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بررسی میزان آلودگی به آرسنیک در رسوبات دریاچة ارومیه و احتمال تأثیر آن بر
سالمت جامعة انسانی
4
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Email: esf.mk81@yahoo.com

 .2گروه محیطزیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
 .3مرکز تحقیقات پساب و پسماند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
Email: n.agh@urmia.ac.ir

 .4گروه بیولوژی و تکثیر و پرورش ،پژوهشکدة آرتمیا و آبزی پروری ،دانشگاه ارومیه
تاریخ وصول مقاله1318/11/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1318/10/11 :

چكيده

با توجه به معرفی دریاچة ارومیه بهعنوان یکی از کانونهای ریزگرد در سطح جهان و پیامدهای خطرناک حضوور فزوزاس سون یر در
ریزگرد ،هدف از ایر تحقیق ،تعییر غزظت آرسنیک در رسوباس دو طرف میانگذر دریاچه و مقایسة آن با استانداردهای جهانی اسوت
بدیر منظور نمونهبرداری رسوب از  ۲۱ایست اه در دو طرف پل در پاییز و زمستان  ،۲۹۳۱از عموق ۹3سوانتیمتوری رسووب ووورس
گرفت و غزظت آرسنیک هر نمونه اندازهگیری شد شاخصهای مولر و فاکتور آلودگی بورای هموه ایسوت اههوا محاسوهه و نتوایب بوا
استانداردهای موجود مقایسه شد میان یر غزظت آرسنیک در دو فصل ( )۷/۸۴ mg/kgاز میزان استاندارد رسووب ()۷/۱۸ mg/kg
بیشتر است اما تفاوس معنادار ندارد شاخصهای محاسهه شده ،ایست اه  ۸و  ۲۲در نزدیکی مصب رودخانههای منتهی بوه دریاچوه در
شرق و غرب را در طهقه آلودگی قابل توجه تا بسیار باال و ایست اه  ۱در نواحی مرکزی دریاچه را در طهقه غیرآلوده قورار مویدهنود
استفاده از کودها ،قارچکشها و حشرهکشها و تخزیة فاضالب میتواند عامل اوزی افزایش آرسنیک رسوباس باشد ورود آرسنیک به
چرخة غذایی ،ریسک ابتال به بیماریهای مزمر و انواع سرطانها در انسان را افزایش میدهد
كليدواژه

آرسنیک ،دریاچه ارومیه ،رسوب ،ریزگرد.

 .1سرآغاز

از دی گنه ژاوشیای زیستمحیطی ،رسوبنت مهمترین بخ

متأسفانه در دهفة گذشفت  ،روهف رو بف رشف توسفه و

سدگکره ب شانر میروه زیرا محل ههنیی تجاف عدنصفر

فهنلیتهنی مختلف اهسنهی ب رغم سفودمد ی ،افنل هفنی

بنلقوه سای در محیط آبی بوده و ب هاین علت ،ردیندهنی

مهم زیستمحیطی را برای اهسنن ب ارمغنن آورده است کف

بسینر مدنس ی برای هانی

از این مینن ،اکوسیستمهنی آبی ب دلیل قنبلیفتهفنی بفنتتر

آلودگی رسوبنت ب فلزات سدگین ،ب ویژه در کشورهنی در

میزان آلفودگی محیطفی هسفتد

توسففه  ،در مهففرر طففرات جفف یتففری قففرار دارهفف

نی توسه  ،منهد ایران ،توج و هگراهیهنی زیفندی را بف

پنرامترهنی فیزیکفی و شفیاینیی آد دااافنر در فنی تغییفر

ود مهطوف کرده و در ده هنی ا یر ،تحقیقفنت بسفینری

هسففتد و ب ف هاففین دلیففل شففن
اه ازهگیری و پنی
* هویسد ه مسئوی:

کیای آد هیسفتد

هففنی مدنس ف ی بففرای

در اینبنره صورت گرفت اسفت (

)(Noori et al. 2010

;Jafarabadi et al., 2017; Shabankareh et al., 2018
)Sharifinia et al., 2018

;Hamidian et al., 2016

Email: atefehchamani@yahoo.com
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آرسدیک عدصری سای اسفت و یفکدهفم تفریاکسفی
آرسدیک ،موجب مرگ اهسنن میشود بر ی بیانریهن هیفز
ب علت آثنر آرسدیک در محیط است مدفنب اصفل اهسفنه
آرسففدیک ،اسففتخرا

