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Abstract
There are many springs in Iran contaminated by arsenic and
therefore not suitable for drinking purposes. Garu spring
around Masjed Soleyman city is an indicator of such springs.
In order to study the concentration of arsenic, 20 samples were
collected from the spring and Asmari anticline observation
wells. Concentration of major and trace elements (i.e. As, Fe,
Mn, Ni, V, and Li) in the samples were measured. ICP-OES
studies were carried out on 3 samples of the surrounding
formation. The results showed that Garu spring has arsenic
levels higher than 10ppb. Hydrochemical and statistical
analysis of water samples and sediment as well as significant
correlation of arsenic with main cations (i.e. Nickel and
Vanadium) showed that anthropogenic factors do not have an
effect on the amount of arsenic. It is found, that the origin of
arsenic is geogenic (Gachsaran formation and oil brine influx).
The mechanism of arsenic mobility during wet season is the
anaerobic respiration of Fe+3 reducing bacteria, whereas, in dry
season, the environment is further reduced and as a result the
activity of the SRB and IRB in the span of springs leads to the
reduction of iron by sulfide from sulfate respiration, which
causes arsenic deposition.

در ایران چشمههای متعددی وجود دارند که بهوسیله آرسنیک آلوده و
 چشمه گرو در محدوده مسجدسلیمان نمونهای.غیرقابلشرب شدهاند
 نمونه11  بهمنظور بررسی غلظت آرسنیک تعداد.ازاینگونه چشمهها میباشد
 غلظت.آب چشمه و چاههای مشاهدهای تاقدیس آسماری جمعآوری شدند
) در نمونههاLi  وV ،Ni ،Mn ،Fe ،As( عناصر اصلی و عناصر فرعی
 نمونه سازند اطراف منطقه۳  نیز بر رویICP-OES  مطالعات.اندازهگیری شد
 نتایج نشان داد که چشمه گرو دارای میزان آرسنیک بیش از.انجام گردید
 تحلیل عاملی نمونهها نشان داد که یونهای اصلی و. میباشد10 ppb
 با توجه به. نیکل و وانادیم منشأ یکسان دارند، لیتیم،عناصر کمیاب آرسنیک
بررسیهای هیدروشیمی و آماری نمونههای آب و سنگ و همچنین
 وانادیوم و لیتیم، نیکل،همبستگی معنیدار آرسنیک با کاتیونهای اصلی
)میتوان منشأ آرسنیک را زمین زاد (سازند گچساران و ورود شورابههای نفتی
 چگونگی مکانیسم کلیدی آزادسازی و تحرک آرسنیک در فصل.دانست
 درحالیکه در، استFe3+ مرطوب تنفس بیهوازی باکتریهای احیاکننده
 فعالیت،)فصل خشک با احیاییتر شدن محیط (تأثیر بیشتر شورابه نفتی
 موجود در دهانه چشمه سبب احیا آهنIRB  وSRB میکروارگانیسمهای
بهواسطه سولفید حاصل از تنفس سولفاتی میشود که این امر سبب تشکیل
.رسوب آرسنیک میگردد
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 نویسنده مسئول-*
. امکانپذیر است1۳91 ( در مورد این مقاله تا پایان زمستانDiscussion) بحث و مناظره

( ،(Chitsazan et al., 2009سیستــــان و بـــلوچستـــان
( )Rajaei et al., 2012و کردستان ( )Safari et al., 2016اشاره
نمود.

 -0مقدمه
آلودگی منابع آب به آرسنیک یکی از مهمترین خطراتی است که
اکـــوسیستــمهای طبیعی و سالمت انسان را تهدید میکنــد
( .)IPCS, 2001آرسنیک یکی از سمیترین آالیندههای آب زیرزمینی
و خاک است .این شبهفلز بیستمین عنصر فراوان پوسته زمین و
چهـــاردهمین عنصـــر فـــــراوان آب بـــهحســـاب میآید
( .)Oremland and Stoltz, 2003آرسنیک بهصورت عنصر طبیعی
و یا بهصورت آرسنید ،سولفید ،سولفاتها و اکسیدها در طبیعت یافت
میشود ( .)Sparks and Selim, 2001بهطورکلی منابع آزادسازی
آرسنیک را میتوان به  1دسته کلی تقسیم کرد که شامل )1 :آزادسازی
آرسنیک موجود در پوسته زمین درنتیجه فرسایش فیزیکی و شیمیایی
است که این آزادسازی زمین زاد میباشد و فعالیت انسانی در آن دخیل
نیست ،و  )1آزادسازی براثر فعالیتهای مستقیم و غیرمستقیم انسانها
که منشأ انسانزاد نامیده میشود ( ;bundschuh et al., 2011
 .)Smedley and Kinniburgh, 2002آرسنیک به گونههای غیر آلی
و آلی در طبیعت دیده میشوند که گونه غیر آلی آن بسیار سمیتر از
آرسنیک آلی است ( .)Lim et al., 2007تماس با آبهای آلوده
به آرسنیک سبب اختالالت مختلف دستگاه تنفسی ،دستگاه
گوارشی ،دستگاه قلبی عروقی و انواع ســـرطانها میشــود
( .)Mandal et al., 1996; Maharjan et al., 2005در حال حاضر
بیش از  121میلیون نفر در معرض استفاده از آبهای آلوده به آرسنیک
قرار دارند ( .)Stroud et al., 2011مطالعات فراوانی پیرامون آرسنیک
در جهان صورت گرفته که میتوان به وجود آرسنیک در رسوبات دلتای
پاریبادوسال 1در برزیل ( ،)Mirlean et al., 2014وجود آرسنیک در
کانی رآلگارد در سنگ گرانیت موجود در منطقه راجناندگان 1و کانکر۳
در هند ( )Shukla et al., 2010و استفاده از آفتکش آرسنیک در
مزارع نیشکر در ایالت متحده ( )Cutler et al., 2013اشاره کرد.

