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چکیده
در این تحقیق عناصر بالقوه سمناک آرسنیک ،وانادیم ،مس ،آنتیموان ،سرب و روی در رسوبات سطحی رودخانه خیاو به منظور تعیین سطح آلودگی ،منشاء و
ارزیابی ریسک اکولوژیک مورد مطالعه قرار گرفتند .بدین منظور  19نمونه رسوب سطحی در طول رودخانه خیاو ،حدفاصل نیروگاه زمین گرمایی تا مشکین شهر
برداشت شد .نتایج فاکتور غنی شدگی ،شاخص زمین انباشت و فاکتور آلودگی براساس مقادیر زمینه عناصر نشان دهنده آلودگی پایین تا متوسط برای عناصر
مس ،سرب ،روی و وانادیم است .آرسنیک و آنتیموان به ترتیب برای  24و  19درصد نمونه ها آلودگی قابل توجه تا زیاد را نشان دادند .نتایج ارزیابی پتانسیل
ریسک اکولوژیکی برای آرسنیک ریسک متوسط را نشان داد .محاسبه شاخص ریسک مجموع عناصر انتخابی ،مقدار ریسک پایین را برای رسوبات رودخانه خیاو
نشان داد در صورتی که نمونه های رسوب چاه زمین گرمایی ،چشمه گرمآبی قینرجه و نمونه معدن آهن موئ یل شاخص ریسک اکولوژیک باالیی را نشان دادند.
تحلیل مولفه اصلی در تایید نتایج فاکتور غنی شدگی ،نشان می دهد که غنی شدگی وانادیم ،سرب ،منگنز و آهن و مولیبدن تحت تاثیر فعالیت معدنکاری معدن
آهن موئیل قرار دارند درحالی که روی و مس تحت تاثیر زمین شناسی و خاک شناسی منطقه و منشاء زمین زاد دارند .آلودگی آرسنیک در رسوبات سطحی
رودخانه خیاو نشانگر منابع مختلفی مانند فعالیت های زمین گرمایی ،چشمه های گرمآبی و فعالیت های معدنی معدن آهن است .با توجه به نتایج به دست آمده
از این تحقیق ،پاییش مستمر و دقیق عناصر بالقوه سمناک بوی ژه آرسنیک در آب و رسوب رودخانه خیاو برای ارزیابی ریسک اکولوژیکی و ریسک سالمت انسان
ضروری است .همچنین استفاده از داده های این پژوهش می تواند در تعیین کاربری آب رودخانه خیاو مانند شرب ،کشاورزی ،پرورش ماهی و گردشگری مورد
استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی :فلزات سنگین ،آرسنیک ،ریسک اکولوژیکی ،PCA ،زمین گرمایی ،مشکین شهر
فعالیتهای کشهاورزی و پسهابههای خهانگی از مهمتهرین منهابع آالینهده
انسهانزاد آب و رسهوب هسهتند ( .)Armah et al, 2014عناصهر بهالقوه
سمناک به دلیل تداوم آنها در محیط زیسهت و همچنهین توانهایی انتقهال و
زیست انباشهتگری در طهول زنجیهره غهذایی ،یکهی از آالینهدهههای بسهیار
خطرناک هستند ( .)Gall et al, 2015فلزات سنگین مانند سهرب ،روی،
وانادیم ،مس ،آنتیموان شبه فلزاتی مانند آرسهنیک بهه آسهانی در رسهوبات
جذب شده و با توجه به تجزیه ناپذیری زیسهتی و سهمیت آنهها ،در صهورت
باال رفتن غلظت از حد استاندارد برای موجودات آبزی و انسان نگرانیههایی
را به وجود مهیآورنهد (.)Aktar et al, 2010; Aschale et al, 2015
حوضه آبریز خیاو در دامنه شمال غربی کوه سهبالن و در منطقهه ژئوترمهال
سبالن قرار دارد (شکل .)1شواهد فعالیتههای هیهدروترمالی ،وجهود چشهمه
های اسهیدی دمها بهاال و انهدیسههای معهدنی ،فعالیهت ههای کشهاورزی و
گردشگری در محدوده حدفاصل سایت نیروگاه انرژی زمین گرمایی سهبالن
تا مشکین شهر میتواند تاثیر زیادی بر کیفیت رسوبات رودخانه خیاو بهویژه
از نظر تمرکز عناصر بالقوه سمناک داشته باشد .از اینهرو ههدف اصهلی ایهن

مقدمه
رودخانهههههها قسههمتی از چرخههه هیههدرولوژی و یکههی از منههابع اصههلی
تامین کننده آب برای مصارف کشاورزی ،شرب و صهنعت هسهتند .رسهوبات
رودخانه ای از نظر اکولوژیکی بخش مهمی از زیسهتگاه ههای آبهی و محهل
ذخیره آالینده ها هستند ( .)Singh et al, 2005رسوب ،عالوه بهر اینکهه
شرایط مورد نیاز برای حیات موجودات ریهز آبهزی را فهراهم مهینمایهد ،بهه
عنوان یک منبع بالقوه برای تههنشسهت بسهیاری از فلهزات سهنگین و مهواد
شیمیایی خطرنهاک در نظهر گرفتهه مهیشهود .بهر اسهاس مطالعهات گیبهز،
سهالومون و فورسهتنر( Gibbs, 1973; Salomons and Forstner,
 )1984تخمین زده شده است که حدود  30تا  98درصد از فلزات موجهود
در آب رودخانه تمایل به تجمع در فهاز رسهوب را دارنهد .بهه همهین دلیهل
پایش آلودگی در رسهوب بهتهر از آب اسهت .آلهودگی آب و رسهوب در اثهر
فرایندهای طبیعی مانند آتشفشان ،هوازدگی سنگها ،واکنش آب-سهنگ و
اخهتال آبههای هیهدروترمالی رم مهیدههد (.)Bagul et al, 2015
همچنین فعالیتههای معهدنکهاری ،ذوب فلهزات ،فاضهالبههای صهنعتی،
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باشههد ( .)Noorollahi and Yousefi, 2005بههارش در منطقههه
مشکینشهر در فصل پاییز و بهار به صهورت بهاران و در فصهل زمسهتان بهه
صورت برف است .بیشترین بهارش در مهاه آبهان  60میلهی متهر و کمتهرین
بارش در ماه مرداد کمتر از  5میلیمتر در سال  2014گهزارش شهده اسهت

