SI=0باشد ،در حالت تعادل ب درنرورتو کره  SI>0باشرد،
آب در حالت تو تشباع تست [.]20
SI  log  IAP Kt 
()1
در تین رتبطه IAP ،نشاندهندۀ محصول تعالیت یونو ب
 Ktنشانگر محصول حفلیت برت مادۀ شریمیایو تسرت .در
تین مطالعه تز نرمتتریتر  ]20[ PHREEQCبررت محاسربۀ
تندی تشباع تس فاده شده تست.
آلومینیوم

تلی آلومینیوم ( )ALسومین دنصر ترتبتن پوسر ۀ زمرین (8/1
درند) تست ب تغلق در خاک بهمیریتن  0/9 - 6/5درنرد ،در
آبها جار برهمیریتن  400میکربیررم برر لی رر ،در تغلرق
آبها آشامیدنو بهمییتن  54میکربیرم بر لی ر ب در آبها

زیرزمینو بهمییتن کم ر تز  0/1میکربیرم بر لی رر ب ح رو در
هوت یاتت موشود [ .]21آلومینیروم یکرو تز تلریتت تررتبتن در
پوس ۀ زمین تست ب در تشرکال سریلیکاتو همچرون تلدسررار
(مانند ترتوز یا هر یربهو تز تلدسرارها پ اسیمدتر ،سردیمدتر
ب کلسیمدتر ب یا سیلیکاتها آلومینیومدتر) یاترت مروشرود.
تکسید آلومینیوم به بوکسریت معررب تسرت کره یرک منبرع
مناسق کانسنگ غیرآتینده تست .آلومینیوم موتوتند بهنورت
تن خابو تز سنگ ب خاکها شس ه ب دتخل هر منبرع آبرو بترد
شود .آلومینیوم مروتوتنرد برهنرورت یرون آزتد ( )AL3+دربن
محلول حاضر شود ب مروتوتنرد در آب زیرزمینرو در محردبدۀ
غلظتها  0/1 ppmتا  8ppmدیده شود .آلومینیروم ممکرن
تست در آبها آشامیدنو با  PHبرهدنروتن یرک ترهنشسرت
یتتینو تجمع یابد .ترتیندهایو که تعرالسراز آلومینیروم در
آب زیرزمینو رت تحت تأثیر قرتر مرودهنرد ،شرامل آزتدسراز
آلومینیوم تز کانو در ن یجۀ هیدربلیی یا تنحفل ،بتکرن هرا
تعویض یونو ،تن قال آلومینیوم باقوماندۀ آب خلرل ب ترر بره
آب زیرزمینو به شکل محلرول ب بتکرن هرا آلومینیروم برا
ترکیبات دیگر محلرول تسرت .تنروتع دمردۀ آلومینیروم در آب
زیرزمینو شامل  AL(OH)3 ،AL3+ب  AL(OH)2+تسرت [.]22
تأثیر یون آلومینیوم بر سرفمت تتررتد مطالعرۀ بسریع شرده ب
تمربزه تأثیرتت بیمار زت آلومینیوم در همۀ مرتجرع دلمرو ب
پیشکو جاان به تثبات رسیده تست .آلومینیوم برهدنروتن تلری
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سنگین سمیو برت سیس م دصبو  Neurotoxinدامرل تنرلو
Lou
بیمار ها آلیتیمر (پیرترتموشو) ،پارکینسون ب بیمار
 Gehrig’sشناخ ه شده تست [ .]23طبرو تسر اندترد سرازمان
بادتشررت جاررانو مقرردتر مجرراز آلومینیرروم در آب شرررب 0/2
میلویرم در لی ر تست [.]24
غلظت آلومینیوم در آب زیرزمینو منطقۀ مطالعرهشرده تز
 11تا  287میکربیررم در لی رر م غیرر تسرت 5 .نمونره تز 15
نمونۀ آنالییشرده کره معرادل  33/33درنرد تز کرل نمونرههرا
غلظت بیش ر تز تس اندترد رهنمود جاانو تسرت [ .]24مقرادیر
آلومینیرروم در آب زیرزمینررو دشررت تشررنویه در مقایسرره بررا
تس اندترد سازمان بادتشت جاانو [ ]24در شکل  3رسم شرده
تست.
غلظت زیاد آلومینیوم در منطقره تح مراتً برهدلیرل نبرود
ننایع ب کارخانهها بیرگ آتینده در منطقرۀ مطالعرهشرده ب
بررهدلررت بجررود سررازندها ب سررنگهررا آذریررن ب دیریررونو