زادآوری گوه هنی مهم و کایند پرهف گنن مهفنجر،

وع

منهد پلیکفنن سفای و ف میدگفو ،توقفف تفردد شفدنورهنی
کنرایی اسکل هنی ا

درینیی و ع

اث ش ه در سوا ل و

مهففندن ،فهنلیففتهففنی صففدهتی،

بد رهن مدطق  ،گسترش زمینهنی شورهزار ب میزان ف اقل

آهتیبیوتیکهنی دامی و استانده از کودهفن ،آففتکف هفن و

 ۷۶۵هزار هکتنر ب ویژه در هوا ی پست پیرامون دریناف و

اسفت ( Punshon et al.,

سوا ل جزایر ،اس ی ه ش ن جزایفر هف گنهف پفنرم ملفی،

 ) 2017بر اسنس استنه اردهنی موجود میفزان قنبفل ق فوی

کففنه

شفف ی تولیفف سیسففت آرتایففن (عفف ی زهفف ه و

آرسدیک در رسوبنت 7/42 ،میلیگفر بفر کیلفوگر اعف

مدحصرب فرد درینا ارومیف ) و

شرهک هفنی فنوی آرسفدیک

ش ه است

شف ه

اسفت ( Darvishi

)Khatooni et al., 2015

)(ISQGs, 2006

از جال بزرگترین و مهمترین تنتدهنی ایران کف در

میننگذر دریناة ارومی  ،دو استنن آذربنیجفنن شفرقی و

لیست تنتد هنی بفین الاللفی کدواهسفیون رامسفر بف ث فت

آذربنیجنن غربی در شفانی غربفی ایفران را بف هفم متصفل

رسی ه ،دریناة ارومی است بن وجود این از دو دهف پفی

میکد این پل  ۷7۵۱متر عفوی دارد کف  ۷47۵متفر آن در

تنکدون ،دو دسفت عوامفل اهسفنهی و ع یهفی موجفب بفروز

دا ل دریناة ارومی اجرا ش ه است ب علت هزیدة بفنتتر

مشک تی در درینا ش هاه

وضة آبریز دریناف ارومیف

واق در شانی غرد ایران بن مسفن ت ۶۷۸7۵کیلومترمربف
وضة آبریز اصلی کشور است .ایفن وضف

یکی از ش

ا

اث پل هوایی ،هحوه سن ت پل در بیشتر مسفیر ،م تدفی

بر نم ریزی و دو هیمسنزی درینا بوده ک ب ون ارزینبی
زیستمحیطی اجرا ش هاست هاین امفر بنعفت تکف تکف

بین استننهنی آذربنیجننغربی( ۷۱درص ) ،آذربنیجننشرقی

ش ن زیستگنه ،اهس اد جرینن آد ،تقسیم آد ورودی ب دو

( ۷۱درص ) و کردستنن ( 22درص ) قرار دارد (ستند ا ینی

وض و افزای

میزان ت خیر و یکی از مهفمتفرین عوامفل

درینا ارومی  )۷۹۱2 ،دریناة ارومی یکی از بزرگتفرین

شکی درینا بوده اسفت بفرآورد شف ه بزرگفراه شفهی
ود  ۷4۵هکتنر از سطح دریناف ارومیف را بف

درینا هنی فوق شور در جهفنن بفن مسفن ت ف ود ۶4۵۵

ک هتری

کیلومترمرب و قنبلمقنیس بن درینافة بفزرگ هافک آمریکفن

دلیل نمهنی ریخت ش ه در درینا  ،شک کفرده اسفت

است عوی درینا مینن  ۷4۵تفن  ۷۶۵کیلفومتر ،عفرر آن

(عرح م یریت زیست بومی وض آبریز درینافة ارومیف ،

مینن  4۵تن  ۶۵کیلومتر و ژرففنی آن میفنن  ۵تفن  ۷۵متغیفر و

)۷۹۸۸

مینهگین

ژرفنی آن  ۵متفر اسفت (Esmaeili Dahesht et al.,

)2010

وض آبریز درینا ارومی یکی از مدفنعقی اسفت

تنکدون اهجن ش ه اسفت  Eimanifarو )4۵۵7( Mohebbi

اشاگیری از هینز آبی بن اتکن ب مدفنب آد

شفکسفنلی و

ک در آن بخ

مطنلهنت بسینری در صفو

محفیطزیسفت دریناف

در بررسی درینا ارومی  ،بینن کردهف کف

زیرزمیدی تأمین میشود و عی دو ده ا یر بف دلیفل عف

اففزای

م یریت صحیح مدنب آد ،بن مشفک ت بسفینری از جالف

دریناة ارومی  ،شوری آد را تن  ۹۵۵گر بفر لیتفر اففزای

کنه

سطح آد درینا بف علفت کفنه

آد ورودی از

تقنضففنی آد بففرای کشفنورزی در وضفة آبخیففز

داده و بخ

عظیای از بستر درینا را شک کرده است

عریق رود نه هن روب رو ش ه است (عرح م یریت زیست

Ginouxو هاکفففنران ( ،)4۵۷4مدفففنب اهسفففنهی و ع یهفففی

بومی وضة آبریز درینا ارومی )۷۹۸۸ ،

ریزگردهن در سطح جهنن و هرخ اهتشنر آنهن را بن استانده از

در دو دهة ا یر کنه

شف ی سفطح تفراز و اففزای

میزان شوری آد س ب مرگومیر پره گنن ،کنه

جاهیت

تصنویر منهوارهای بررسی کرده در این بررسفی ،درینافة
ارومی  ،یکی از کنهونهنی اهتشنر ریزگفرد در سفطح جهفنن
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مهرفی ش  Ghaleو هاکنران ( ،)4۵۷۸در مطنلهفة عوامفل

ایستگنههنی دو عرف میننگذر دریناة ارومی بف آرسفدیک

تأثیرگذار بر شکی دریناة ارومی بن استانده از آهنلیزهفنی

در دو فصل زمستنن و پنییز؛  4مقنیسة غلظت آرسفدیک در

شکسنلی در بنزة زمنهی  ۷۱۸۶تفن  ،4۵۷۵مشفخ

شف

پنرامترهنی اهسنهی بیشتر از تغییرات اقلیای در شکلگیفری
شرایط کدوهی درینا تأثیرگذار بوده اهف کفنه

