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پوررنجبری ،خ ،.ع.ر .واعظیهیر و م.ر .حسین زاده .5331 .بررسی تأثیر کانسار مس  -مولیبدن پوورفیری هفوت چشومه )ورزقوان (بور
سالمتی زیستمندان منطقه حفاظت شده ارسباران .فصلنامه علوم محیطی.087-011 :)3(04 .
سابقه و هدف :کانسار مس -مولیبدن پورفیری هفتچشمه در  08کیلومتری شمال شهر ورزقان در استان آذربایجان شورقی در ننگو هوای
ارسباران وا قع شده است .آب سطحی و زیرزمینی مونود در منطقه از میان توده کانساری عبور کرده و ممکن است فلزات سنگین و سمی را به
وسیله واکنشهای شیمیایی از توده ح کند و با خود ببردو به مرور زمان باعث به خطر افتادن گونوههوای گیواهی و مونوودات زنوده ننگو
ارسباران شود .با تونه به اینکه هنوز عملیات بهرهبرداری در منطقه صورت نگرفته هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مواده معودنی بور افوزایش
غلظت عناصر آالینده در آبهای سطحی و زیرزمینی و تأثیر این آلودگی بر زیستمندان (انسان ،گیاه و نانور) منطقه است.
مواد و روش :برای بررسی تأثیر این کانسار بر سالمتی زیستمندان منطقه (انسان ،گیاه و نوانور)  04نمونوه از آبهوای سوطحی و زیرزمینوی
خارجشده از این کانسار و مناطق مجاور ،نمعآوری و برای اندازهگیری برخی پارامترهوای شویمیایی و غلظوت فلوزات  Pb, Mo, Cuو  Znبوه
آزمایشگاه منتق شد.
نتایج و بحث :غلظت فلزات سنگین حاص از آنالیز آب سطحی و زیرزمینی هفتچشمه نسبت به حد مجاز توصیهشوده توسوس سوازمانهوای
بینالمللی و نیز تحقیقات انجامشده برای نانداران آبزی ،حیاتوحش ،گیاهان و ساکنان مقایسه و تجزیهوتحلی شد .بررسیها نشوان داد کوه
تحت تأثیر کانسار هفتچشمه ،غلظت مولیبدن در نزدیک توده کانسار نسبت به حد استانداردهای  EEC, EPAو  WHOو غلظت سرب تمام
نمونهها نسبت به حد استاندارد  EPAو غلظت روی و مس نسبت به حد استاندارد  EECباال بووده و بورای سواکنان منطقوه خطرنوا اسوت.
مقایسه غلظت عناصر نسبت به استانداردهای تعیینشده برای نانداران و گیاهان از نمله درخت بلوط و گیاهان کشاورزی نیز نشان داد که این
عناصر در منابع آب سطحی و زیرزمینی مجاور کانسار باالتر از حد مجاز استاندارد بوده و میتواند برای زیستمندان منطقه خطرنا باشد اما با
دور شدن از کانسار از غلظت آنها کاسته میشود .بهطوری که بیشتر نمونه ها دارای غلظت باالیی از مس و سرب بووده و بورای آبزیوان منطقوه
مضر است .از نظر خطر برای سالمت ساکنان منطقه ،غلظت روی و مس پایینتر از استاندارد  WHOاست ولوی غلظوت مولیبودن و سورب در
برخی نمونه های نزدیک به توده معدنی باالتر از این استاندارد است .بور اسواا اسوتاندارد  FAOغلظوت موس در یوک ایسوتگاه بواالتر از حود
استاندارد الزم برای حیاتوحش بوده ولی در سایر ایستگاه ها غلظت مناسب است .از نظر غلظت سرب و روی و منیوزی نیوز در شورایس فعلوی
خطری متونه حیاتوحش منطقه نخواهد بود.
نتیجهگیری :این پژوهش نشان داد که کانسار مس-مولیبدن پورفیری هفوت چشومه از عوامو مهو و تأثیرگوذار بور کیفیوت آب سوطحی و
زیرزمینی منطقه است که از تأثیرات آن کاهش  pHو افزایش غلظوت عناصور سونگین در رودخانوه مجواور تووده شوده اسوت کوه در صوورت
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معدنکاری بدون رعایت اصول زیستمحیطی می تواند به مرور زمان باعث از بین رفتن گونههای گیاهی ننگو ارسوباران و بوه خطور افتوادن
مونودات زنده شود .مقایسه غلظتهای فلزات سنگین حاص از آنالیز آب های سطحی و زیرزمینی بوا اسوتانداردهای نهوانی و نیوز تحقیقوات
انجامشده برای نانداران آبزی ،حیاتوحش ،گیاهان و ساکنان نشان داد که بیشتر نمونههای نزدیک به تووده کانسواری دارای عناصور سونگین
بیش از حد مجاز است و این برای سالمتی انسان ،زیستمندان و گیاهان نادر منطقه ارسباران خطرنا است اما با دور شدن از کانسار از غلظت
آنها کاسته میشود .بنابراین پیش از بهرهبرداری از کانسار هفتچشمه بایستی بررسیهای مربوط به اثرات زیستمحیطی بهورهبورداری از ایون
کانسار ( )EIAانجام و به دلی قرار گرفتن آن در منطقه حفاظتشده ارسباران از تکنیکهای متفاوتی برای بهرهبرداری استفاده شود.
واژههای کلیدی :کانسار مس و مولیبدن ،استاندارد محیس زیست ،فلزات سنگین ،معدن هفتچشمه ،ورزقان.