تحقیههق تعیههین منشههاء و ارزیههابی آلههودگی و ریسههک اکولههوژیکی عناصههر
آرسنیک ،سرب ،روی ،مس ،مولیبدن ،وانادیم و آنتیموان در امتداد رودخانه
خیاو از محدوده باال دست سایت انرژی زمین گرمایی تا شهر مشکین شههر
است.

(سازمان هواشناسی کل کشور.)2014 ،

مواد و روش ها

زمین شناسی منطقه :

منطقه مورد مطالعه
منطقه زمینگرمایی سبالن در محدوده عرض جغرافیهایی '38° 11
'' 55و '' 38° 22' 00و طهول جغرافیهایی '' 47° 38' 30و '47° 48
'' 20در120کیلومتری شهر اردبیل و  20کیلومتری جنهوب مشهکینشههر
در دامنه شمال غربی کوه آتشفشانی سبالن دومین کوه بلنهد ایهران واقهع
شده است (شکل  .)1حوضه آبریز خیاوچهای در اسهتان اردبیهل و در ضهلع
شرقی مشکینشهر از زیرشاخههای اصلی رودخانه قهرهسهو اسهت .رودخانهه
اصلی حوضه خیاوچای رودخانه خیاو است که اصلی تهرن منبهع آب شهرب
شهر مشکین شهر است و از ارتفاعات سبالن (هزار مهیخ ،آیقهار ،دلهی آلهی
وجنوارداغ) سرچشمه میگیرد و سرتاسر دره موئیل را طی نموده و در آخهر
به رودخانه قرهسو از زیرحوضههای رودخانه ارس می ریزد .کهاربری اراضهی
در حوضه تحت شرب رودخانه خیاو شامل باغات ،اراضی متوسهط تها خهوب
کشاورزی (قنواتی و همکاران ،)1394 ،پروش ماهی ،نیروگاه زمین گرمهایی
و مجتمع های آبدرمانی است .عالوه بر وجود تعداد زیادی چشمه آب سهرد
و گرم اسیدی در حوزه آبریز 9 ،دهنه چشهمه معهدنی دمها بهاال در امتهداد
رودخانه خیاو رخنمون دارند که تعدادی از این چشمههها اسهیدی و از نهوع
آبهای سولفات -کلریدی هستند ( Bogie et al, 2000; Noorollahi
 .)and Yousefi, 2003در سمت شرق رودخانهه خیهاو ،سهایت نیروگهاه
زمینگرمایی و روستای موئیل و در غرب آن روستای دیزو واقع شده اسهت.
معدن آهن موئیل در باال دست رودخانه و در مجاورت روستای موئیهل قهرار
دارد .جاده دسترسی به منطقه از سمت مشهکینشههر تها روسهتای موئیهل
(بزرگترین روستا در منطقه زمینگرمایی سبالن) آسفالت بوده و از روستای
موئیل تا نیروگاه زمینگرمایی سبالن دارای جاده خهاکی اسهت (شهکل .)1
ارتفاع از سطح دریا در منطقه زمینگرمایی سهبالن از  2000تها 3500متهر
متغیر است که نشاندهنده شیب دامنه رشته کوه سبالن و کوه کسرا مهی-

منطقه مشکینشهر عمدتا پوشیده از گدازهها و همچنین پیروکالستهای
آتشفشانی حاصل از فعالیت آتشفشان سبالن در دوره ترشیری است .با ایهن
حال سنگهای دگرگونی از نوع آمفیبهول شهیت و آههکههای مرمهری در
جنوب خاوری مشکینشهر احتماال کهنترین سازندهای منطقهه مشهکین-
شهر است (امینی .)1373 ،منطقه مورد مطالعه تحت تاثیر توده آتشفشهانی
سبالن و باتولیت بزغوش قرار دارد (شکل  )2که با توجه به این امر پوشهش
سنگی منطقه بیشتر از نوع سنگههای آتشفشهانی و سهاب ولکانیهک اسهت
( Mousavi, 2013 ;Shahbazi Shiran and Shafaii
 .)Moghadam, 2014; Fahim Guilany et al, 2016سبالن یهک
آتشفشان از نوع استراتوولکان است و شامل یک ساختار مرکزی که احتماال
در نتیجه فعالیتهای تکتونیکی و به شکل هورسهت ایجهاد شهده اسهت .در
طی فعالیت آتشفشانی حجهم زیهادی از فهورانههای ماگمهایی بها قطهر 12
کیلومترمربع و فروافتادگی  400متهر ایجهاد شهده اسهت ( Bogie et al,
 .)2000جریان گدازه در سبالن بیشتر از نوع تراکی آنهدزیت و داسهیت بها
انفجارهای متناوب همراه بوده است (شکل  .)Bogie et al, 2000( )2بر
اساس مطالعات سن سنجی ،سن آتشفشان سبالن  10/5میلیون سال پیش
بینی شده است ( )Ghalamghash et al, 2013محدوده مورد مطالعهه
از نظر سهنگشناسهی بهه چههار رده تقسهیم شهده اسهت -1 :آبرفهتههای
کواترنری و رسوبات عهد حاضر -2 ،جریان تراکهی آنهدزیت بعهد از تشهکیل
کالدرا به سن پلیستوسن ،گنبدها و الهارا-3 ،گنبدهای تراکهی داسهیتی تها
تراکی آندزیتی همزمان با تشکیل کالدرا به سن پلیستوسن همراه با جریهان
گدازه و الهارا و  -4جریان تراکی آندزیتی قبل از تشهکیل کالهدرا بهه سهن
پلیوسن ،توف و پیروکالست (.)SKM, 1998