رسوبنت بن اسفتنه اردهنی جهفنهی و در ههنیفت  ۹بررسفی
دتیل ا تانلی ضور آرسدیک در مدطق است

دبفی آد

رود نه هنی مدتهی ب درینا  ،استاندة بیروی از مدنب آد

 .2مواد و روش بررسی

سطحی و زیرزمیدی ،توسهة زمفینهفنی کشفنورزی و عف

بن توج ب بنزدی هنی می اهی و بر اسنس قنبلیت دسترسی در

م یریت صحیح مدنب آبی ،مهمتفرین عنمفل کفنه

جفم

پنییز و زمستنن ،فواصل ایستگنههن هسف ت بف هفم و پوشف

آد درینا شدن ت ش ه و شکسنلی ،تدهن بنعت شف ت

دادن کل مح ودة مورد مطنله  ،هاچدین بن توج ب هزدیکفی

گرفتن این مشکل ش ه است امن تفنکدون مطنلهف ای مدتشفر

ب ف ورودی آد رود نه ف هففن و پسففند صففدهتی و شففهری و

هش ه است ک متارکز بر ایسفتگنههفنی اعفراف میفننگفذر

هاچدففین در اعففراف ت قففی دو سففات شففانلی و جدففوبی

درینا ارومی بنش از این رو هف ف از تحقیفق نضفر۷ :

میننگذر ۷4 ،ایستگنه در دو عرف میننگفذر درینافة ارومیف

ارزیففنبی میففزان آلففودگی رسففوبنت دریناففة ارومیفف در

اهتخند و موقهیت آن ث ت ش ( شکل  ،۷ج وی )۷

شکل  .۱موقعیت جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری در دریاچة ارومیه
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جدول  .۱مشخصات و مختصات ایستگاههای نمونهبرداری