مقدمه
در قرن حاضر میزان ورود مواد شیمیایی به محویس
از طریق فعالیوتهوای صونعتی ،کشواورزی ،حمو ونقو ،
فاضالب ها و سایر فعالیتهای انسان بوهطوور تأسوف بواری
افزایش یافته است .مواد شیمیایی بعد از ورود بوه محویس
ممکن است توسس نابجوایی هووا و نریوان آب ،بوهطوور
وسیعی انتشار یابند و بر سالمتی زیستمندان اثر بگذارند.
در میان عناصر مونود در طبیعوت ،عناصور سومی اثورات
مخربووی بوور آلووودگی محوویس زیسووت دارنوود و عوووار
نبرانناپذیری در طبیعت ایجاد میکننود .بوهطوور کلوی
عناصوور سوومی دارای دو منشووأ زمووینزاد )ژئوژنیووک) و
انسانزاد ) آنتروپوژنیوک حاصو عملیوات معودنکواری و
فعالیت های صنعتی و کشاورزی) هستند .عناصر زمینزاد
بر اثر واکنش هوای ژئوشویمیایی طبیعوی و فعالیوت هوای
انسانی ،از لیتولوژی منطقوه وارد خوا و در نهایوت وارد
آب شده و سبب آلودگی محیس زیست می شود و بوه طوور
مسووتقی و غیوور مسووتقی بوور سووالمتی انسووان و سووایر
زیستمندان اثر می گذارند (  .) Meson, 1917ونود عناصور
به حج و اندازه سنگ ها و کانی هوای مونوود در منطقوه
وابسته است (  .)Selinus et al., 2005عناصری مانند روی،
مولیبدن ،مس ،منگنز ،سدی  ،پتاسی  ،کلسوی  ،کبالوت و
آهن در غلظت های ک بورای برخوی سیسوت هوای زنوده
ضروری و در غلظت های زیاد ،بسیار سمی هستند .فلوزات
سنگین و شبه فلزاتی همچوون کوادمیوم ،سورب ،نیووه،
نیک  ،کروم و آرسنیک بسیار سمی هستند .به طوور کلوی
سمیت فلزات به واسطه فاکتورهای شویمیایی آب شوام
غلظت اکسیژن ،سوختی ،دموا و  pHآب تغییور موی کنود.
دمای باال سبب افوزایش سومیت فلوز موی شوود .افوزایش
سختی ،قلیائیت و ترکیبات آلی می تواننود سوبب کواهش
کشنوووو دگی حوواد ناشووی از مسموووو ومیت فلووزات شووود
(  .)Bodek et al., 1988معموالً یک ماده شویمیایی ،تنهوا
در صورتی آالینده محسوب می شوود کوه اثورات محیطوی
داشته باشد .اثر محیطی مواد شیمیایی به غلظت آنهوا در