آلومینیومدتر تست که منشأ زمینزتد دترند .با بررسرو تنردی
تشباع کانوها آلومینیومدتر در نررمتتریتر ]20[ PHREEQC
مشخص شد که بیشر رین مقردتر تنردی تشرباع م علرو بره
کانوها میکادتر تست که بجرود سرنگهرا آذریرن نفروذ
بهخصوص بیوتیرت یرتنیرت ب موسرکویت یارنرت یرتنیرت در
شمال ب غرب دشت ب همچنین بجود سرنگهرا دیریرونو
میکاشیست در جنوب دشت ،تح ماتً سبق تو تشرباعبرودن
آبها زیرزمینو منطقه نسبت به کانوهرا میکرادتر تسرت.
شکل  4مقادیر تشباعشدیو کانوهرا آلومینیرومدتر رت نشران
مودهد .کانوها کائولونیت ،آمسیت بهجی نمونههرا (W12
و  ،)W15ییبسیت بهجری نمونرههرا ( W6و  ،)W5تلدسررار
پ اسیمدتر برهجری نمونرههرا ( W12و  )W15ب آنورتیرت در
نمونهها ( )W14 ،W13 ،W9 ،W7 ،W6تو تشباع هسر ند
در حالو که نسبت به کانوها آلونیت ،آلبیت ب هیدربکسرید
آلومینیوم تحت تشباع هس ند.
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شکل  .4شاخص اشباعشدگی کانیهای آلومینیومدار

اصغری مقدم و آدیگوزلپور :بررسی غلظت آلومینیوم ،آهن ،منگنز ،کروم و کادمیوم در آب زیرزمینی دشت اشنویه

هوتزدیو سنگها آذرین حاب کانوها پفییوکفز،
بیوتیت ب سنگها دیریرونو حراب کرانو آلومینیرومدتر
شیستها میکاسه ،هورنبلند ،آمفیبولیت در منطقه دامل
حضور آلومینیوم در آبها زیرزمینو تست .بررسو مقادیر
غلظت آلومینیوم با دمو چاهها نمونهبردتر شرده نشران
دتد تقریباً با تتیتی دمو چاههرا نمونرهبرردتر  ،غلظرت
آلومینیوم نیی تتیتی پیدت موکنرد .دلرت تیرن موضروع در
ترتباط با تحیاشدن محی در دموها زیاد تسرت .محری
تحیا سبق مساددشدن شرتی برت آزتدشدن آلومینیوم به
آب زیرزمینو تست.
آهن
3

آهررن ( )Feبررا بزن مخصرروص  7/72 g/cmدبمررین تلرری
ترتبتن بعد تز آلومینیوم در پوس ۀ زمین تست .غلظت آهرن
بهطور طبیعو در آب کم تست .در تغلق کانوهرا موجرود
در سنگها آذرین ،آهن بهنورت دبظرتی و بجرود دترد.
یکو تز دوتملو که تنحفلپذیر آهن رت کن ررل مروکنرد،
پ انسرریل تکسیدتسرریون ب تحیررا محرری تسررت ،شرررتی
تکسیدتن ب قلیایو سبق تهنشینو آهن ( )Fe3+در محی ب
محی تحیائو ب تسید سبق تنحرفل آهرن ( )Fe2+در آب
موشود [ .]25غلظرت آهرن محلرول در سیسر مهرا آب
زیرزمینو نسبت به آبها سطحو دب یا سه برتبرر بیشر ر
تست که تین موتوتند بهدلت شرتی تحیا محی هرا آب
زیرزمینو نسبت به آبها سطحو باشد که تنحفل آهرن
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رت تتیتی مودهند [ .]26تکسید ب هیدربکسریدها آهرن
توتن جذب دنانر آتینده بهخصوص در محی ها قلیایو
رت دترند ب موتوتنند بهدنوتن دوتمل پاککننردۀ منرابع آبرو
تس فاده شوند [ .]27غلظت بی تز  200ppmآهرن در آب
آشامیدنو برت تنسان سمیو تست [ .]28مقادیر زیراد آهرن
ممکن تست سبق تاوع ،تس فرتغ ،سوزش ب نارتح و معرده
شود ب در حد 180 ppmر  300بزن بدن موتوتند کشرنده
باشد [ .]18طبو تس اندترد سازمان بادتشت جاانو مقردتر
مجاز آهن در آب شر ب  3ppmتست [ .]24بیش رین مقردتر
غلظت آهن مخ ص به  W14تست کره غلظرت  257 ppbب
کم رین غلظت مخ ص به  W10با غلظرت  10ppbتسرت.
توزیع مکانو غلظت آهن در آب زیرزمینرو منطقره نسربت
به بیش رین حد مجاز تس اندترد آب آشامیدنو در شرکل 5
نشرران دتده شررده تسررت .غلظررت همررۀ نمونررههررا کم ررر تز
تس اندترد ( )WHOتست.
شکل  6نمودتر تندی تشباع کانوها آهندتر مخ ص بره
نمونهها آب زیرزمینو رت نشان مودهد .همۀ نمونرههرا آب
زیرزمینو نسبت به کانوها هماتیت ،یوتیت ،تر هیردریت
تو تشباع هس ند ب بیش رین تندی تشباع مخ ص بره کرانو
هماتیت تست ب همچنرین نسربت بره کرانو سریدریت تحرت
تشباع تست ،برهدلیرل تینکره کرانو سریدریت در محری هرا
تسید تنحفل بیش ر دترد ب تین در حالو تسرت کره بیشر ر
نمونهها منطقه در حالت قلیایو هس ند.