ایستگنههن
۷
4

مختصات جغرافیایی

موقهیت
رود نهة هنزلو انی  ۵.4کیلومتر ق ل از ورود ب درینا

37 42 08.81 N
45 13 54.45 E
37 40 05.22 N
45 12 31.89 E

روجی تصای نهة ارومی

۹

ابت ای پیکره آبی درینا در بخ

جدوبی میننگذر

37 45 52.75 N
45 19 08.06 E

2

ابت ای پیکره آبی درینا در بخ

شانلی میننگذر

37 46 27.80 N
45 18 50.41 E

۶

کیلومتر  ۹پیکره آبی درینا در بخ

جدوبی میننگذر

37 46 24.17 N
45 20 32.08 E

۵

کیلومتر  ۹پیکره آبی درینا در بخ

شانلی میننگذر

37 46 59.09 N
45 20 06.39 E

7

اسکل ق یای در بخ

جدوبی میننگذر ق ل از پل

37 47 04.86 N
45 21 40.67 E

۸

وسط پیکره آبی به از پل میننگذر در بخ

شانلی میننگذر

37 48 09.34 N
45 23 29.33 E

۱

وسط پیکره آبی به از پل میننگذر در بخ

جدوبی میننگذر

37 48 00.02 N
45 23 36.78 E

۷۵

بخ

اهتهنیی پل میننگذر در بخ

شانلی میننگذر

37 47 48.18 N
45 22 50.08 E

۷۷

بخ

اهتهنیی پل میننگذر در بخ

جدوبی میننگذر

37 47 43.90 N
45 22 52.19 E

۷4

اسکلة ق یای در بخ

شرقی  -جدوبی میننگذر درینا

هاوه برداری در دو فصل پفنییز و زمسفتنن از عافق ۹۵

37 48 09.50 N
45 24 00.01 E

ش ن بهتر ،هاوه هن ب م ت یک شب زیر هود قفرار گرفتف

سنهتیمتری رسود و توسط هاوه گیفر دسفتی اهجفن شف

و سپس ب م ت  2۸سنعت در دمنی  7۵درجفة واقهفی در

هاوهة رسود توسفط بیلچف پ سفتیکی اسفی شفور شف ه

هنت پلیفت گرمفن داده شف پفس از دفک شف ن ظفرف،

برداشت و درون کیس هنی پ ستیکی پلیاتیلدی ضخیم قرار

محلوی آمنده شف ه بفن اسفتانده از کنغفذ صفنفی واتافن 24

گرفت در ههنیت تانمی هاوه هن در یخ ان قرار داده شف و

صفنف شف ه و بفن آد مقطففر دو بففنر تقطیفر بف

جففم 4۶

ظرف کاتر از  42سنعت ب آزمنیشگنه مدتقل و دا ل فریزر

میلفیلیتفر رسفنه ه شف ) (APHA 2005غلظفت آرسففدیک

هگه اری ش ه برای هضم اسی ی هاوه هفن ،هاوهف هفن در

موجود در هر هاوه بفن اسفتانده از دسفتگنه اسفپکترومتری

دمنی محیط قرار گرفتد تن از نلت فریز فنر و شفک

جذد اتای شفهل گرافیتفی مف ی

شوه پس از ایدک هاوه هن رعوبت اولی

Furnace AAS Model

ود را در دمفنی

 67OGاه ازهگیری شف بفرای تهیف هاوهف شفنه 4۵ ml ،

آزمنیشگنه از دست داده  ،مق ار  ۶گر از هر هاوه در آون

محلوی اسی هیتریک مرم ۵۶درص و  4 mlآداکسیژه بفن

 7۵درج سنهتیگراد ب مف ت  2۸سفنعت شفک شف ه

مق ار مجنز آرسدیک در رسود ( )7/42 mg/kgمخلفو و

سپس هاوه هنی رعوبتگیری ش ه ب دا ل ارلن مدتقفل و

غلظت آرسدیک آن اه ازهگیری و از مقندیر ب دسفت آمف ه

 4۵میلیمتفر محلفوی اسفی هیتریفک مفرم ۵۶درصف و ۶

برای هاوه هفن کسفر شف ) (Nourouzi et al., 2018میفزان

میلیلیترآد اکسیژه ب آن اضفنف شف بف مدظفور مخلفو

ریکنوری هتنیج بین ۱۵درص تن  ۷۵۷درص ب دست آمف
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ب ین ترتیب ک س هاوه آلوده ش ه در س سطح آلفودگی

کفف س ،از رده کففنم ر غیففر آلففوده تففن آلففودگی بسففینر

مختلف در س روز متوالی مورد هضم قرار گرفت و درصف

ش ی (ج وی  )4ارزینبی میکد

ریکنوری محنس ش  .سپس غلظت ههنیی آرسدیک در هفر
هاوه از عریق رابطة  ۷محنس ش :
() ۷

()4

)Igeo = log2 [(Cn/(× 1.5 Bn

در این رابط  = Igeo :شن
M =CV /W

تجا ژاوشیاینیی (شن

ش ت آلودگی در رسوبنت)

 =Cغلظت ب دست آم ه از دستگنه

 =Cnغلظت منده آتید ه در رسفوبنت بفن قطفر کاتفر از ۵۹

 =Vجم ههنیی هاوه

میکرون بر سب میلیگر بر کیلوگر

 =Wمق ار منده شک مصرف ش ه بر سب
 =Mغلظت ههنیی هاوه بر سب

g

mg/kg

 -شاخص ژئوشیمیایی مولر

 = Bnغلظت منده آتید ه در سفدگ شفیل یفن غلظفت اولیف
عدنصر در زمنهی ک آلودگی وجود ه اشت است بفر سفب
میلیگر بر کیلفوگر اسفت ضفریب  ۷/۶هیفز بف مدظفور

زمین اه نشت مولر ) (Muller 1969ب مدظور تهیین

تصحیح غلظت اولیة رسوبنت ب دلیل تأثیر عوامفل زمیدفی

آلودگی رسوبنت ب فلزات سدگین و مقنیسة غلظت فهلی بن

اعانی ش ه است در این مطنله  ،میفنهگین جهفنهی غلظفت

غلظتهنی ق فل از صفدهتی شف ن اسفتانده مفیشفود .ایفن

آرسففدیک در ففنم ()۵/۸۹

شن

شففن

 ،آلففودگی رسففوبنت ب ف عدنصففر سففدگین را در 7

)(Kelepertsis et al., 2001

استانده ش

جدول .2درجه بندی سطح آلودگی رسوبات بر اساس شاخص تجمع ژئوشیمیایی مولر)(Igeo

درج آلودگی

Igeo

مح وده مولر
غیر آلوده

۵

<۵

از غیر آلوده تن آلوده متوسط

۷

۵-۷

آلودگی متوسط

4

۷-4

آلودگی متوسط تن آلودگی زیند

۹

4-۹

آلودگی زیند

2

۹-2

آلودگی زیند تن ب ش ت آلوده

۶

2-۶

ب ش ت آلوده

۵

≥۶

جدول  .3ردهبندی هاكنسون بر مبنای فاكتور آلودگی((Hakanson 1980))CF

ضریب آلودگی
آلودگی پنیین

مق

ار CF

CF ≤1

آلودگی متوسط

۷≥ CF≥۹

آلودگی قنبل توج

۹≥ CF≥۵

آلودگی بسینر بنت

≥ ۵CF
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 -شاخص فاکتور آلودگی

 .3نتایج

برای تهیین آلفودگی فنم بف فلفزات سفدگین از شفن

هتنیج آهنلیز وارینهس متغیرهفنی بررسفیشف ه در جف وی 2

فنکتور آلودگی هیز استانده میشود بر اسفنس ایفن ففنکتور

آم ه است

میتوان مق ار فلزات سدگین را هس ت ب مقف ار ع یهفی آن

بفر اسفنس هاففودار  ،۷هاف ایسففتگنههفن دارای تاففنوت

& (Abrahim

مهدندار بفین غلظفت آرسفدیک در فصفوی زمسفتنن و پفنییز

سدجی و میزان آتید گی نم را تهیین کرد
)Parker, 2008

()۹

هستد بر این اسنس ،ایستگنه  ۷۷و  2دارای بیشترین میزان

CF = C metal / C background

آرسدیک در فصل زمستنن و ایسفتگنه  ۵هیفز دارای کاتفرین

در این رابط  CFفنکتور آلودگی C metal ،غلظفت عدصفر در

میزان اه ازهگیری ش ه آرسدیک است ایستگنه  ۹و  2دارای

سطح نم و  C backgroundغلظت عدصر در زمید است

بیشففترین و ایسففتگنه  ۵دارای کاتففرین میففزان آرسففدیک در
فصل پنییز است

جدول .4نتایج آنالیز واریانس متغیرهای بررسیشده بین ایستگاههای مختلف

فنکتور

Fvalue

مینهگین غلظت آرسدیک ()mg/kg

آرسدیک پنییز

٭٭۷/۷4

7/۷2

آرسدیک زمستنن

٭٭4/2۸

7/۸4

** معنادار در سطح  ۹۹درصد

25

20

10

5

0
12

11

10

9

8

6

7

5

4

3

2

1

ایستگاه
استاندارد

ارسنیک زمستان ()ppb

ارسنیک پاییز ( )ppb

نمودار  .۱مقایسة میانگین غلظت آرسنیک ایستگاههای مورد مطالعه بین فصول زمستان و پاییز
حروف غیرمشابه نشان دهنده تفاوس معنادار بیر ایست اهها در هر فصل