محیس و یا میزان دریافت و تجمع شان توسس مونود زنده
بستگی دارد .میزان دریافت آالینده ها توا حود زیوادی بوه
غلظت آالینده در محیس و مدتی کوه در معور آن قورار
مووی گیوورد بسووتگی دارد .گونووه هووای مختلووف گیوواهی،
عکووس العم و و میووزان حساسوویت متفوواوتی نسووبت بووه
آالینده ها دارند .وقتی غلظت آالینده بوه حود کوافی زیواد
باشوود ممکوون اسووت باعووث نووابودی گیوواه شووود ولووی در
غلظتهای پایین تر ،گیاه قادر به اداموه حیوات اسوت اموا
اعمال حیاتی آن دچار اختالل می شوند .مثالً ممکن است
میزان فتوسنتز کاهش یابد ،کنترل تعرق از بین برود و یوا
فعالیت ریشه ک شود ( .)Adeniji, 2004
بوووه علوووت قرارگیوووری کانسوووار در معووور هووووا
(اکسیداسیون) ،فرسایش و عوام مختلف به مورور زموان
اثرات زیست محیطی آن افزایش می یابد و باعوث آلوودگی
منطقه می شود .در مناطق معدنی یا دارای توده کانساری،
اکسیداسیون کانی های سوولفیدی باعوث تولیود آب هوای
اسیدی با مقادیر باالی فلزات سمی و سولفات موی شووند.
این آب های اسیدی باعث انحالل فلزات سنگین و عناصور
بالقوه سمی و ورود آنها به آب هوای سوطحی و زیرزمینوی
هستند .در نتیجه آب های آلوده به فلزات سونگین باعوث
آلوده شدن خا  ،گیاهان ،نانوران آبوزی و خشوکی زی و
در نهایت انسان موی شوود (.)Keskin and Toptaş, 2012
میزان آلوودگی حاصو از فرسوایش سوازندها در منطقوه
معدنی انگوران در استان زنجان را بررسی کردند .مشاهده
آنها نشان می دهد که برخوی سوازندها نظیور سوازند قو و
سازند قرمز بواالیی و پوایینی پتانسوی ایجواد آلوودگی را
ندارن د ولی در مقاب برخی دیگر توانایی آالیندگی بواالیی
را از خود نشوان مویدهنود .یکوی از سوازندهای آالینوده
کانسار سرب و روی انگوران به قدمت پرکوامبرین اسوت
) .(Sharyati et al., 2010بررسوی هوای محویس زیسوتی
معدن روی و سرب نشوان موی دهود کوه میوزان آلوودگی
عناصر سنگین (سرب و روی) در کانسار انگوران نسبت به
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سایر مناطق در حد بواالیی بووده و رابطوه معکووا بوین
فاصووله از کانسووار و میووزان آلووودگی مشوواهده موویشووود.
آلودگی ها در سایر مناطق اند بوده و توأثیر آن در حود
ایجاد تغییرات نزئی در کیفیوت آبهوای سوطحی اسوت
 .)(Gadimi and Mogimi,2012ننگ و هووای ارسووباران
منطقووه ای حفاظووت شووده اسووت کووه در شوومال اسووتان
آذربایجان شرقی ،از ننوب اهر تا رود ارا گسترده شوده
اسووت .یونسووکو آن را بووهعنوووان منطقووه ای حفوواظتی و
ذخیره گاه بیوسفر (ژنتیکی) در کره زموین معرفوی کورده
است .ناحیه ننگلی ارسباران با داشتن  8درصد از سوط
ک کشور ،بیش از  01درصد گونه های گیاهی را داراست
که این گونه های گیاهی شام  :بلوط اوری ،بلووط سوفید،
ممرز ،گیالا وحشی ،زبان گنجشک ،ذغال اختوه ،قوار،،
کرب ،کرک و ،کیک  ،سورخدار ،بارانوک ،داغوداغان ،آردوج،
سماق ،بنه ،تیس ،ملچ ،اونا ،قره غات ،ال ،پر و افرا است.
همچنین در پار ملی ارسوباران  001گونوه پرنوده38 ،
گونه خزنده ،پنج گونه دوزیست 48 ،گونه پستاندار (نظیور
ک و و بووز ،گووراز ،خوورا قهوووه ای ،گوووزن ،آهووو ،گوور ،
سیاه گوش و پلنگ) و  00گونه ماهی شناخته شده اسوت.
منطقه هفت چشمه دارای کانسار مس-مولیبدن پوورفیری
است که در ننگ های ارسباران قرار گرفته است.