شکل  .5تغییرات غلظت آهن در نمونههای آب زیرزمینی دشت اشنویه (شهریور )1394
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شکل  .6شاخص اشباعشدگی کانیهای آهندار

بررسو مقادیر غلظت آهرن در مقابرل دمرو چراههرا
نمونهبردتر شدۀ دشت تشنویه نشان دتد برا تتریتی دمرو
چاهها نمونهبردتر  ،تقریباً غلظت آهن نمونههرا تتریتی
مویابد .بهدلت کمبرود تکسریهن در دمرو زیراد ب تعالیرت
باک ر ها با تتیتی

دمو چاهها محی تحیاتر موشرود .در
2+

شرتی تحیا آهن ترب (  )Feتشکیل موشود کره نسربت
برره آهررن تریررک ( )Fe3+تنحررفل بیش ر ر دترد ب دمرردتاً در
محی ها قلیایو حضور دترد [ .]29غلظت زیراد آهرن در
دب نمونۀ  W14و  W7تح ماتً مخ ص به دمو زیاد چاههرا
ب بجود شرتی تحیا محی تست.
منگنز

منگنی ( )Mnهرم تز منرابع طبیعرو ب هرم تز منرابع تنسرانزتد
منشأ موییرد .منگنی بهدنوتن تلری آزتد یاترت نمروشرود ب در
بی تز  100کرانو شرامل سرولفیدها ،تکسریدها ،کربنراتهرا،
سیلیکاتها (آمفیبولها) ،تسفاتها ب بورتتهرا پیردت مروشرود
[ .]30معموتً غلظت آهن ب منگنری در آبهرا سرطحو کرم
تست ،چون تتمسفر غنرو تز تکسریهن سربق ترهنشسرت ب یرا
جررذب سررطحو آناررا مرروشررود [ .]31منگنرری مرروتوتنررد برره
حالتها مخ لف تکسید بجرود دتشر ه باشرد ،تمرا تشرکال
یس ردۀ بقروع آن در محری برهنرورت ) Mn (IIمحلرول در
حالت تحیا در  Ehب  PHپایین ب ) Mn (IVنامحلول در حالرت
تکسررای ب  PHبرراتسررت [ .]26بعضررو سررنگهررا تزجملرره
سنگها ماتیک ب تبل رتماتیک ب شیل مقادیر زیراد منگنری
دترند که موتوتنند بر تثر ترتیندها هروتزدیو سربق تتریتی
منگنی در خاک شوند .تز دوتمل مؤثر در تحررک منگنری در آب
موتوتن به شیمو آب PH ،و  Ehتشاره کرد [ .]9منگنی تمایرل
دترد رب سررطح رس ،مرروتد آلررو ،تکسررید آهررن ،آلومینیرروم،