غلظت آرسنیک ()mg/Kg

15
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۹

جدول  .5نتایج آزمون تی برای مقایسه میانگین غلظت آرسنیک با میزان استاندارد كیفیت رسوب كانادا )(ISQGs

فنصل اعایدنن  ۱۶درص

آرسدیک

مق ار استنه ارد کنهندا=7/42 mg/kg

بنت

پنیین

ا ت ف مینهگین

P value

df

t

4/4۷

-4/۹۱

-۵/۵۱2

۵/۱۹

۷۷

-۵/۵۱

پنییز

۹/7۵

-4/۶2

۵/۶77

۵/۵۱

۷۷

۵/2۵7

زمستنن

جدول  .6نتایج شاخص مولر و فاكتور آلودگی به تفکیک ایستگاههای مورد مطالعه

ایستگنه

پنییز()CF

زمستنن()CF

پنییز()Igeo

زمستنن()Igeo

۷

۷/۱۱

۷/۹۸

-۷/۶4

-۵/۷4

4

4/42

۵/۹2

-۷/۹۶

-4/۷4

۹

۵/4۸

۵/۵

۵/۷2

-۷/۹۷

2

۵/4۶

4/۸7

۵/۷2

۵/۱2

۶

۹/7۱

۷/۷۵

-۵/۶۸

-۵/22

۵

۵/۷۷

۵/۵۸

-۶/۵۸

-2/4۶

7

4/۸۸

۷/۷7

-۵/۱۸

-۵/۹۵

۸

4/2۱

۷/۷۹

-۷/۷۱

-۵/2۷

۱

۶/2۹

۷/۹۱

-۵/۵7

-۵/۷۷

۷۵

2/۱۷

۷/۷۵

-۵/4۷

-۵/۹7

۷۷

۶/۱۵

۷/7۶

۵/۵7

۵/44

۷4

۶/۹۷

۵/7۶

-۵/۷

-۵/۱۱

بر اسنس هتنیج آزمون تفی تفک هاوهف ای (جف وی ،)۶

ایستگنههفن در هفر دو فصفل ،در ع قفة غیرآلفوده قفرار

مینهگین غلظت آرسدیک در رسوبنت مدطقف در هفر دو

می گیره بفر اسفنس هتفنیج شفن

ففنکتور آلفودگی

فصل ( )7/2۸ mg/kgاز میزان استنه ارد کیایت رسفود

(جف وی ،)۵در فصففل پففنییز ایسففتگنههففنی  7 ،4 ،۷و ۸

کنهندا ( )7/42 mg/kgبیشتر اسفت امفن تافنوت مهدفندار

دارای ضفففریب آلفففودگی متوسفففط ،ایسفففتگنه  ۵دارای

ه ارد ب ع نرت دیگر در مرز طر قفرار دارد بررسفی

ضففریبآلففودگی پففنیین ،ایسففتگنههففنی  ۷۷ ،۱ ،۶و ۷4

هاودارهنی یک و دو ،هشنن می ده میزان آرسفدیک در

دارای ضریب آلودگی قنبل توج و تدهن ایستگنههفنی ۹

از اسفتنه ارد

و  2دارای ضریب آلودگی بسینر بنت هسفتد در فصفل

مفولر (جف وی

زمسففتنن ایسففتگنههففنی  ۵ ،۹ ،4و  ۷4دارای ضففریب

 ،)۵ایستگنه هنی  2 ،۹و  ۷۷در فصل پنییز و زمستنن در

آلودگی پنیین و منبقی ایستگنههن دارای ضریب آلفودگی

ع قة غیرآلوده تفن آلفوده متوسفط قفرار دارهف و مفنبقی

متوسط هستد

ایستگنههنی  2و  ۷۷ب عور مهدنداری بی
 ISQGsاست بر اسنس هتنیج شفن
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 .4بحث و نتیجهگیری