چشمه گرو گلگیر با دبی  411لیتر بر ثانیه در جنوب شرقی شهر
مسجدسلیمان واقعشده است ).(Zarasvandi and Mirzaei, 2008
تابهحال گزارشهای متعددی از آلودگی این چشمه به ثبت رسیده
است؛ اما منشأ این آلودگیها موردبررسی قرار نگرفته است
( .)Zarasvandi and Mirzaei, 2008; Ghaderi, 2012اهمیت
بررسی این چشمه از آن نظر است که این چشمه بهعنوان چشمه
آبدرمانی در منطقه مورداستفاده قرار میگیرد .برای جلوگیری از
عوارض اولیه بیماریهای ناشی از آلودگی آرسنیک ،بررسی منشأ و
میزان این آلودگی بسیار حائز اهمیت است .هدف اصلی این مقاله
تمرکز بر وقوع ،منبع و توزیع فراوانی آرسنیک در این چشمه میباشد.
 -8مواد و روشها
 -0-8معرفی منطقه مورد مطالعه

چشمه گرو در منتهیالیه پالنژ شمال غربی تاقدیس آسماری ،در طول
جغرافیایی  49˚ ۳1′ 11″شرقی و عرض جغرافیایی ۳1˚ 46′ 21″
شمالی ،در جنوبشرق شهرستان مسجدسلیمان ،شمالشرق شهرستان
اهواز و در حوضه کارون میانی واقعشده است .منطقه ازنظر جایگاه
زمینشناختی بخشی از زاگرس چینخورده است که در بخش
فروافتادگی دزفول قرارگرفته است .عوارض و پدیدههای زمینساختی
این منطقه تحت تأثیر تکتونیک عمومی زاگرس میباشد .الگوی
چینخوردگیهای ناهماهنگ این منطقه باعث ایجاد میدان نفتی
مسجدسلیمان گردیده است (شکل .)1
سازندهای زمینشناسی در منطقه مورد مطالعه ،از قدیمیترین به
جوانترین عبارتاند از )1 :سازند شیلی -مارنی پابده با سن ائوسن-
الیگوسن  )1سازند آهکی آسماری )۳ ،سازند گچی و مارنی گچساران،
 )4سازند آهکی -مارنی میشان )2 ،سازند ماسهسنگی -مارنی آغاجری
همراه با بخش لهبری )6 ،سازند کنگلومرایی بختیاری و درنهایت )1
نهشتههای کواترنری قرار میگیرند (شکل  .)1گسل و تاقدیس
آسماری از ساختارهای اصلی زمینشناختی منطقهاند .این ساختارها
تأثیر زیادی بر وضعیت کمی و کیفی منابع آبی منطقه دارند .چشمههای
کارستی گرو در پالنژ شمال غربی تاقدیس آسماری واقعشدهاند و از
آبخوان آهکی آسماری منشأ میگیرند .یک از گسلهای فرعی رورانده
زاگرس در پالنژ شمال غربی تاقدیس سبب بـه وجود آمدن دهانههای
چشمههای متعدد شده است.

در ایران اولین آلودگی آبهای زیرزمینی به آرسنیک در کردستان
توسط وانایی گزارششده است ( .)Vanaei et al., 2006لیکن هنوز
آمار مشخصی از منابع آب آلوده به آرسنیک در ایران وجود ندارد .دلیل
این موضوع آن است که پایش گستردهای در منابع آبی کشور ازنظر
مقدار آرسنیک انجامنشده و پایشها بهصورت محدود و محلی بودهاند،
که از آن جمله میتوان به آرسنیک حاصل از منابع زمینزاد و
فعالیـــتهای آتشفشـــانی در منطقه بیجــار استان کرمان
( ،)Karimi et al., 2015شهرستان هشترود در استان آذربایجان
شرقی ( )Behbahaninia and Farahani, 2016و آذربایجان غربی
( ،)Hashemi et al., 2014آلودگی آب در خراسان رضوی
( ،)Bagherifam et al., 2014منطقه میداوود در استان خوزستان
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Fig. 1- Geological map of the study area

شکل  -0موقعیت جغرافیايی منطقه موردمطالعه

فلزات سنگین) نگهداری شد .بطریهای نمونهبرداری قبالً توسط اسید
نیتریک  %2و آب دو بار تقطیر کامالً تمیز گردید pH .نمونههایی که
برای آنالیز فلزات و کاتیونها برداشتشده بودند بهمنظور تثبیت این
عناصر توسط اسید نیتریک  %62به زیر  1رسانده شد .پسازآن نمونهها
تا رسیدن به آزمایشگاه در فالکس یخ نگهداری شدند .یونهای اصلی
نمونههای بـرداشتشده تـوسط دستگاه یـون کروماتوگرافی
( )Metrohm-Compact IC, 761آزمایشگاه آب دانشگاه شهید
چمران اهواز و فلزات سنگین (آرسنیک ،آهن ،منگنز ،نیکل و وانادیوم
کل) توسط جذب اتمی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز
با دقت  1/111 ppmآنالیز گردیدند (جدول  .)1برای تعیین منابع
احتمالی آرسنیک و شناسایی خواص ژئوشیمیایی سازند اطراف و مواد
آبخوان ،دو نمونه از سازند گچساران (مارن خاکستری و قرمز) و یک
نمونه از سازند آسماری جمعآوری شد .نمونهها به روش ICP-OES4
در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز با حد تشخص ppb
آنالیز گردیدند.