سیلیکاتها ب کلسریت جرذب شرود [ .]4حفلیرت منگنری در
شرتی بوهوتز در  PHهای بیش ر تز  6زیاد تسرت ،همچنرین
در محی هرا هروتز در  PHکم رر تز  5/5نیری زیراد تسرت
[ .]32غلظررت برری تز حررد منگنرری در آب آشررامیدنو سرربق
کاه بارۀ هوشو کودکان [ ،]33بیمار مشابه پارکینسرون
ب دوترض دصبو موشود .هرچند منگنی برت تنسرانهرا ،سرایر
یونهها حیوتنو ب همچنین برت ییاهران تساسرو تسرت ،در
مقادیر بیش ر سمو تست .تتیتی منگنی ترأثیرتتو برا دفئمرو
مشابه بیمار پارکینسون رب سیس م دصبو مرکی تنسران
دترد [ .]34رنگ ب طعم غذت ب آب موتوتند تحت ترأثیر منگنری
قرتر ییرد ،بهدلیل تینکه منگنری مروتوتنرد برا ترانینی در قاروه،
چا  ،نوشابه بتکن دهد کره در ن یجره رسروب سریاهرنگرو
تولید موکند .غلظتها بی تز حد منگنی سبق تیجاد طعرم
تلی در آب ب لکهیرت گو لباسها ،پفس یکها ب کاغرذ شرود
[ .]9توزیررع مکررانو غلظررت منگنرری در آب زیرزمینررو منطقرره
نسبت به بیش رین حد مجاز تس اندترد آب آشامیدنو در شکل
 7نشرران دتده شررده تسررت .همررۀ نمونررههررا غلظررت کم رر تز
تس اندترد ( )WHOتست.
شکل  8نمرودتر تنردی تشرباع بررت نمونرههرا آب
زیرزمینو منطقه نشان دتده شده تست .با توجه به تنردی
تشباع برت کانوها منگنیدتر ،نمونرههرا آب زیرزمینرو
نسبت به کانوها منگنیرت ،پیربلوسریت ،ربدبکربسریت،
هوسمانیت ب هیدربکسید منگنی تحت تشباع تست .غلظرت
کرم منگنری در آبهرا زیرزمینرو منطقره نشران تز نبررود
کانوها منگنیدتر ب همچنین نبود آلودیوهرا تنسرانزتد
در منطقه تست.

اصغری مقدم و آدیگوزلپور :بررسی غلظت آلومینیوم ،آهن ،منگنز ،کروم و کادمیوم در آب زیرزمینی دشت اشنویه

175

شکل  .7تغییرات غلظت منگنز در نمونههای آب زیرزمینی دشت اشنویه (شهریور )1394

شکل  .8شاخص اشباعشدگی کانیهای منگنزدار

کروم

کربم ( )Crتلی خاکس ر رنگ ،درخشنده ،سخت ب شکننده
با ددد تتمو  24بزن تتمو  51/996تست .کرربم در دب حالرت
سهظرتی و ( )Cr3+کربمیت ب هرم برهنرورت شر ظرتی رو
( )Cr6+کربمات ب د کربمرات یاترت مروشرود .کرربم ()Cr6+
برت ییاهران ب جرانورتن سرمیو ب برهشردت سررطانزتسرت ب
سمیی و در حد سیانید دترد .کربم ( )Cr3+در ننعت بهنرورت
یس رده تس فاده موشود که در پسابها نرنع و ب طبیعرت
بجود دترد [ .]35کرم ش ظرتی و در  PHهرا بیشر ر تز 5
غالررق خوتهررد بررود [ .]36تاک ورهررا دمررده در تحیررا
د کربمات شامل کانوها آهرندتر ،سرولفیدها ب مروتد آلرو
تسررت [ .]37کررربم در ن یجررۀ تعالیررتهررا آبکررار کررربم،
نساجو ،ننعت چرا ب غیرره بترد محری زیسرت ب موجرق

تل ااب ب سوزش دهان ،بینو ،ریهها ب تل اراب پوسرت ب تیجراد
مشکفت در هضم غذت ب آسیق دیدن کلیهها ب کبد مروشرود
[ .]38غلظت کربم در منطقه زیر حد تشرخیص دسر گاه ppb
 6تست .تین در حالو تست که بیش رین حرد مجراز تسر اندترد
کرربم بررت آب آشرامیدنو برتبرر  50 ppbتسرت [Hem .]24
مع قررد تسررت کرره غلظررت کررربم بررهدسررتآمررده تز منشررأ
زمینشناسو کم ر تز  10 ppbتست [ .]19با توجه بره غلظرت
نمونهها ،غلظت کربم در آب زیرزمینو منطقه بسیار کم تسرت
ب حضور کربم در آب ناشو تز دوتمل زمینشناسرو در منطقره
تسرت .در شررکل  9توزیرع غلظررت کرربم در برتبررر حرد مجرراز
تس اندترد برت نمونهها آب زیرزمینو دشرت تشرنویه نشران
دتده شده تست.
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شکل  .9تغییرات غلظت کروم در نمونههای آب زیرزمینی دشت اشنویه (شهریور )1394