شن

بر اسنس هتنیج ،بیشترین( ۷۱/۶۱میلیگفر بفر کیلفوگر ) و

و پنییز در ع ق هاسفنن قفرار مفیگیرهف ولفی بفر اسفنس

کاترین(  ۵/۶۹میلیگر بر کیلوگر ) میزان غلظت آرسدیک

شن

بنر آلودگی ،ایستگنههفنی مفورد مطنلهف در فصفل

در فصل زمستنن بف ترتیفب در ایسفتگنه  2و ایسفتگنه  ۵و

پنییز ،بنر آلودگی بیشتری داره

مینهگین آن  7/۸۷میلیگفر بفر کیلفوگر گفزارش شف در

مولر ،ایستگنههنی هاوه برداری در فصوی زمسفتنن

نتایمد

و هاکنران ( ،)۷۹۱4در مطنلهفة رسفوبنت

فصففل پففنییز بیشففترین ( ۷۷/4۱میلففیگففر بففر کیلففوگر ) و

درینا مهنرلو ،غلظت فلز آرسدیک را  ۵/72میلفیگفر

کاترین ( ۵/۷۱میلی گر بر کیلوگر ) میزان غلظت آرسدیک

بر کیلوگر گزارش کرده ک بسینر پفنیین تفر از هتفنیج

ب ترتیفب در ایسفتگنه  ۹و ایسفتگنه  ۵و میفنهگین آن 7/۷2

این تحقیق و زیر

استنه ارد است بنقری و عظیافی

میلیگر بر کیلفوگر مشفنه ه شف میفنهگین کفل غلظفت

( ،)۷۹۱2در مطنلهة پفراکد

آرسدیک در دریناف  7/2۸میلفیگفر بفر کیلفوگر اسفت

رسوبنت سطحی سوا ل سیسدگنن ،میزان فلز آرسفدیک

تغییرات غلظت آرسدیک در فصوی پنییز و زمستنن ،هنشی از

را  ۵/۵۷۱میلفففیگفففر بفففر کیلفففوگر و علفففت آن را

فلفز سفدگین آرسفدیک در

تغییر در میزان آد ورودی و فهنلیتهفنی اهسفنهی بف ویفژه

فهنلیتهفنی کشفنورزی و مفزارب بفرهج اعف

فهنلیتهنی کشفنورزی در فصفوی مختلفف اسفت غلظفت

مقنیس هتنیج این مطنلهف بفن مطنلهفنت صفورت گرفتف

آرسدیک در ایستگنه هنی مختلف بین زمستنن و پنییز ،دارای

دربفففنرة غلظفففت آرسفففدیک در رسفففوبنت دیگفففر

تانوت مهدن دار است امن از هظم مشخصی پیروی هافیکدف

اکوسیستمهنی آبی ایران در ج وی ( )7آم ه است

کردهف

در  7ایستگنه ،غلظت آرسدیک در زمستنن بیشتر است و در
 ۶ایستگنه در پنییز ،افزای

مهدن دار داشت است بفر اسفنس

جدول .7مقایسه با مطالعات مشابه در كشور و جهان (غلظت آرسنیک بر حسب میلیگرم بر كیلوگرم)

غلظت آرسدیک

محل مورد مطنله

مطنله

۵/72

رسوبنت درینا مهنرلو

کربنسی و هاکنران ()۷۹۱2

۷4/۱

شانی غرد درینا ارومی

)(Nasrabadi 2015

۶۶/۹۶

آد رود نه هراز

)(Malvandi 2017

4۷/۱۷

رود نه زرین گل

)(Jafarabadi et al. 2017

۷۸/۸2

لیجفنرس

)(Delshab et al. 2017

۹/7

عسلوی  ،لیجفنرس

موسوی و هاکنران ()۷۹۱7

۷۹۱

زرشوران-آغ ره(شانی تکند)

)(Sharifi et al., 2016

7۵

تکند ،ایران

گزارش ارزینبی آثنر زیستمحیطی درینا ارومی ()۷۹۱۶

۷۱/۷۷

رسوبنت نشی شرقی درینا ارومی

گزارش ارزینبی آثنر زیستمحیطی درینا ارومی ()۷۹۱۶

4۷

رسوبنت نشی غربی درینا ارومی

7/2۸

رسوبنت دو عرف میننگذر ارومی

نتایمد

مطنله

و هاکنران ()۷۹۱4

نضر
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میففنهگین غلظففت آرسففدیک در ایسففتگنه  2در هففوا ی

از عرف دیگر پسند مهندن ع در مدطق زرشوران هیز

مرکزی دریناف و ایسفتگنه  ۷۷در شفرق دریناف بف عفور

از عریق رود نه ب دریناة ارومی می رس ورود آرسدیک

مهدن داری بی

از استنه ارد جهنهی است ک دربنرة ایسفتگنه

 ،۷۷میتواه ب علت قرارگیری در محل مصب رود نه هفن
ک بنر قنبلتوجهی از آتید ههن را بن ود ب دریناف