شکل .1نقشه منطقه مورد مطالعه ،حوضه آبریز خیاو ،منابع آالینده احتمالی و راههای دسترسی به منطقه
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آندزیتی همزمان با تشکیل کالدرا به سن پلیستوسن همهراه بها جریهان گهدازه و
الهارا و  -4جریان تراکی آندزیتی قبل از تشکیل کالدرا به سن پلیوسن ،تهوف و
پیروکالست (.)SKM, 1998

زمین شناسی منطقه :
منطقه مشکینشهر عمدتا پوشیده از گهدازههها و همچنهین پیروکالسهتههای
آتشفشانی حاصل از فعالیت آتشفشان سبالن در دوره ترشیری است .با این حال
سنگهای دگرگونی از نوع آمفیبول شیت و آهکهای مرمری در جنوب خهاوری
مشکینشهر احتماال کهنترین سازندهای منطقهه مشهکینشههر اسهت (امینهی،
 .)1373منطقه مورد مطالعهه تحهت تهاثیر تهوده آتشفشهانی سهبالن و باتولیهت
بزغوش قرار دارد (شکل  )2که با توجه به این امر پوشش سنگی منطقهه بیشهتر
از نهوع سهنگههای آتشفشهانی و سهاب ولکانیهک اسهت ( Mousavi, 2013
;Shahbazi Shiran and Shafaii Moghadam, 2014; Fahim
 .)Guilany et al, 2016سبالن یک آتشفشان از نهوع اسهتراتوولکان اسهت و
شامل یک ساختار مرکزی که احتمهاال در نتیجهه فعالیهتههای تکتهونیکی و بهه
شکل هورست ایجاد شهده اسهت .در طهی فعالیهت آتشفشهانی حجهم زیهادی از
فورانهای ماگمایی با قطر  12کیلومترمربع و فروافتادگی  400متر ایجهاد شهده
است ( .)Bogie et al, 2000جریان گهدازه در سهبالن بیشهتر از نهوع تراکهی
آندزیت و داسیت با انفجارهای متناوب همراه بوده است (شکل Bogie et ( )2
 .)al, 2000بهر اسهاس مطالعهات سهن سهنجی ،سهن آتشفشهان سهبالن 10/5
میلیون سال پیش بینی شده است ( )Ghalamghash et al, 2013محهدوده
مورد مطالعه از نظر سنگشناسی به چهار رده تقسیم شده است -1 :آبرفتههای
کواترنری و رسوبات عهد حاضر -2 ،جریان تراکی آندزیت بعد از تشهکیل کالهدرا
به سن پلیستوسن ،گنبهدها و الههارا-3 ،گنبهدهای تراکهی داسهیتی تها تراکهی

نمونه برداری و روش های تجزیه ای:
در این پژوهش بر اساس کاربری اراضی در حوضه آبریز ،زمین شناسی منطقه،
چشمههای گرمابی و مجتمهع ههای آبهدرمانی ،فعالیهت ههای زمهین گرمهایی و
معدنکاری در منطقه ،تعداد  16نمونه رسوب سطحی در امتداد رودخانه خیهاو و
به صورت خطی از پایین دست به سمت باال دست یعنی از شمال رودخانه خیهاو
به سمت جنوب رودخانه برداشت شد .همچنین  3نمونهه رسهوب از نقها داغ (
رسوب چشمه گرمهابی بها دمهای  84درجهه سلسهیوس ،رسهوب چهاه اکتشهافی
نیروگاه زمین گرمایی و معدن آهن روستای موئیل) و  6نمونه خاک سهازندی از
منطقه به عنوان غلظت زمینه برداشهت شهد (شهکل  .)1نمونههههای رسهوب بها
استفاده از بیلچه پالستیکی و با دستکش برداشته و در کیسهه ههای پالسهتیکی
زیپ دار جمع آوری شدند .سپس در یک محفظه سرد (دمای کمتهر از  4درجهه
سانتی گراد) نگهداری و بعد از انتقال به آزمایشگاه ،در دمای آزمایشهگاه خشهک
و بهر اسههاس اسههتاندارد آمههاده شههد ( .)Becker, 2005سههپس نمونههه ههها بههه
آزمایشگاه زرآزما برای تعیین غلظت فلزات سنگین انتخابی و آرسینک بهه روش
 ICP-MSارسال شدند.

شکل  :2نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه
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شاخص های تعیین منشاء و آلودگی فلزات سنگین و آرسنیک

فاکتور آلودگی ()Cf

برای تعیین منشاء فلزات سنگین و شبه فلزاتی مانند آرسنیک از روش تحلیل
مولفه اصلی ( )Principle Component Analysisبا استفاده از نرم افزار
 SPSS23استفاده شد .تحلیل مولفه اصلی از روشهای چند متغیره است که
به طور گسترده در مطالعات آلودگی آب ،رسوب و خاک مورد استفاده قرار
میگیرد ; Kaiser, 1960; Shakeri et al, 2016; Kukrer et al,
;2014کشاورزی و همکاران)1392 ،

فاکتور آلودگی به منظور بررسی میزان آلودگی رسوب به کار می رود و از

معادله زیر به دست می آید (:)Hakanson, 1980

Cf = Cx / C b
که در این معادله  Cxغلظت عنصر مورد نظر در نمونه و  Cbغلظت استاندارد
عنصر مورد نظر و یا غلظت زمنیه عنصر مورد نظر است .فاکتور آلودگی توسط
هاکانسون به چهار رده زیر تقسیم شده است.