 -8-8روش نمونهبرداری و بررسی

هجده نمونه از منابع آب زیرزمینی و  1نمونه از آب سطحی منطقه در
بهمن  9۳بهعنوان شاخص فصل مرطوب و شهریورماه  94بهعنوان
شاخص فصل خشک و همچنین  ۳نمونه سنگ از سازندهای منطقه
برداشت شد .در فصل خشک ،ریزشهای جوی منطقه بسیار کم بوده
و به علت عدم تغذیه آب زیرزمینی توسط این ریزشها تعادل
هیدروشیمیایی بین رسوبات آبخوان و آب زیرزمینی وجود داشته و بهتر
میتوان آلودگیهای زمینزاد احتمالی را تشخیص داد .همزمان با
نمونهبرداری درجه حرارت ،هدایت الکتریکی pH ،و  Ehتوسط دستگاه
 Hach HQ 40dاندازهگیری شد .بهمنظور اطمینان از وجود آرسنیک
در منطقه از کیت صحرایی  Hach Ez Arsenic testاستفاده گردید.
صحت و دقت این کیت در مطالعات قبلی تعیینشده است
( .)Mesdaghinia et al., 2005نمونههای آب در بطریهای
پلیاتیلنی به حجم  121mlو شیشهای تیرهرنگ (بهمنظور بررسی
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Table 1- Physical and chemical measurement of groundwater and Tembi river samples

جدول  -0نتايج سنجشهای فیزيکی -شیمیايی نمونههای آب زيرزمینی و رودخانه تمبی
Depth
)(m

Eh

pH

-53.5

Mn

As
T
)℃(

EC
(µmho/
)cm
160200

V
)(ppb

Ni
)(ppb

Total

)(ppb

Li
)(ppb

Total

)(ppb

Fe Total
(ppb)a

Meq/l
-

+

𝐾

+

2+

2+

SO42-

HCO 3

8.02

20.1

52.97

180

1.95

0.13

155.9

9.29

73.51

R1

-23

7.44

26.9

34100

281.7

94.46

1.8

0.7

310.9

9.68

65.27

*R2

-4.1

7.07

27.6

5180

37.84

25.1

3.9

0.22

42.13

6.9

19.35

SP1

-13.9

7.24

27.4

4770

32.38

27.1

2.9

0.2

37.73

6.85

20.87

SP2

9.6

6.91

27.6

4920

74.6

600

440

32.71

142.1

260.4

37.06

24.3

1.04

0.35

42.94

5.61

14.56

SP3

-3.4

7.052

27.4

4860

63.7

432.1

310

21.4

150.4

280.3

35.42

25.43

4.55

0.63

41.02

6.97

18.08

SP4

6.2

6.97

27.8

4110

29.25

15.98

5.2

0.13

30.67

4.42

15.53

SP5

-1.1

7.06

29.4

3300

80.7

500

100

0.15

64.4

90

27.01

4.64

3.99

0.29

22.53

3.44

9.64

*SP6

-6.5

7.16

28.9

3380

26.85

3.51

4.08

0.22

22.35

3.43

9.59

*SP7

-20.3

7.39

29.1

3620

29.82

5.84

3.96

0.21

25.28

3.69

10.8

*SP8

-9

7.2

29.4

3640

-4.9

7.13

28.9

4160

b

c

10

-

Cl

Na

Mg

Ca

sample

28.1

5.43

3.78

0.21

24.44

3.57

10.21

*SP9

27.79

5.57

4.12

0.18

24.48

3.63

10.69

*SP10

-3.4

7.1

28.4

3640

24.04

10.31

4.04

0.17

24.56

3.73

11.35

*SP11

0.2

7.04

28.4

4140

31.69

6.51

4.42

0.25

29.66

3.68

10.93

*SP12

-1

7.06

29.1

3740

30.45

5.66

3.59

0.15

25.45

3.95

11.26

*SP13

-31.2

7.59

27.4

1236

10.99

2.06

1.2

0.2

8.53

1.74

3.92

AS3

3.81

2.73

0.36

1.68

1.7

3.93

EXP AS 2

18.7

2.99

0.29

22.53

3.44

9.64

*AS3

2.8

0.07

2.07

1.93

4.05

*EXP AS2

2.8

0.25

4.12

2.39

6.14

*P AS2
Gray Marl of
Gachsaran
Red Marl of
Gachsaran
Asmari

53.4

404.3

260

0.14

160

300

147.9

997
4

1.21

4268

12.8
5.68

0.23

9.6

1.2

60.79

3.47

8

3.3

-45.7

7.87

25.7

514

6.39

14.61

4.3

1.8

51.41

201

-27.8

7.51

30.9

1315

1.15

1.9

6.7

0.02

199.8

284

6.3

6.94

30.6

678

0.72

2.19

5.1

0.02

77.77

57.6

250

-14

7.33

29.9

1209

17.26

5.5

6.02

1.3

119.2

1331.4

5350
6000

>1

٭ نمونهبرداری دوره خشک  )aآهن کل  )bمنگنز کل  )cآرسنیک کل

( )WHO 2017و استاندارد  112۳آب ایران ()1/12 ppm
) 2008برای آب آشامیدنی میباشند.