ب ار

غذایی به از تخریب در نم ،ریسفک ابفت بف

بیانریهنی مزمن و اهواب سفرعننهفن در اهسفنن را اففزای

افل

مفیدهف ) (García-Rico et al., 2019در مطنلهف ای کف

میکددف  ،بنشف ایسفتگنه  2هیفز در هزدیکفی محفل مصفب

از دور داهشگنه صدهتی شریف اهجن

رود نه هفنی غربفی دریناف اسفت هتفنیج شفن

هفنی

مرکز تحقیقنت سدج

داده است ،مکننهنیی از مح ودة دریناف ارومیف مشفخ

شیاینیی محنس ش ه هیز ایستگنههفنی  2و  ۷۷را در ع قف

ش ه است ک در سنیهنی ا یر ب عدوان کنهونهنی ا تانلی

آلوده قنبل توج تن بسینر بنت قفرار مفیدهف در بفین تافن

ریزگفرد عافل کفردهاهف (شفکل  )4هکتف قنبفل توجف در

هفنی

هاپوشنهی کفنهون  4ریزگفرد در شفرق درینافة ارومیف بفن

ایستگنههنی مورد مطنله  ،ایستگنه  ۵بر اسنس شن

محنس ش ه دارای کاترین میزان آلودگی ب آرسدیک است

نضفر

ایستگنه هنی دارای غلظت بنتی آرسدیک در مطنله

ک علت آن میتواه قرار گرفتن در هن یة مرکزی درینا و

بخصو

دوری از مدنب آلفودگی بنشف بیشفتر از  4۵رود نهف هفنی

ریزگردهنی بر نست از درینا آوهز کنلیارهیفن اهجفن شف ه

دااای و فصلی منهد آجفی افنی ،زریدف رود ،سفیاید رود،

است ،رابط مینن بروز سفرعنن ریف در مدطقف بفن غلظفت

شهر انی و  2۱رود نه مقطهی ب دریناة ارومی می ریزد

آرسدیک در ریزاگردهفنی بر نسفت از دریناف بف اث فنت

ظ ای مواد مهلق رسی بن قف رت

رسی ه است ) (Ryu et al., 2002شنینن ذکفر اسفت کف در

جذد بنت را وارد آن میکد ک عنمل اصلی تارکز فلفزات

سنی  ،4۵۷4دریناة ارومی یکی از کنهونهنی گردوغ نر در

سدگین از جال آرسدیک است

سطح جهنن مهرفی ش ه است

و ها سنل مق ار قنبلم

ایستگنه شانره  ۷۷است در مطنلهف ای کف روی

)(Ginoux et al., 2012

شکل  .2برخی از كانونهای احتمالی ریزگرد در محدودة دریاچه ارومیه با استفاده از پردازش تصاویر ماهوارهای
(مركز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف.)۱3۹3 ،
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شکل  .3مناطق واقع در شعاع حركتی مختلف طوفانهای گردوغبار احتمالی دریاچه ارومیه
(گزارش ستاد احیای دریاچه ارومیه)۱3۹3 ،

هاننعور ک در گزارش ستند ا ینی درینا ارومیف در

(پوراصغر و هاکنران )۷۹۱۷ ،ازاین رو در صورت شکی

سففنی  ۷۹۱2آمف ه اسففت (شففکل  ،)۹کففنهونهففنی ریزگففرد

درینا ارومی  ،ریزگردهنی دارای غلظت بنتی آرسفدیک و

درینا ارومی در صورت فهنی ش ن ع وه بر شهر ت ریفز،

دیگر فلزات سفدگین مفیتواهف پینمف هنی هفنگواری را بفر

تی تن  ۶۵۵کیلومتر دورتر از درینا و تن شهرهنی قزوین،

س مت جاهیت سفنکن در هفوا ی تحفت تفأثیر بف جفنی

ارام و کر را تحت تأثیر قرار واهد داد ک در صفورت

بگذارد بن توج ب بسفت بفودن درینافة ارومیف و جفذر و

ضور فلزات سدگین ب ویژه آرسدیک در ریزگردهفن بنعفت

م ی ه ودن آن ،تانمی آتید ههنیی ک ب آن تخلی میشود،

طرات زیستمحیطی برای اهسنن و دیگر موجودات زهف ه

بنر آلفودگی

در وض درینا اه نشت ش ه و بنعت افزای

میشود آرسدیک از عریق آد ،تفداس و از عریفق پوسفت

درینا میشود ع وه بر این ،عوامل زمینشدنسی و زمفین

مفیتواهف جففذد شففود و بیاففنریهففنیی هظیففر بروهشففیت،

سن ت و سنزه هنی هن ی هیز میتواه علت ضور فلزات

ترهژیت از عریق تداس آرسدیک بروز میکد بیانریهفنی

سدگین در آد و رسوبنت درینا بنش

قل ی -عروقی ،بنت بودن فشنر ون و از کنر افتندن قلفب و

درینا ارومی از تنتدهفنی مهفم بفینالاللفی و جفزو

تخریب سیستم عروقفی (آرسفدیکوزیس) و از کفنر افتفندن

فهرسفت  ۷۵۶مدطقف مهفم پرهف گنن ایفران اسفت یکفی از

اه ا هفن در صفورت قفرار گفرفتن در مهفرر مقفندیر کفم

مهمترین ارزشهنی پنرم ملی دریناة ارومی  ،زیستگنههنی

آرسدیک بروز میکد ( جنبری و ی ری )۷۹۸7 ،ع وه بر

مدنسب آن برای ینتو

 ،پره گنن مهنجر و آبزی است

ایففن ،قففرار گففرفتن مففندر در مهففرر ترکی ففنت آرسففدیک،

جزایففر درینا فة ارومی ف محففل زمسففتنن گففذراهی ،تنبسففتنن

مففیتواهفف ا تافففنی مفففرگومیففر هفففوزادان را اففففزای

گذراهی و زیستگنه جوج آوری پره گنن آبزی و کدنر آبزی

)(Hopenhayn-Rich et al., 2000

فراواهی است درینا ارومیف بفرای تولیف ملل گوهف هفنی

ده

ع ق مطنلهنت صورت گرفت  ،جهت بند غنلب در فصفل

ف میدگو ،پرستو ،وتکنی سای  ،تدج  ،پلیکنن سای  ،تدج ،

زمستنن از سات دریناة ارومی ب عرف شهر ت ریفز اسفت

آهقوت ،آووست ،آبچلیک پنسرخ ،کنکفنیی ارمدفی ،کنکفنیی

بررسی میزان آلودگی به آرسنیک در رسوبات دریاچة ارومیه و ...
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صورتی ،اگرت کواک ،کاچ هوم ،اردم مرمفری و اردم