شاخص زمین انباشت ()Igeo

آلودگی کم

شاخص زمین انباشت روشی برای بررسی آلودگی محیط و همچنهین تعیهین
میزان تاثیر فعالیت های انسان زاد در آلودگی محهیط زیسهت اسهت و از معادلهه
زیر به دست می آید (:)Abrahim and Parker, 2008

آلودگی متوسط

1 < Cf ≤ 3

آلودگی قابل توجه

3 <Cf ≤ 6

آلودگی خیلی باال

Cf> 6

Cf ≤ 1
Cf

]Igeo = log2 [Cn/1.5 Bn

درجه آلودگی ()mCdeg

در اینجا  Cnنشاندهنده غلظهت عنصهر مهورد نظهر در رسهوب و  Bnنشهانگر
زمنیه آن عنصر در مرجع ژئوشیمایی است .شاخص زمین انباشهت توسهط مهولر
در سال 1969ارائه شد .شاخص زمین انباشت به  7رده تقسیم می شهود کهه در
زیر ارئه شده است (.)Muller, 1969

شاخص درجه آلودگی از حاصل جمع فاکتور آلودگی عناصر در هر نمونه به
دست می آید که اولین بار توسط هاکانسون در سال  1980ارئه شد .ابراهیم
در سال  2005درجه آلودگی اصالح شده را به جای درجه آلودگی مطرح کرد.
درجه آلودگی اصالح شده از رابطه زیر به دست می آید.

Igeo ≤0

غیر آلوده

غیر آلوده تا آلودگی متوسط 0 < Igeo ≤ 1
آلودگی متوسط
1 < Igeo ≤ 2
آلودگی متوسط تا زیاد
2< Igeo ≤ 3
آلودگی زیاد

3 < Igeo ≤ 4

آلودگی زیاد تا خیلی زیاد

4 < Igeo ≤ 5

آلودگی خیلی زیاد

𝑛Cd = ∑ni=1 Cfi /
Igeo

در اینجا  Cfفاکتور آلهودگی بهرای آالینهده iام و  nتعهداد پارامترههای مهورد
مطالعه است .طبقه بنهدی ارزیهابی وضهعیت آلهودگی رسهوب بهر اسهاس درجهه
آلودگی اصالح شده در زیر ارائه شد است (.)Abrahim, 2005

Igeo > 5

آلودگی ناچیز تا کم
آلودگی کم

m Cd <1.5
1.5 ≤ m Cd < 2

فاکتور غنی شدگی ()EF

آلودگی متوسط

2 ≤ m Cd < 4

فاکتور غنی شدگی روشی برای تعیین منشاء عناصر استVald'es et al, ( .
 .)2005; Bastami et al, 2014a, 2014bبراساس تقسیم بنهدی ژانهگ و
لیو ،مقادیر فاکتور غنیشدگی کمتهر از  1/5نشهانگر منشهاء زمهینزاد و مقهادیر
باالتر از  1/5نشانگر منشا مشترک انسانزاد و زمینزاد می باشد و مقهادیر بهاالتر
 EFنشانگر شدت باالی منشاء انسانزاد است ( .)Zhang and Liu, 2002در
این پژوهش از عنصر اسکاندیم به عنوان عنصر مرجع برای محاسبه فاکتور غنهی
شدگی استفاده شد ( .)Sinex and Wright, 1988فاکتور غنهی شهدگی بها
استفاده از معادله زیر به دست می آید ( Lee et al, 1998; Woitke et al,
:)2003; Chen et al, 2015
در این معادله  Cnغلظت عنصر مورد نظر و  Cxغلظت عنصر مرجهع (در ایهن
پژوهش  )Scاست .ساترلند در سال  2000فاکتور غنهی شهدگی را بهه  5رده از
غنی شدگی کم تا غنی شدگی خیلی زیاد تقسیم کرد .مقادیر غنی شدگی باالتر
نشانگر منشا انسانزاد است (.)Sutherland, 2000

آلودگی زیاد

4 ≤ m Cd < 8

غنی شدگی کم

𝑖𝑟𝑇 ×

غنی شدگی متوسط
غنی شدگی قابل توجه
غنی شدگی زیاد
غنی شدگی خیلی زیاد

آلودگی خیلی زیاد

8 ≤ m Cd < 16

آلودگی بسیار زیاد

16 ≤ m Cd < 32
m Cd ≥ 32

به شدت آلوده

m Cd

شاخص های ارزیابی ریسک اکولوژیکی
شاخص پتانسیل ریسک اکولوژیکی ()PER
شاخص ریسک اکولوژیکی برای ارزیابی درجه آلودگی فلزات سنگین و ارزیهابی
همه جانبه پتانسیل ریسک اکولوژیکی هر یک از عناصر در رسهوب بهه کهار مهی
رود ( .)Hakanson, 1980پتانسیل ریسک اکولوژیکی از حاصل ضرب فهاکتور
آلودگی در فاکتور سمیت بیولوژیکی برای هر فلز به دست می آید.