مواد و روشها
منطقه مورد بررسی
منطقه هفت چشمه در  08کیلومتری شمال ورزقوان و
 7کیلومتری شمال غورب معودن موس سوونگون در اسوتان
آذربایجان شرقی واقع شده است .برای دسترسی به محودوده
پس از طی  05کیلومتر از ورزقان به سمت معودن سوونگون
در نزدیکی معدن ،نواده ای خواکی بوه سومت شومال غورب
منشعب می شود .این ناده به طوول  07کیلوومتر اسوت کوه
پوس از گوذر از روسوتای خوینوهرود و قلعوه تواریخی آغچووه
قلعه سی نهایتاً به روستای طویو در شومال شورق محودوده
منتهی میشود .بر اساا دادههای ایستگاه هواشناسوی اهور،
میانگین بارش ساالنه در این منطقه حدود  081/7میلیمتور
و حداق و حوداکثر درنوه حورارت بوه ترتیوب  -09درنوه
سانتیگراد در بهمن ماه و  +33درنه سانتیگراد در تیر مواه
است .بخش عمده محدوده ،کوهستانی با توپووگرافی خشون،
صعبالعبور و دارای درههای عمیق است .این منطقه بر روی
رشته کوههای قرهداغ و ارسباران قرار گرفته است (شک .)0
پوشش گیاهی در منطقه شام بخشهای ننگلی با پوشوش
متراک از درختان ننگلی مانند بلووط و میووههوای ننگلوی
(آلو ،زالزالک ،زرشک و )...و همچنین بخشهای مرتعی است
).(Alipour et al., 2014

شکل -5موقعیت منطقه هفتچشمه در جنگلهای ارسباران.
Fig. 1- Location of Haftcheshmeh area in Arasbaran forest region.

حسونپوور
 ) 2011و همچنووین اکتشووافات ژئوشوویمیایی بووه وسوویله
وثوووق زاده و آزرم ( Vosugzadeh and Tadayoneslami,
 )1974در این منطقه صورت گرفته است .واحدهای سنگی
ولکانیکی مربوط بوه کرتاسوه بووده و شوام ایگنمبریوت و

واحدهای سنگی در محدوده هفتچشومه بور اسواا
نقشه زمین شناسی  0:011111ورزقان به طور کلوی شوام
سنگهوای آذریون نفووذی الیگومیوسون و مقوادیر انودکی
سوونگهووای ولکووانیکی هسووتند (شووک  .)0بررسوویهووای
سنگ شناسی ،دگرسانی و کوانی سوازی توسوس علوی پوور و

(Alipour et al., 2014; Hassanpour et al.,
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به آبراهه دی گری از شورق منطقوه پیوسوته و پوس از طوی
حدود  00کیلومتر در نهایوت بوه رودخانوه ارا موی ریوزد
(شک  .) 0اهالی این منطقه از آب سطحی آبراهه شومالی و
برخی چشمهها به عنوان آب آشامیدنی اسوتفاده مویکننود.
اکتشاف ذخیره هفت چشمه نشان دهنده ونود کانسار مس-
مولیبدن پورفیری است که به دلی قرارگیری ایون کانسوار
در مرتفع ترین نقطه حوضه ،آلوودگی منوابع آب سوطحی و
زیرزمینی منطقه بسیار محتم است  .هدف از این پژوهش
بررسی تأثیر ماده معدنی بر افزایش غلظت عناصور آالینوده
در آب های سطحی و زیرزمینوی و توأثیر ایون آلوودگی بور
زیستمندان منطقه است.

پیروکالستیک هسوتند کوه بوهعنووان سونگ در برگیرنوده
تودههای نفوذی الیگومیوسون هسوتند .تموامی توودههوای
پورفیری مونود در محدوده مورد بررسی حاوی مجموعهای
از کانیهای سولفیدی (مولیبودنیت ،پیریوت ،کالکوپیریوت،
بورنیوووت ،گوووالن ،اسوووفالریت و کوولیوووت) ،اکسووویدی و
هیدروکسیدی (مگنتیت ،هماتیت و گوتیت) ،سولفوسوالتی
(انارژیت) و کانیهای کربناته (ماالکیت و آزوریت) هسوتند
) .(Alipour et al., 2014مساحت حوضه آبریز هفتچشمه،
حدود  7کیلومترمربوع اسوت کوه آبراهوه اصولی (شومالی)
منطقه با طول  0/81کیلوومتر از محودوده تووده کانسواری
سرچشمه می گیرد و پس از عبور از حاشیه روستای بالونه

شکل -2واحدهای سنگی منطقه و موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری ( Sآب زیرزمینی و  Rآب سطحی).
Fig. 2- Geological map of the area and location of sampling points (S groundwater and R surface water).