کادمیوم

کادمیوم ( )Cdدنصر تلی ب نرم به رنگ سفید مایرل بره
آبو تست .تیرچره کرادمیوم کرانو یرینوکیرت 1رت تشرکیل
2
مررودهررد ،بیش ر ر کررادمیوم جانشررین رب در تسررفالریت
موشود .کادمیوم در معادن سررب ب رب بجرود دترد ب در
ضمن معدنکار ب کانهآرتیو بترد محی مروشرود .بررت
مثال ،باطلرههرا معردن سررب ب رب در یتپرن در سرال
 1974سبق تیجراد مسرمومیت کرادمیوم ب موجرق مررگ
بری تز  100نفرر شرده تسرت [ .]40تیرن تلری در نرنایع
یالوتنییه ،رنگرز  ،پفس یکساز  ،براطر سراز  ،مصرر
حشرهک ها ب غیره بهکار موربد [ .]41مصر تنلو تیرن
دنصر همرته با نیکل ب نقره در باطر ها قابل شاری مجدد
تست .تین دنصر بهدلیل پوش ضد خورندیو برت توتد ب
سایر تلیتت ،در بسایلو همچون ماشین لباسشویو تس فاده

موشود .کادمیوم همچنین در تولید رنگها زرد ،نارنجو،
قرمرری ب خرمررایو مصررر مرروشررود ب بررهدنرروتن دامررل
پایدترکنندهت کاربرد دترد که مانع تز شس ن پرو ب سرو
در مقابررل نررور مررابرت بررنف مرروشررود [ .]40ترکیبررات
کادمیوم بسیار سمو تست .تز دوترض نرامطلوب حضرور آن
در بدن موتوتن به تساال ،شکس گو تس خوتن ،دقیمشدن،
آسیق به سیس م دصبو مرکی  ،آسیق به سیس م تیمنو،
ناهنجار ها ربتنو ب آسیق تح مالو به  DNAب سررطان
تشاره کرد [ .]41مقردتر مجراز کرادمیوم در آب آشرامیدنو
طبو تس اندترد بادتشت جاانو  0/003میلویررم در لی رر
تست .توزیع مکانو غلظت کادمیوم در شکل  10نشان دتده
شده تست .غلظت همۀ نمونهها تز تسر اندترد کم رر تسرت.
بهدلت نبود ننایع آتینده ب همچنین نبرود معردنکرار ،
غلظت کادمیوم در منطقه کم تست.
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1. Greenockite
2. Sphalerite
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نتیجهگیری
 نمونره5 ن ای تین تحقیو نشان مودهد غلظت آلومینیروم در
بیش ر تز حد تس اندترد سازمان بادتشت جارانو تسرت ب بقیرۀ
نمونههایو که زیر حد تسر اندترد هسر ند نیری غلظرت زیراد
 با توجه به نبرود نرنایع بریرگ ب آتینرده در منطقره ب.دترند
تشباعبودن کانوها آلومینیومدتر در آبها زیرزمینو دشرت
 ییبسیت ب آنورتیرت، کائولونیت، آمسیت،تشنویه تزجمله میکا
تررو تشررباع برروده کرره مخ ر ص برره هرروتزدیو سررنگهررا
 یارنرت، آمفیبولیت،آلومینیومدتر تز جمله شیستها میکاسه
مسرکویت ب بیوتیرت تشراره کررد کره سربق تتریتی غلظررت
 دامل طبیعرو، بنابرتین.آلومینیوم در آب زیرزمینو شده تست
برت بجود غلظت زیاد آلومینیوم در آبها زیرزمینو منطقه
 کرربم ب کرادمیوم، منگنری، غلظت تلیها آهرن.م صور تست
کم ر تز غلظت بیش رین حد مجاز تس اندتر سرازمان بادتشرت
 نبود توسعۀ ننع و ب بربد آتیندههرا ناشرو تز.جاانو تست
 برا توجره بره بجرود پ انسریل زیراد.آن یکو تز دتیرل تسرت
 ترزیررابو مسر مر در، کشررابرز ب بجررود برراغهررا کشررابرز
تس فاده تز کودها ب آتتک ها ضربر بهنظر مورسد برهبیرهه
تینکه آبخوتن دشت تشنویه تز نروع آزتد ب دمرو آب زیرزمینرو
نیدیک به سطح زمین تست ب تن قال آلرودیو در تیرن آبخروتن
 مطالعۀ حاضر لیبم پرای هرا دبرهت،سریعتر تتفا موتت د
 سموم شریمیایو در منرابع آب،آتیندهها تدم تز تلیتت سنگین
زیرزمینو بهبیهه در تطررت منراطو زمرینهرا کشرابرز رت
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