𝑖

𝑓𝐶 = 𝑟𝐸EF ≤2
2 < EF ≤ 5
5 < EF ≤ 20

در اینجا  Cfفاکتور آلودگی و  Triفاکتور سمیت بیولوژیکی بهرای ههر عنصهر
است .مقادیر فاکتور سمیت بیولوژیکی بهرای عناصهر بهه ترتیهب Cu=Pb=5,

EF

20 < EF ≤ 40
EF > 40
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 Zn=1 As=10, Sb=7است .شاخص پتانسیل ریسهک اکولهوژیکی بهه پهنج
رده زیر تقسیم می شود(.)Suresh et al, 2015
Eir < 40

ریسک کم
ریسک متوسط

Eir

<80

≤ 40

Eir

ریسک قابل توجه

≤ 80
<160
i
160 ≤ E r <320

ریسک بسیار زیاد

Eir

ریسک زیاد

غلظت در پوسته زمین در جدول  1ارائه شده است .نتایج حاصل از آنهالیز نمونهه
های رسوب نشان می دهد که غلظت همه عناصر انتخابی بجهز سهرب از غلظهت
این عناصر در خاک زمینه منظقه بیشتر است.
همچنین میانگین غلظت عناصر آرسنیک ،آههن ،گهوگرد ،منگنهز ،وانهادیم،
آنتیموان ،و مولیبهدن بیشهتر از میهانگین غلظهت عناصهر در رسهوبات باالدسهت
رودخانه خیهاو اسهت .بیشهترین غلظهت آرسهنیک در بهین نمونهه ههای رسهوب
رودخانه ای مربو به نمونه  )75 ppm( SP11aو کمتهرین مقهدار آن مربهو
به نمونه  )3/3 ppm( SP3اسهت .غلظهت آرسهنیک در سهه نمونهه نقطهه داغ
شامل رسوب چشمه گرمابی قینرجه با دمای  84درجه سلسهیوس ،رسهوب چهاه
اکتشافی انرژی زمین گرمایی و نمونه خاک معدن آهن موئیل به ترتیهب برابهر
 37000 ppm ،3783ppmو  1820 ppmاسهت کهه نشهانگر غلظهت بسهیار
باالی آرسنیک در این نمونه هها اسهت .غلظهت بهاالتر آرسهنیک در نمونهه چهاه
اکتشافی زمین گرمایی می تواند به دلیل عمق باال و تبخیر آب در محل خهرو
باشههد .میههانگین غلظههت آرسههنیک در نمونههه هههای خههاک سههازندی زمینههه
 10/65ppmبه دست آمد .مس و روی در باال دست رودخانهه غلظهت بیشهتری
داشتند و به سمت پایین دست رودخانهه غلظهت ایهن عناصهر کهاهش مهییابهد.
بیشترین مقدار سرب در نمونه خاک معدن آهن ( )47 ppmاندازه گیهری شهد.
مقادیر  pHدر نمونه های رسوب رودخانه خیاو در محدوده  6تا  7بدسهت آمهد.
مقدار  pHنمونه  SP11که در پایین دست معهدن آههن و دو چشهمه اسهیدی
موئیل و قوتور سویی قرار دارد  5/2بود .نمونه های رسوب چشهمه آبگهرم و چهاه
اکتشافی انرژی زمین گرمایی کمترین مقهادیر  4( pHتها  )5/5را نشهان دادنهد.
میانگین غلظت آرسنیک ،مس ،سرب و روی در این پهژوهش بها پهژوهش ههای
دیگر در مناطق دیگر جهان مقایسه شد (شکل  .)3نتایج نشان داد کهه میهانگین
غلظت آرسنیک ،مس ،سرب و روی در رسوبات رودخانه خیاو از میانگین غلظهت
این عناصر در رودخانه پنینسوالردر مهالزی ،کهارون در ایهران و لیهاهو در چهین
بیشتر و از میانگین غلظت این عناصر در رودخانه لئهان و جهین جیانهگ کمتهر
است.
همچنین میانگین غلظت آرسینک در رسوبات سطحی رودخانه خیهاو بیشهتر
از رودخانه کارون ،جین جیانگ و لیاهو است.

≥ 320

PER

شاخص خطر ()RI
برای محاسبه ریسک اکولوژیکی کل از شاخص ریسک استفاده می شهود .ایهن
شاخص از حاصل جمع شاخص پتانسیل ریسک اکولهوژیکی ههر عنصهر در یهک
نمونه به دست می آید (.)Hakanson, 1980
𝑅𝐼
n

= ∑ Eri
i=1

در این معادله  Eriشاخص پتانسیل ریسک اکولوژیکی برای هر یهک از عناصهر
است .شاخص خطر در چهار رده زیر طبقه بندی می شود.

خطر کم
خطر متوسط
خطر قابل توجه
خطر زیاد

RI < 150
150 ≤ RI <300
300 ≤ RI < 600

RI

RI ≥ 600

بحث و نتیجه گیری
غلظت کل عناصر بالقوه سمناک در رسوب
مقادیر غلظت کهل عناصهر آرسهینک ،سهرب ،روی ،وانهادیم ،آنتیمهوان ،مهس،
گوگرد ،آهن ،منگنز ،اسکاندیم و مولیبدن در نمونه های رسوب رودخانه خیهاو و
مقادیر غلظت این عناصر در زمینه محلی و نقا داغ به همهراه مقهادیر میهانگین
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) در سوبات سطحی رودخانه خیاو با مناطق دیگرAs, Cu, Pb, Zn(  نمودار مقایسه ای غلظت عناصر بالقوه سمناک انتخابی: 3شکل
)ppm( غلظت عناصر انتخابی در نمونه های رسوب رودخانه خیاو و برخی رودخانه های جهان و مقادیر میانگین پوسته زمین:1 جدول
Sample.N