 -1نتايج و بحث
 -0-1خواص فیزيکی -شیمیايی و عناصر اصلی نمونههای آب
زيرزمینی

(ISIRI,

بررسی ماتریس همبستگی بین عناصر مختلف در نمونههای آب در
جدول  1نشان میدهد بهجز همبستگی منفی بین آرسنیک و آهن
( ،)-1/۳1آرسنیک با دیگر عناصر مانند نیکل ( ،)1/91لیتیم (،)1/94
وانادیوم ( ،)1/62منیزیم ( ،)1/92کلسیم ( ،)1/91سدیم ( ،)1/11کلر
( )1/11و سولفات ( )1/61همبستگی مثبت دارد .همبستگی مثبت
نشان از منشأ یکسان این پارامترها در نمونههای آب زیرزمینی دارد.

نتایج سنجش فیزیکی -شیمیایی نمونههای آب زیرزمینی در جدول 1
آورده شده است .ماکزیمم و مینیمم هدایت الکتریکی ( )ECبه ترتیب
مربوط به  SP1و  EXP AS2است که خروجی چشمه و آبخوان
کارست آسماری میباشند .تقریباً  Ehاکثر نمونهها منفی و بین  -1در
 SP13تا  -2۳/2در رودخانه میباشد .عالوه بر این  pHنمونهها نیز از
 6/94در  EXP AS2تا  9/11در رودخانه میباشد .همانگونه که
مشاهده میگردد آنیون غالب در تمامی نمونههای چشمه ،کلرید و به
دنبال آن سولفات و بیکربنات است .کاتیون غالب سدیم و سپس کلسیم
و منیزیم میباشد.

 -8-1تحلیل آماری چند متغیره

در این تحقیق از روش آماری چند متغیره شامل تحلیل مؤلفههای
اصلی بهمنظور بررسی منشأ آرسنیک استفاده گردیده است .تحلیل
مؤلفههای اصلی یک روش آماری چند متغیره میباشد که هدف آن
ساده کردن مجموعههای پیچیده و مختلفی است که بین متغیرهای
مشاهدهای وجود دارد ( .)Agnyaii et al., 2017بهمنظور تعیین تعداد
مناسب عاملها در این مرحله از روش معیار کایزر ()Kaiser, 1958
استفاده شده است.

با توجه به جدول  ،1میزان آرسنیک کل از  2/1 ppbدر چاه مشاهدهای
 EXP AS2تاقدیس آسماری تا  441ppbدر  SP3چشمه گرو متغیر
است .تمامی دهانههای چشمه گرو دارای غلظت آرسنیک بیشازحد
مجاز توصیهشده توسط استاندارد بهداشت جهانی ()1/11ppm
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Table 2- Correlation matrix of physical and chemical parameters of major and trace elements

جدول  -8ماتريس همبستگی پارامترهای فیزيکی و شیمیايی عناصر عمده و كمیاب
EC

Fe

Mn

V

Ni

Li

As

SO4

Cl

HCO3

K

Na

Mg

1

1
0.23

1
0.675
0.64

1
0.088
-0.409
0.62

1
0.814
0.058
-0.407
0.5

1
0.629
0.499
0.234
-0.226
0.48

1
0.84
0.874
0.649
0.306
-0.324
0.96

1
0.615
0.586
0.545
0.403
0.552
0.329
0.61

1
0.516
0.714
0.486
0.773
0.748
0.542
0.037
0.99

1
0.207
0.125
0.049
-0.289
0.24
0.018
-0.058
-0.078
0.6

1
0.193
0.257
0.875
0.436
0.518
0.437
0.404
0.203
0.088
0.48

1
0.538
0.202
0.929
0.789
0.724
0.538
0.751
0.689
0.647
0.221
0.91

1
0.812
0.643
0.309
0.745
0.756
0.847
0.784
0.757
0.531
0.418
-0.048
0.88

با استفاده از روش کایزر برای تحلیل عاملی عناصر کمیاب نمونههای
برداشتی 1 ،عامل اصلی مؤثر بر کیفیت آب زیرزمینی منطقه مورد
مطالعه استخراج گردید (جدول  )۳که در مجموع بیش از  91/19%از
کل واریانس دادهها را شامل میشوند .نتایج مطالعه نشان میدهد که
فاکتور اول با  21/2%از کل واریانس بیشترین و عامل  4با  9/1%از
کل واریانس کمترین تأثیر را بر روی نمونههای برداشتشده از منطقه
داشتهاند .درصد واریانس هر یک از مشخصهها نشان از اهمیت آن
مشخصه در هیدروشیمی منطقه دارد.