هاکنران ( )4۵۵4ب اث نت رسی ه است ع وه بر این ،تأثیر

بلوعی اهایت فراواهی دارد

مدای فلزات سدگین موجود در رسوبنت بر فراواهی و تراکم
& (Zarrintab

جنه اراهی ک رسوبنت را ب عدوان زیسفتگنه فود اهتخفند

فلزات سفدگین در کلیف  ،ک ف  ،منهیچف

;(Mateo et al., 2003

کففردهاهفف ) (Nafchi & Chamani 2019و هاچدففین بففر

;(Furtado et al., 2019

ویژگی هنی ریختی این جنه اران (مکنره شیره و هاکفنران،

Grúz et al., 2019; Yamac et al., 2019; Zarrintab et
) ،al., 2016فففون) (Burger et al., 2019و تخفففم

بفنر

) Mirzaei, 2018اسفففتخوان

) ، Wiemeyer et al,. 2017پفر

پرهف گنن

(Farahani et al., 2015; Thongcharoen et al.,

) 2018تجافف مففیینبفف در مطنلهففنت مختلففف کففنه
تخم گذاری ،کنه

وزن ،ا ت تت تولیف مللی ،رفتفنری و

تغذی ای در پره گنن در اثر فلزات سدگین ب اث نت رسفی ه
است آرسدیک غیر آلفی مفیتواهف بنعفت عف

هافنهدگی

عض هی ،کد ی ،افتندن و ع ام دیگر در پره گنن از جالف
تخریب رگهنی وهی ،شفوم و مفرگ شفود

(Burger et

) al., 2018اهتقنی آرسدیک ب شکل آرسدوبنتین و دی متیل
آرسدیک از ب ن مفندر بف تخفم هیفز در مطنلهف  Kubotaو

 )۷۹۱۵ب اث نت رسی ه اسفت بف ین ترتیفب اففزای

آلودگی ب فلزات سدگین از جال آرسفدیک در رسفوبنت و
آد درینا میتواه زهگ طری برای ادام هسل پرهف گنن
و سنیر موجودات آبزی درینا بنش ب هاین دلیل ،اهجفن
پنی

مستار آد رود نه هنی ورودی ب دریناف ارومیف ،

مادوعیففت اسففتانده بففیرویفف از کودهففنی کشففنورزی و
آفففتکفف هففن ،مانههففت از ورود پسففندهففنی صففدهتی و
کشنورزی و فنض دهنی شهری ب درینا و رود نه هنی
مدتهففی ب ف آن م فیتواه ف بففرای کففنه

بففنر آلففودگی ایففن

اکوسیستم ارزشاد بسینر مای بنش

منابع
بنقری ،ح و عظیای ،ب  ۷۹۱2مطنله پراکد

فلزات سدگین در رسوبنت سفطحی سفوا ل سیسفدگنن -جدفود دریفنی فزر هشفری

اقینهوسشدنسی ۹۵-47 :)۵(4۷
پوراصغر ،ف  ،سدهلیزاده ،ا  ،اک رزاده  ،ی و سلطنهی،
ارومی  ،هانی
جنبری،

 ۷۹۱۷بررسی اهتشنر ذرات هاک ب محیط پیرامون در اثر شک ش ن دریناف

ملی جرینن و آلودگی هوا ،تهران ،موسس آد داهشگنه تهران

و ی ری ،ا  ۷۹۸7آلودگیهنی هنشی از آرسدیک و تأثیرات آن بر س مت مدطق قزوین ،اهفنرمین هافنی

محیطزیست ،اس مشهر ،داهشگنه آزاد اس می وا
نتای مد  ، ،میرزایی ، ،بد گنهی ، ،صندقی،

زمفینشدنسفی و

اس مشهر
و ثنبت ،ف  ۷۹۱4اه ازهگیری فلزات جیوه ،سرد ،آرسدیک ،کفندمیو و کفرو در

هاک و آد درینا مهنرلو (استنن فنرس) در فصوی مختلف سنی مجل داهشگنه علو پزشکی منزه ران ۱۸-۱۷ :)۷۵۸(4۹
سنزمنن انظت محیطزیست  ۷۹۸۸عرح م یریت زیست بومی وض آبریز درینا ارومی
سنزمنن زمینشدنسی و اکتشنفنت مه هی کشور  ۷۹۱۶مطنلهنت ارزینبی اثرات زیستمحیطی عرح بهرهبرداری صدهتی از درینا ارومی
ستند ا ینی درینا ارومی و داهشگنه صدهتی شریف  ۷۹۱2ضرورت ا ینی درینا ارومی  ،علل شکی و ته ی

ات.

کربنسی ،ب  ،سدنیی ، ،ی ری ،ش و قربنهی ،پ  ۷۹۱2بررسی ش ت آلودگی عدنصر سدگین در هن ی شفانی غفرد دریناف ارومیف ،
دومین کداراهس بینالاللی مهد سی محیطزیست ،تهران ،مرکز راهکنرهنی دستینبی ب توسه پنی ار
مکنره شیره ، ،اادی ،ب و مشتنقی ۷۹۱۵. ،بررسفی تفأثیر آلفودگی بف سفرد و کفندمیو در صوصفینت ریخفت شفدن تی رادفگ
مدزوی ) ،(Coenobita scaevolaمحیطشدنسی 74۹-7۷۹ :)2(۹
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