نمونهبرداری در بطریهای پالستیکی ( 0/5و  1/5لیتر) صوورت
گرفووت و پارامترهووایی ماننوود  EC, TDSو pHبووا اسووتفاده از
دستگاههای قاب حم در مح اندازهگیری شد .نمونهها با فیلتور
سایز  1/45میکرومتر صاف شوده و بورای نلووگیری از رسووب
فلزات نهوت آنوالیز فلوزات سونگین آنهوا ،بوا اسوتفاده از اسوید
نیتریک خالص pH ،به کمتر از  0رسوانده شود (.)Yazdi, 2003
سپس نمونهها برای انجام آنالیز فلوزات سونگین ( Cu, Mo, Zn,
 )Pbبه روش نذب اتمی کوره به آزمایشگاه ارسال شد.

روش مطالعه
بوورای بررسووی تووأثیر کانسووار هفووتچشوومه بوور سووالمتی
زیسوتمندان منطقووه ،تعوداد  04نمونووه از منوابع آب سووطحی و
زیرزمینووی در خوورداد 0394برداشووت شوود .شووک  0موقعیووت
ایستگاههای نمونهبرداری را نشان میدهد .ایون نمونوهبورداری از
آبراهههای شمالی و ننوبی این حوضوه (شومال وننووب تووده
معدنی) انجام شد .یک نمونه نیز بهعنووان نمونوه زمینوه ( )S0از
باالدست کانسار که رابطهای بوا کانسوار نداشوت برداشوت شود.
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خارج می شود (شک  .) 3این کاهش  pHرا می توان ناشی
از ونود کانی های سولفیدی مانند پیریت و کالکوپیریت
در توده کانساری دانست .اکسایش کانی های سوولفیدی
باعث رهاسازی یون های  H+در محلول می شوود کوه بوا
فاصله گرفتن از محودوده کانسوار  pHافوزایش موی یابود
( .)Maynard, 1983

نتایج و بحث
مقدار  pHاندازه گیری شده مؤید توأثیر کانسوار بور
آب های سطحی و زیرزمینی منطقه هفت چشومه اسوت .
 pHاندازه گیری شده در آبراهه شومالی کمتور از آبراهوه
ننوبی حوضه هفت چشمه است  .ک مترین  pHمربوط بوه
ایستگاه  S4است که چشمه ای است که از داخو تووده

9

محدوده کانسار

8
7

pH

6
5
4
3
R8

S12 R10 S11

S7

S8

R5

S5

S4

S2

R2

S0

ایستگاه
شکل  -3مقدار  pHاندازهگیریشده آب سطحی و زیرزمینی برای منطقه مورد بررسی.
Fig. 3- pH values for surface and groundwater of the study area.

جدول  -5استاندارد  U.S.EPAبرای جانداران آبزی (.)U.S.EPA, 2012
Table 1. U.S.EPA standard for aquatic organisms (U.S.EPA, 2012).

آب شور ()µg/l

آالینده

آب شیرین()µg/l

غلظت مزمن

غلظت حاد

غلظت مزمن

غلظت حاد

مس

3/0

4/8

-

-

مولیبدن

8/0

74

50

471

سرب

8/0

001

0/5

35

روی

80

91

001

001

ک ) NAS (1977مقودار  01-01 ppbو سوازمان بهداشوت
نهانی )WHO, 2011(0مقودار  3 ppmموس در آب را بورای
آبزیان خطرنا و سمی معرفی کرده است .مونوودات آبوزی
در برابر مولیبدن پایدار هستند هرچند که تفاوت زیادی بین
گونووههووای مختلووف در انباشووته کووردن عناصوور ونووود دارد
( .)Mcconnell, 1977مقدار مولیبودن مجواز بورای حشورات
آبزی کمتر از  0 ppbو برای نلبک سبز تا  5/4 ppmتعیوین
شده است که مقدار باالتر از آن باعث کاهش رشد ،تولیدمث
و حتی مر این مونودات میشود ( .)Steeg, 1986آخورین