elements

جدول  -1ماتريس عاملی دوران يافته برای عناصر عمده و
كمیاب
Factor 4
0.96
-

Factor 3
0.894
0.919

Factor 2
0.49
0.541
0.975
0.838
0.324
0.489
-

Ca
Mg
Na
K
HCO3
Cl
SO4
As
Li
Ni
V
Mn
Fe
EC

با عناصر کمیاب آرسنیک ،لیتیم ،نیکل و وانادیوم وجود دارد.
بهبیاندیگر منشأ یکسانی داشته و در ارتباط با شورابه نفتی میباشد.
مشخصههای مؤثر در دومین عامل عبارتاند از :کلسیم ،منیزیم،
پتاسیم ،سولفات و لیتیم ،که نشانگر تأثیر انحالل سازند گچساران در
منابع آبی منطقه است ( .)Kesler et al., 2012عامل سوم شامل آهن
و منگنز است .این موضوع میتواند نشانگر منشأ متفاوت آهن و ناشی
از برداشت نمونه از آب راکد پیزومترها و چاههای اکتشافی و تأثیر لوله
جدار بر محتوی آهن باشد .عامل چهارم نیز شامل بیکربنات است که
چگونگی افزایش بیکربنات در منابع آبی را نشان میدهد .بیکربنات در
آبهای با امالح باال خیلی زود به حد اشباع میرسد؛ لذا روند مشابه با
سایر امالح که در فاکتور یک تجمع پیداکردهاند نشان نمیدهد .درواقع
با ادامه فرآیند انحالل ،غلظت بیکربنات به دلیل اینکه آب نسبت به
کربنات کلسیم و منیزیم به حد اشباع رسیده است افزایش نمییابد.

Table 3- Rotated factor matrix for major and trace

Factor 1
0.777
0.751
0.779
0.916
0.916
-0.878
0.848
0.612
0.884
0.756
-

Ca
1
0.941
0.913
0.602
0.395
0.827
0.807
0.815
0.623
0.81
0.545
0.49
0.088
0.9

Parameters
Ca
Mg
Na
K
HCO3
Cl
SO4
EC
pH
As
Li
Ni
V
Mn
Fe

 -1-1منشأيابی آرسنیک

در بسیاری از مناطق جهان ،آرسنیک موجود در محیط مربوط به فعالیت
انسانی میباشد .لیکن منبع اصلی آلودگی سفرههای آب زیرزمینی به
آرسنیک منشأ طبیعی و حاصل اکسید آلومینیوم ،آهن و منگنز در
رسوبات میباشد ( .)Hingston et al., 1971بهمنظور شناخت منشأ
آرسنیک تمام عوامل احتمالی ایجادکننده آلودگی آرسنیک در منطقه
مورد برسی قرار گرفت.

بر اساس مشخصههای مؤثر در جدول  ،۳عامل اول شامل یونهای
کلسیم ،منیزیم ،سدیم ،کلر ،آرسنیک ،لیتیم ،نیکل و وانادیوم است که
با افزایش مواد محلول و هدایت الکتریکی همراه است .بر این اساس
میتوان چنین نتیجهگیری کرد که ارتباط مستقیمی بین عناصر عمده

 -2-1كارخانه سیمان

آرسنیک بهعنوان محصول جانبی فرآیند تولید سیمان بهحساب میآید.
با توجه به فعالیت کارخانه سیمان در  2کیلومتری چشمه ،احتمال
آلودگی منابع آب زیرزمینی توسط این عامل در ابتدا مورد بررسی قرار
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در این صورت ،طبق رابطه  1و  1باید همبستگی مثبت و قوی بین
آرسنیــک و ســـولفـــــات مشـــــاهده شـــود (Vink, 1996
; ،)Jia et al., 2017; Woods and Garrels, 1987که این
همبستگی در منطقه موردمطالعه  1/61میباشد .اگرچه همبستگی
مناسبی بین سولفات و آرسنیک دیده میشود ولی شرایط pH–Eh
حاکم بر منطقه امکان آزادسازی آرسنیک از کانیهای سولفیدی را
فراهم نمیکند (شکل  .)۳علت همبستگی بین این دو عنصر هم منشأ
بودن آنهاست ،لیکن از یک منشأ ثانویه مستقل از پیریت سازندهای
آسماری وارد منابع آب زیرزمینی چشمه شدهاند .درنتیجه سولفات
آزادشده در منطقه حاصل واکنش  1و  1نمیباشد .عدم وجود آنومالی
آرسنیک در آبخوان آهکی تاقدیس آسماری شاهدی برای نتیجهگیری
است.

گرفت .طبق تحقیقات انجام شده رضایی ( )Rezaei, 2009در صورتی
که آرسنیک منشأ زمینزاد داشت باشد همبستگی بین  CO2و آرسنیک
مشاهده نمیشود .بدین منظور ،نمودار نمایه اشباع گاز  CO2با آرسنیک
ترسیم گردید .نمایه اشباع گاز  CO2با استفاده از کد کامپیوتری
 PHREEQCبهدست آمده و در جدول  4نمایش داده شده است.
همانگونه که در شکل  1مشاهده میشود رابطه معناداری بین آرسنیک
و نمایه اشباع گاز  CO2وجود ندارد که نشاندهنده عدم آلودگی
آرسنیک منابع آب زیرزمینی توسط گردوغبار حاصل از کارخانه سیمان
میباشد.
 -0-1سازند آسماری

طبق مطالعات انجامشده توسط وینک ) (Vink, 1996همچنین ودز
و گارلز ) (Woods and Garrels, 1987وجود پیریت در سنگآهک
میتواند دلیل آزادسازی آرسنیک باشد .در بررسیهای قبلی منطقه
مورد مطالعه پیریت در سازند آهکی آسماری دیده شده است
( .)Zarasvandi and Mirzaei, 2008این موضوع ،آزادسازی
آرسنیک در چشمه گرو توسط سازند آهکی را افزایش میدهد.