As

Cu

Pb

Zn

Fe

Mn

V

Sb

Sc

Mo

pH

SP1

4.50

80.00

10.00

161.00

31631.00 494.00

582.00

65.00

0.50

6.10

2.10

6.30

SP2

3.80

65.00

11.00

100.00

38057.00 1335.00

680.00

91.00

0.80

7.60

0.90

6.10

SP3

3.30

42.00

10.00

90.00

34003.00 1103.00

693.00

72.00

0.60

6.80

1.30

6.50

SP4

4.30

44.00

6.00

97.00

39163.00 1177.00

718.00

86.00

0.70

7.30

2.30

6.50

SP5

4.00

66.00

5.00

90.00

39840.00 1998.00

563.00

89.00

0.90

7.80

1.80

6.40

SP6

5.70

45.00

5.00

88.00

38486.00 1685.00

582.00

81.00

0.80

6.80

1.90

6.40

SP7

16.20

66.00

9.00

94.00

41254.00 3503.00

557.00

93.00

2.10

7.00

2.20

6.20

SP8

15.30

75.00

5.00

112.00

49228.00 2819.00

682.00

111.00

1.80

7.00

2.50

6.30

SP9

20.20

45.00

5.00

101.00

40086.00 2467.00

656.00

88.00

2.00

6.40

2.20

6.60

SP10

51.50

56.00

5.00

116.00

46809.00 1488.00

669.00

93.00

2.00

6.50

3.00

6.80

SP11

29.70

57.00

29.00

133.00

63278.00 1665.00

1100.00

131.00

1.60

7.00

4.10

5.40

SP11-a

75.00

50.00

47.00

98.00

63513.00 2557.00

618.00

108.00

0.10

7.90

3.60

5.80

SP12

40.60

53.00

6.00

122.00

58281.00 1859.00

1077.00

103.00

1.60

6.90

4.20

6.10

SP13

38.70

49.00

13.00

102.00

44528.00 1791.00

807.00

111.00

1.80

8.00

3.70

6.40

SP14

18.10

62.00

25.00

99.00

46536.00 6032.00

630.00

102.00

1.60

6.10

3.20

8.70

SP15

9.00

67.00

19.00

64.00

28123.00 175.00

432.00

55.00

0.20

4.80

1.70

8.80

M ean

21.24

57.63

13.13

104.19

43926.00 2009.25

690.38

92.44

1.19

6.88

2.54

6.58

Hot spring

3783.60

38.00

12.00

72.00

52581.00 5243.00

1357.00

63.00

44.00

6.10

0.60

9.00

Geothermal well

37000.00 7.00

12.00

133.00

>10%

888.00

175.00

6.00

9.00

0.70

0.90

8.10

Fe-mine

1820.00

6.00

47.00

93.00

>10%

10858.00 41.00

290.00

0.90

1.50

6.30

4.20

Local soil Background 10.65

51.00

38.00

77.50

34996.00 299.50

540.00

72.50

0.60

6.90

1.25

8.00

Sediment Background 3.98

57.75

9.25

112.00

36538.80 1221.40

647.20

80.60

0.70

7.12

1.68

6.35

1.80

55.00

14.00

70.00

900.00

135.00

0.20

11.00 1.50

a

Crustal average

S

-

-

Karoun River

3.85

19.1

8.81

48.99

1394 ،.راست منش و همکاران

Jinjiang River Estuary

9.8

102

95.5

331

Yu et al, 2017

17.8 10.57 50.28

Ke et al, 2017

Le'an River

32.45

392 100.9 273.29

Chen et al, 2016

Peninsular M alaysia

34.82

16.4 47.87 78.41

Cheng and Yap, 2015

Liaohe River

a

Mason and Moore, 1982; Reimann and Caritat, 1998
 تحلیل مولفه اصلی برای فلزات سنگین و آرسنیک در رسوبات سطحی رودخانه خیاو:2 جدول
Rotated Comp onent M atrix

PC1

PC2

Mo

0.89

0.30

0.03

Fe

0.88

0.30

-0.01

Mn

0.79

-0.10

0.12

V

0.76

0.44

0.05

Pb

0.71

-0.14

0.05

As

0.70

0.63

-0.22

Sb

0.17

0.84

0.06

S

0.10

0.78

0.00

Sc

0.27

0.14

-0.19

Cu

-0.24

0.10

0.82

Zn

0.41

-0.05

0.77

Se

-0.18

0.10

0.62
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شکل  :4تاثیر هر یک از نمونه ها در تحلیل بار عاملی

زمین انباشت آرسنیک در محدوده  2تا  -2قرار دارد که نشانگر تغییر غلظت
آرسنیک در نمونه های رسوب است و میزان انباشت آرسنیک در پایین دست
رودخانه خیاو بیشتر از باالدست رودخانه است .با توجه به نمودار ،مقادیر
میانگین شاخص زمین انباشت به ترتیب  Sb>As>Zn>V>Cu>Pbاست.
مقدار شاخص زمی ن انباشت برای عنصر آرسنیک در نمونه های رسوب چاه
زمین گرمایی ،چشمه آبگرم قینرجه و معدن آهن موئیل به ترتیب ،11/18
 7/89و  6/83به دست آمد که برای هر سه نمونه در محدوده آلودگی خیلی
زیاد قرار می گیرند(جدول.)4

ارزیابی آلودگی رسوبات
برای ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوب از شاخص زمین انباشت ،فاکتور
غنی شدگی ،فاکتور آلودگی و درجه آلودگی اصالح شده استفاده شد.

شاخص زمین انباشت ()Igeo
نتایج شاخص زمین انباشت در شکل  5ارائه شده است .نتایج به دست آمده از
شاخص زمین انباشت نشان می دهد که مس ،روی ،وانادیم و سرب در محدوده
غیر آلوده تا آلودگی کم و آرسنیک در محدوده آلودگی کم تا زیاد قرار دارد.
آنتیموان بیشترین میانگین شاخص زمین انباشت را نشان می دهد .مقادیر
میانگین آرسنیک ،سرب ،روی ،مس و وانادیم کمتر از صفر است .نرم شاخص

شکل :5شاخص زمین انباشت فلزات سنگین و آرسنیک در رسوبات سطحی رودخانه خیاو
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فاکتور غنی شدگی ()EF
جدول  :3فاکتور آلودگی فلزات سنگین و آرسنیک در رسوبات سطحی رودخانه خیاو (بر
حسب درصد)