FeAsS+3.25O2+1.5H2O → Fe2+ +

()1

SO2−
4 + H3 AsO4
FeS2+3.5O2+H2O → Fe2+ + 2SO−2
4 +

()1

2H +

Table 4- Saturation index of CO2
جدول  -2نمايه اشباع گاز CO2
*EXP-AS2

*AS3

EXP-AS2

AS3

SP10

SP6

SP4

SP3

R

-1.7

-1.71

-1.71

-2.08

-1.58

-1.59

-1.56

-2.19

-1.99

Sample
saturation index of
CO2

Fig. 2- Combined diagram of groundwater CO2 saturation variations vs arsenic
شکل  -8تغییرات نمايه اشباع  CO2آب زيرزمینی منطقه در برابر عنصر آرسنیک
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انتهایی فعالیت خود میباشد .پویان ( )Poyan, 2015در طی مطالعات
انجام شده خود به این نتیجه رسید که در مراحل انتهایی عملیات تولید
در میادین نفتی عناصر کمیاب باریم و آرسنیک مشاهده میشود .وی
بر اساس  pHو نوع مرحله فرآیند تولید ،جدول  2را ارائه دادpH .
مشاهدهشده در چشمه نیز نشان میدهد شورابه نفتی وارد شده به
چشمه از مخزنی نشت میکند که در نقطه پایانی فعالیت خود میباشد
و می تواند میزان آرسنیک باالیی در شورابه آن وجود داشته باشد.
همبستگی مثبت و باالیی بین آرسنیک و وانادیوم ( )%62و همچنین
آرسنیک و نیکل (( )%91جدول  )1مشاهده میشود ،که وانادیوم و
نیکل از عناصر اصلی موجود در شورابههای نفتی هستند .با این شواهد
می توان شورابه نفتی نشت یافته به چشمه را منشأ دیگری برای
آرسنیک در منطقه بهحساب آورد.
Table 5- Increase of the toxicity of water in oil
)production process (Poyan, 2015

جدول  -0افزايش سمی شدن آب همراه در فرآيند تولید نفت

Fig. 3- Eh-pH diagram of the stability of different
)species of arsenic and iron (Selinus, 2005

()Poyan, 2015
Final point

شکل  -1نمودار  Eh-pHمحدوده پايداری گونههای مختلف

Detection

8.1 – 7.6 – 2.7

آرسنیک و آهن ()Selinus, 2005

Yes
Yes
Yes
Yes

 -0-1شورابههای نفتی
دخالت شورابههای نفتی ،انحالل سازند گچساران و ظهور مواد
هیدروکربنی (شکل  )4در دهانه چشمه ازجمله عوامل دخیل در
هیدروشیمی و میکروبیواکولوژی چشمه کارستی گرو میباشد.
طبــق بررسیهای انجامشده توسط زراسوندی و میرزایی
) )Zarasvandi and Mirzaei, 2008منشأ نفت موجود در این
چشمه ،حاصل از میدان نفتی مسجدسلیمان میباشد .این نفت از طریق
گسل موجود در منطقه وارد چشمه گردیده است (شکل .)2

60

Midpoint
8 - 6.6 - 6.4
Yes
Yes
No
No

Contaminants
pH
Benzene
Phenanthrene
Barium
Arsenic

 -5-1سازند گچساران
میزان آرسنیک نمونههای برداشتی از سازند گچساران (مارن
خاکستریرنگ و قرمزرنگ گچساران) حدوداً  6 ppmگزارششده
است (جدول  .)1وجود آرسنیک در سازند گچساران توسط Chitsazan
) (2009نیز مشاهدهشده است .طبق تحقیقات انجامشده توسط
) ،Oremland and Stolz (2003تغییرات محیط (احیایی) و دما
مهمترین فاکتورهای کنترلکننده آزادسازی گونههای مختلف آرسنیک
در آبها میباشند.

مخزن میدان نفتی مسجدسلیمان قدمت زیادی داشته و حال در مراحل

Fig. 4- A view of the Garu Spring in the northwest nose of Asmari Anticline

شکل  -2نمايی از چشمه گرو در دماغه شمال غربی تاقديس اسماری
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Fig. 5- A conceptual model of the Garu spring mixture system

شکل  -0مدل مفهومی سیستم اختالط چشمه گرو

( .)Oremland and Stoltz, 2003درنتیجه در فصل مرطوب میزان
آزادسازی آرسنیک افزایش مییابد (شکل .)1

آب رودخانه در امتداد گسل نفوذ کرده و این امر سبب افزایش دمای
آن میشود ،همچنین وجود مواد هیدروکربنی و تجزیه آنها نیز به
احیایی شدن محیط کمک میکند ).(Rooney-Varga et al., 1999
بدینصورت افزایش دما در منطقه سبب آزادسازی آرسنیک موجود در
سازند گچساران میشود .آزادسازی آرسنیک در آبهای زیرزمینی از
این طریق باعث به خطر انداختن استفاده از منابع آب چشمه شده است.
 -8-1بررسی تغییرات آرسنیک در فصول مختلف

در فصل مرطوب با توجه به شرایط  Eh-pHحاکم در منطقه ،آرسنیکی
که بهصورت جذب سطحی در رسوبات دهانه چشمه وجود دارد ،با
تنفس بیهوازی باکتریهای احیاکننده  Fe3+آزادشده و وارد آب
زیرزمینی میشود ( .)Islam et al., 2004نمودار  pH-Ehپایداری
گونههای آهن نشاندهنده وجود محیطی احیایی و آزادسازی آهن
سهظرفیتی در منطقه میباشد (شکل .)6
باکتریهای بیهوازی موسوم به دوری پیگمنتوم قادرند در شرایطی
که غلظت مواد هیدروکربنی به دلیل رقیق شدن کاهش مییابند،
بهطور همزمان یونهای  SO42-و  Fe3+را احیا کرده و گاز  H2Sو
 AS3+تولید نمایند (.)Haury et al., 2000; Newman et al., 1997
بیشتر این باکتریها با آزاد کردن آنزیمهای احیاکننده آرسنات با نام
آرسنات رداکتاز باعث تسریع واکنشهای موجود میشوند

Fig. 6- Eh-pH diagram of the stability of different
)species of iron (Islam et al., 2004

شکل  -0نمودار  Eh-pHمحدوده پايداری گونههای مختلف
آهن ()Islam et al., 2004
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هیدروژن در شرایط فوقالعاده احیاء کنندهای باشد که در منطقه حاکم
است .درنتیجه این فعل و انفعاالت  H2Sتولید میشود ،این گاز با
انواعی از فلزات و عناصر موجود در محیط ترکیب و سبب احیاء و
رسوب آنها میشود ( .)Sorokin et al., 2001افزایش سولفید
هیدروژن سبب کاهش آرسنیک محلول و رسوب آنها بهصورت
سولفید آرسنیک میشود ( .)Webster, 1990روش عمل باکتریها در
چشمه گرو بهاینترتیب است که باکتریهای احیاکننده سولفات و آهن،
ترکیبات آلی را با استفاده از سولفات اکسید نموده و بیکربنات و سولفید
هیدروژن ایجاد مینمایند .در مرحله بعد سولفید هیدروژن با یون
آرسنات ترکیب و سولفیدهای نامحلول را به شکل کمپلکس متراکم یا
زردرنگ تا سبز تشکیل میدهند و درنهایت این محصول سولفیدی
رسوب میکند (شکل .)4

در فصل خشک ،به دلیل کاهش حجم آب ورودی به چشمه ،مواد
هیدروکربنی تأثیر بیشتری در احیاییتر شدن محیط چشمه دارند .در
محیطهای بهشدت احیایی ،آرسنیک  ۳ظرفیتی بهسرعت بهوسیله
کلنی باکتریهای همراه با میکروفیتها به آرسنیک  2ظرفیتی تبدیل
میشود و درنتیجه آرسنیک بهصورت سولفید آرسنیک ( )As2S3رسوب
میکند ( .)Wilkie and Hering, 1996طبق بررسیهای انجامشده
توسط ) ،Chitsazan (2009شمار میکروارگانیسمهای  SRB5و
 IRB6در چشمه گرو بسیار باال میباشد .اگر این میکروارگانیسمها در
مدتزمان طوالنی در تماس با آب آلوده به آرسنیک باشد ،سبب کاهش
آرسنیک محلول میگردند .باکتریها با ایجاد شرایط احیایی سبب احیاء
و حل شدن مقداری از آهن شده و سپس این آهن احیاء شده با سولفید
حاصل از تنفس سولفاتی واکنش داده و رسوب میگردد .در حضور
همزمان آهن ،سولفات و آرسنات ،ابتدا آهن احیاء شده و پسازآن احیاء
و رسوب آرسنات آغاز میگردد.

 -6-1منشأ گاز هیدروژن سولفوره در چشمه مورد مطالعه

برای تعیین تخریب زیستی میتوان با توجه به دادههای حاصل از آنالیز
کروماتوگرافی گازی ،دیاگرام نسبتهای  Pir/nC17در مقابل
 Phy/nC18ترسیم نمود ( .)Mirzaei, 2015نمودار تغییرات مقادیر
 Pir/ nC17در مقابل ( ،Phy/nC18شکل  )9در نفت برداشتشده از
چشمه حاکی از این واقعیت میباشد که فرآیندهای تخریب زیستی و
اکسیداسیون بر روی آنها تأثیر کمتری گذاشتهاند و نتوانسته
ایزوپرونوئیدهای پریستان و فیتان را از بین ببرند؛ بنابراین عامل اصلی
تولید گاز هیدروژن سولفوره در منطقه فعالیت باکتریهای احیاء کننده
سولفات نمیباشد .بلکه احیاء ترموشیمیایی سولفات در مخازن کربناته،
نقش اصلی در تولید این گاز در چشمه مورد مطالعه داشته است.
 -00-1مديريت منابع آب زيرزمینی

افزایش میزان آرسنیک در آب چشمه گرو یک چالش جدی در منطقه
میباشد که سبب میگردد حجم عظیمی از آب زیرزمینی شیرین
کارست که منبع اصلی تأمینکننده آب شرب در منطقه است ،به دلیل
خروج از چشمه و اختالط با منابع آلودهکننده هدر رود .مشکل آلودگی
این منابع به آرسنیک و آلودگی همراه آن (جیوه ،سلنیم ،تیتانیم ،بور،
لیتیم و فلوئور و هیدروژن سولفید) اهمیت بسیار باالیی دارد چراکه در
طول زمان در صورت تماس بیشتر اهالی با آرسنیک با یک اپیدمی ،از
بیماریهای ناشی از آلودگی آرسنیک در منطقه مواجه خواهیم شد.
برای جلوگیری از این اپیدمی نظارت مکرر بر آب زیرزمینی مورد نیاز
است و راههای مؤثری برای کاهش مخاطرات آرسنیک باید مدنظر
قرار گیرد .اگرچه مطالعاتی درگذشته برای کاهش آرسنیک در منطقه
پیشنهاد شده است ولی هنوز اقدام مؤثری در منطقه صورت نگرفته
است (.)Chitsazan et al., 2013