برای برآورد تاثیر فعالیت های انسان زاد بر آلودگی رسوبات رودخانه خیاو از
فاکتور غنی شدگی استفاده شد .نتایج فاکتور غنی شدگی در شکل  6ارائه شده
است .نتایج به دست آمده از فاکتور غنی شدگی برپایه خاک زمینه منطقه نشان
داد که آرسنیک غنی شدگی متوسط تا قابل توجه دارد .نرم غنی شدگی
آنتیموان در محدوده آلودگی کم تا متوسط قرار داشت .غنی شدگی آرسنیک
می تواند ناشی از فعالیت های معدن آهن موئیل ،چشمه های گرمابی و مجتمع
ها ی آبدرمانی و یا فعالیت های زمین گرمایی باشد .غنی شدگی آنتیموان از باال
دست رودخانه خیاو به سمت پایین دست افزایش می یابد و در پایین دست
رودخانه غنی شدگی متوسط نشان می دهد که می تواند ناشی از ورود چشمه
های گرمابی اسیدی به رودخانه خیاو باشد .سرب ،روی ،مس و وانادیم غنی
شدگی کم نشان دادند .بر اساس طبقه بندی ژانگ و لیو سرب ،روی ،وانادیم و
مس منشاء زمین زاد و آرسنیک و آنتیموان منشاء انسان زاد دارند ( Zhang
 .)and Liu, 2002میانگین غنی شدگی عناصر به ترتیب
 Sb>As>Zn>V>Cu>Pbاست .آرسنیک در نمونه های رسوب چاه
اکتشافی ژئ وترمال ،چشمه آبگرم و معدن آهن موئیل به ترتیب فاکتور غنی
شدگی  786/10 ،34245/47و  401/86را نشان می دهد .مقادیر فاکتور غنی
شدگی آرسنیک در هر سه نمونه رسوب بر اساس خاک سازندی زمینه در
محدوده غنی شدگی زیاد قرار قرار دارند که باالتر از میانگین غنی شدگی
آرسنیک در نمونه های رسوب سطحی رودخانه خیاو ( )1/91است (جدول .)4

Sb
V
As Cu Pb
18.75 18.75 43.75 37.50 93.75

)CF (%
آلودگی کم

Zn
6.25

آلودگی متوسط

6.25 93.75

62.50 81.25 31.25 62.50
18.75

آلودگی قابل توجه

0.00

0.00

0.00

0.00 18.75

آلودگی زیاد

0.00

0.00

0.00

0.00

6.25

0.00

درجه آلودگی اصالح شده ()mCdeg
با توجه به نتایج به دست آمهده از شهاخص درجهه آلهودگی (شهکل  ،)7نمونهه
های SP10و  SP11aدر محدوده آلودگی متوسط قرار داشتند .بقیه نمونه ها
آلودگی ناچیز و غیر آلوده نشان دادند .بیشترین درجه آلودگی مربو بهه نمونهه
 )1/72( SP10و کمتههرین درجههه آلههودگی مربههو بههه نمونههه )0/65( SP15
مشاهده شد.

شکل  :7نمودار درجه آلودگی اصالح شده در رسوبات
سطحی رودخانه خیاو
جدول  :4مقادیر شاخص زمین انباشت ،فاکتور غنی شدگی ،فاکتور آلودگی و پتانسیل
ریسک اکولوژیکی نمونه های رسوب چاه اکتشافی ژئوترمال ،چشمه آبگرم قینرجه و
معدن آهن موئیل و میانگین رسوبات سطحی رودخانه خیاو

شکل  :6فاکتور غنی شدگی فلزات سنگین و آرسنیک در رسوبات سطحی رودخانه خیاو

رسوب چشمه آبگرم قینرجه معدن آهن موئیل چاه اکتشافی ژئوترمال میانگین رسوبات سطحی رودخانه خیاو

فاکتور آلودگی ()Cf
فاکتور آلودگی شاخصی برای سنجش میزان آلودگی رسوب است .نتایج
فاکتور آلودگی بر حسب درصد در جدول  3ارائه شده است .آرسنیک در 25
درصد از نمونه ها آلودگی قابل توجه تا زیاد نشان داد .مس ،وانادیم ،سرب و
روی آلودگی کم تا متوسط نشان دادند .وانادیم و روی به ترتیب در  81/25و
 93/75درصد از نمونه آلودگی متوسط نشان دادند .آنتیموان در  18/75درصد
از نمونه ها آلودگی قابل توجه نشان داد .آرسنیک در نمونه های رسوب چاه
اکتشافی زمین گرمایی  ،چشمه آبگرم قینرجه و معدن آهن موئیل به ترتیب
فاکتور آلودگی  170/89 ،3474/18و  355/27را نشان می دهد که در مقایسه
با میانگین فاکتور آلودگی رسوبات سطحی رودخانه خیاو ( )1/99بسیار باالتر
است (جدول .)4

Igeo

7.89

6.83

11.18

-0.28

EF

401.86

786.1

34245.47

1.91

Cf

355.27

170.89

3474.18

1.99

PER

3552.68

34741.78 1708.9

19.95

پتانسیل ریسک اکولوژیکی ()PER
پتانسیل ریسک اکولوژیکی شاخصی برای ارزیابی ریسک اکولوژیکی بهرای ههر
عنصر بالقوه سمناک در رسوب اسهت کهه از ضهرب فهاکتور آلهودگی بهه فهاکتور
سمیت بیولوژیکی هر عنصر به دست می آید .مقادیر شهاخص پتانسهیل ریسهک
اکولوژیکی در جدول  5ارائه شده است .نتایج به دست آمده نشان می دههد کهه
مقادیر پتانسهیل ریسهک اکولهوژیکی همهه عناصهر بجهز آرسهنیک در دو نمونهه
 SP11aو  (80>PER>40) SP10در محههدوده ریسههک کههم ( )>40قههرار
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دارند .مقادیر پتانسیل ریسک اکولوژیکی آرسنیک برای سه نمونه چهاه اکتشهافی
ژئوترمال ،معدن آهن موئیل و چشمه آبگرم قینرجه در محدوده آلهودگی بسهیار
زیاد ( )320>PERقرار دارد که نسبت به میانگین پتانسیل ریسهک اکولهوژیکی
آرسنیک در نمونهه ههای رسهوب سهطحی رودخانهه خیهاو بسهیار بیشهتر اسهت
(جدول.)4