Fig. 7- Arsenic concentration in collected samples
شکل  -5غلظت آرسنیک نمونههای برداشتشده

عالوه بر این ،آرسنیک اگرچه عنصری ضروری برای باکتریها نیست
ولی ساختمان آن شبیه به ساختمان فسفر میباشد .فسفر یک ماده
مغذی برای رشد میکروارگانیسمهاست .تحقیقات نشان داده است که
آرسنیک و فسفر بهعنوان ماده غذایی برای بعضی باکتریها رقابت
میکنند ولی تمایل برای جذب فسفات بیشتر از تمایل برای جذب
آرسنیک میباشد و در صورت عدم دسترسی به فسفر ،باکتری آرسنیک
را جذب میکنند ( .)Foti et al., 2007محتملترین نوع دخالت
میکروارگانیسمهای  SRBدر تبدیل آرسنیک از حالت محلول یعنی
آرسنات به انواع فرمهای نامحلول شاید واکنش آرسنات با سولفید
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رودخانه در راستای گسل به اعماق رفته و تحت تأثیر دما و محیط
احیایی اطراف چشمه قرار میگیرد و این عوامل همگی دست در دست
هم باعث آزادسازی آرسنیک موجود در سازند گچساران میشود.
همبستگی باالی آرسنیک با نیکل و وانادیوم نیز نشان میدهد که
منشأ ثانویه تولید آرسنیک مخصوصاً در فصل خشک نشت نفت از
مخزن مسجدسلیمان به چشمه میباشد .در فصل مرطوب آزادسازی
آرسنیک با تنفس بیهوازی باکتریهای احیاکننده  Fe3+آزادشده و
وارد آب زیرزمینی میشود ولی در فصل خشک به دلیل احیایی شدن
شدید محیط میکروارگانیسمهای  SRBو  IRBباعث میشوند که آهن
همراه با آرسنیک رسوب کند .عالوه بر این زمان ماندگاری بیشتر آب
در محیط سبب میگردد که این میکروارگانیسمها در تماس بیشتر با
آب چشمه قرار گیرد و از آرسنیک در فقدان فسفر بهعنوان ماده غذایی
استفاده کنند.

Fig. 8- Determination of biodegradation of oil
samples studied on the basis of the of ratio
isoprenoid Priest and Fytan and normal alkaline
)C17 and C18 (Wever, 2000

شکل  -8تعیین تجزيه بیولوژيکی برای نمونههای نفتی
موردمطالعه بر اساس نسبت ايزوپرنوئیدهای پريستان و فیتان
و آلکالنهای نرمال

 C17و )Wever, 2000( C18

 -0تشکر

یکی از اقدامات مهمی که باید در منطقه بهطور مداوم صورت گیرد
بررسی نوع آرسنیک موجود در منطقه است و همچنین ازآنجاکه
آلودگی آرسنیکی چشمه بعد از گسل فرعی موجود در پالنژ شمال غربی
تاقدیس صورت میگیرد ،پیشنهاد میشود آب شیرین آبخوان تاقدیس
آسماری قبل از رسیدن به گسل فرعی مورداستفاده قرار گیرد.

نویسندگان از سازمان آب و برق استان خوزستان بابت همکاری الزم
در تأمین آمار و اطالعات و همچنین پشتیبانی مالی این پروژه کمال
قدردانی را مینمایند.
پینوشتها
1- Paraiba do Sul
2- Rajnandgaon
3- Kanker
4- Inductively Coupled Plasma Optical Emission
Spectrometry
5- Sulfate Reducing Bacteria
6- Iron Related Bacteria

 -2نتیجهگیری
آنالیز شیمیایی نمونههای برداشتشده از چشمه گرو و تاقدیس آسماری
در شمال خوزستان در سال  94-9۳نشان داد که تمامی نمونههای
برداشتشده از چشمه در فصول مرطوب و خشک حاوی آرسنیک بیش
از استاندارد جهانی میباشند ( .)WHO, 2017ماتریس همبستگی
آرسنیک با دیگر پارامترها (جدول  ،)1نشان داد که همبستگی باالیی
بین آرسنیک کل با لیتیم ( ،)1/94نیکل ( ،)1/91وانادیوم ( )1/62و
 )1/96( ECدیده میشود؛ که این امر بیانگر این مطلب است که بین
آزادسازی آرسنیک و این پارامترها رابطه ژئوشیمیایی و
هیدروژئوشیمیایی قوی وجود دارد .بررسی همبستگیها جهت تعیین
منشأهای احتمالی آرسنیک موجود در منطقه با توجه به نتایج
بهدستآمده نشان داد که به دلیل همبستگی باال و مثبت بین آرسنیک
و نمایه اشباع  ،CO2آرسنیک منشأ سطحی نداشته است .پسازآن به
بررسی  ICP-OESنمونه رسوبات آبخوان پرداخته شد .نتایج
بهدستآمده نشان داد که آرسنیک از لیتولوژی آبخوان آزاد نمیشود
بلکه از سازند گچساران موجود در اطراف آن منشأ میگیرد .عالوه بر
این همبستگی مثبتی نیز بین آرسنیک و سولفات ( )1/61مشاهده
میشود (جدول  .)1همانگونه که از شکل  2استنباط میشود آب
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