نتیجه گیری
در این تحقیق عناصر آرسنیک ،مس ،سرب ،روی ،وانادیم و آنتیموان به منظور
تعیین منشاء ،آلودگی و ارزیابی ریسک اکولوژیک در سوبات سطحی رودخانه
خیاو مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج میانگین شاخص زمین انباشت ،فاکتور
آلودگی و فاکتور غنی شدگی آلودگی کم تا متوسط را برای عناصر انتخابی
نشان دادند .آنتیموان در  19درصد از نمونه ها آلودگی قابل توجه و آرسنیک
برای  25درصد از نمونه ها آلودگی قابل توجه تا زیاد نشان دادند .شاخص درجه
آلودگی اصالح شده برای نمونه های پایین دست رودخانه ،نشان دهنده آلودگی
متوسط رسوبات است .نتایج ارزیابی ریسک اکولوژیکی نشان دهنده افزایش این
شاخص به سمت پایین دست رودخانه است .آرسنیک در ایستگاه های
 SP11a, SP10پتانسیل ریسک اکولوژیکی متوسط نشان داد .نتایج شاخص
زمین انباشت ،فاکتور غنی شدگی و فاکتور آلودگی در نمونه های رسوب چاه
اکتشافی زمین گرمایی ،چشمه آبگرم قینرجه و معدن آهن موئیل نشان دهنده
آلودگی خیلی زیاد آرسنیک در این رسوبات و نقش مهم فعالیت های معدنی،
چشمه های گرمآبی و فعالیت های هیدروترمالی در افزایش غلظت آرسنیک و
دیگر عناصر در رسوبات رودخانه خیاو است .نتایج تحلیل مولفه اصلی در تایید
فاکتور غنی شدگی و شاخص زمین انباشت نشان داد که مس و روی منشاء
زمین زاد دارند و افزایش غلظت آنتیموان بیشتر تحت تاثیر چشمه های
گرمابی و فعالیت های زمین گرمایی است .عناصر سرب ،وانادیم و آهن و منگنز
در رسوبات بیشتر تحت تاثیر معدن آهن موئیل قرار دارند .آرسنیک دو
منشاء(فعالیت های معدنی و چشمه های گرمآبی) را در رسوبا نشان داد .اگرچه
این مطالعه سهم مهمی در تعیین منشاء ،آلودگی و ریسک اکولوژیکی فلزات
سنگین و آرسنیک دارد ،اما به دلیل افزایش فعالیت های انسانی بخصوص
صنعت گردشگری در امتداد رودخانه خیاو و همچنین احداث نیروگاه زمین
گرم ایی در باالدست ،پایش مستمر غلظت فلزات سنگین و آرسنیک در آب و
رسوب رودخانه خیاو می تواند در شناسایی دقیق تر منابع آالینده و کنترل
آالینده ها در آینده کمک نماید .با توجه به نوع نمونه برداری از رسوبات
رودخانه خیاو (نمونه برداری خطی از پایین دست رودخانه به سمت باالدست
رودخانه) می توان از نتایج این پژوهش در مکان یابی مناسب برای تعیین
مخازن آب شرب مشکین شهر و روستاهای اطراف به منظور جلوگیری از ورود
آالینده های خطرناک به ویژه آرسنیک به آب استفاده کرد.

جدول  :5مقادیر پتانسیل ریسک اکولوژیکی برای هر عنصر در رسوبات سطحی رودخانه
خیاو

Zn
2.08

Sb
5.83

PER
Pb
1.32

Cu
7.84

As
4.23

SP1

1.29

9.33

1.45

6.37

3.57

SP2

1.16

7.00

1.32

4.12

3.10

SP3

1.25

8.17

0.79

4.31

4.04

SP4

1.16

10.50

0.66

6.47

3.76

SP5

1.14

9.33

0.66

4.41

5.35

SP6

1.21

24.50

1.18

6.47

15.21

SP7

1.45

21.00

0.66

7.35

14.37

SP8

1.30

23.33

0.66

4.41

18.97

SP9

1.50

23.33

0.66

5.49

48.36

SP10

1.72

18.67

6.18

5.59

27.89

SP11

1.26

1.17

3.82

4.90

70.42

SP11a

1.57

18.67

0.79

5.20

38.12

SP12

1.32

21.00

1.71

4.80

36.34

SP13

1.28

18.67

3.29

6.08

17.00

SP14

0.83

2.33

2.50

6.57

8.45

SP15

شاخص ریسک ()RI
به منظور ارزیابی ریسک اکولوژیکی کل از شهاخص ریسهک خطهر اسهتفاده و
نتایج آن در شکل  8ارائه شد .نتایج به دست آمده از شاخص ریسهک نشهان داد
که نمونه  SP11aبیشترین ریسک اکولهوژیکی را دارد کهه تحهت تهاثیر زههاب
اسیدی معدن و چشمه های آبگهرم قوتورسهویی و موئیهل قهرار دارد .همچنهین
مقادیر شاخص ریسک در نمونه های  SP10تا  SP13از بقیه نمونه بیشتر بهود.
مقادیر شاخص ریسک برای همه نمونه ها در محهدوده ریسهک کهم ()RI>150
قرار دارد.

شکل  .8مقادیر شاخص ریسک در رسوبات سطحی رودخانه خیاو
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