تأثیر احتمالی آالیندههای معدنی بر جانداران آبزی:
سووازمان غووذا و کشوواورزی سووازمان ملو  0حوود مجوواز
مصرف سرب را  ،1/5-3 ppmروی  31-011 ppmو موس
 01-011ppmبرای مواهیهوا تعیوین کورده اسوت ( FAO,
 .)1994نلبکها میتوانند غلظت سرب تا حود  011 ppbو
مس توا 01 ppbرا تحمو کننود ،غلظوتهوای بواالتر باعوث
کاهش فتوسنتز و رشد و حتی از بین رفتن گونههای نلبک
میشود ( .)Bryan, 1992همچنوین مقودار  31 ppbموس در
آب باعث از بین رفتن حلزون مویشوود ( .)Cheng, 1979در
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(شک  .)4به طور کلی افزایش سختی میتوانود سوبب کواهش
کشندگی حاد ناشی از مسمومیت فلزات شود.

استاندارد آالیندههای غیرآلی آژانس حفاظت محویس زیسوت
ایاالت متحده )U.S.EPA, 2012(3بورای نانوداران آبوزی در
زیر فهرست شده است (ندول.)0
غلظووت ( )Cu, Pb, Zn, Moنمونووههووای آب سووطحی و
زیرزمینووی هفووتچشوومه نسووبت بووه اسووتاندارد ( )EPAبوورای
نانداران آبزی بررسی شد (شک  .)5نتایج نشوان مویدهود کوه
غلظت مس تمام نمونههای آب به نوز ایسوتگاههوای  S6, R4و
غلظت مولیبدن در ایسوتگاههوای  S1و  S5بواالتر از اسوتاندارد
 EPAبرای نانداران آبزی است و با دور شدن از تووده کانسواری
این غلظت و اثرات زیانبار آن کاهش مییابد .غلظوت سورب در
تمامی نمونهها کمتر از حد استاندارد تعریف شده اسوت .غلظوت
روی نیز در نمونههوای ( S0, S3, R3,S5, R4, R5,S6, R8, R6,
S13و )S10کمتر از حد استاندارد و در بقیه نمونهها بواالتر اسوت
و باعث مسمومیت و اثرات زیانبار بر مونودات آبزی این منطقه
میشود .بر اساا این اطالعات و نتایج دادههوای منطقوه مقودار
مس مونود در تمام نمونهها برای نلبکها و حلوزون خطرنوا
و سمی است و مقدار مولیبدن مونود در ایستگاههوای S1, S3,
 R3, S5, R4, S6و  R6برای حشرات آبزی سمی است.
حداکثر مجاز مس مونود در آب برای نانداران آبوزی
وابسته به سختی آب است که این مقدار بر اسواا رابطوه 0
بهدست میآید ( :)Jones, 1994
( mg/l+ 0سختی)= 1/194حداکثر مجاز مس برای آبزیان
بنابراین حداکثر مجاز مس تمام ایستگاهها مشخص و بوا
دادههووای حاصو از غلظووت مووس هوور ایسووتگاه مقایسووه شوود
(ندول .)0نتایج نشان میدهد که آب تمامی ایستگاهها به نوز
 S3, R3, R4, S6و  R6بورای آبزیوان منطقوه سومی هسوتند

جدول -2حداکثر غلظت مجاز مس نمونههای آب سطحی و
زیرزمینی هفتچشمه بر اساس سختی.
Table 2. The maximum allowable concentration of copper in
surface and groundwater of the Haftcheshmeh area based on
hardness of the samples.

ایستگاه

سختی ()mg/l

S0
S9
S10
S11
S12
S13
R7
R8
R9
R10
S1
S2
S3
S4
R3
R4
S6
R6

31
094
057
014
008
057
353
043
018
038
438
039
084
307
498
548
507
508

حداکثر غلظت
مجاز مس)(µg/l
8
01
03
00
00
03
35
05
00
08
43
04
08
31
49
53
50
50

1000

حداکثر مجاز برای آبزیان

800

غلظت مس نمونه

)Cu (µg/l

600

400

200

0
S0

S9

S13 S12 S11 S10

R7

R8

R10 R9

S1

S2

S3

S4

R3

R4

S6

R6

ایستگاه
شکل  -4مقایسه غلظت مس نمونههای آب سطحی و زیرزمینی منطقه با حداکثر مجاز مس برای آبزیان.
Fig. 3- Compare concentration of cupper surface and groundwater samples with the highest concentration of cupper for aquatic.
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می شود اما با دور شودن از کانسوار غلظوت آن کواهش
موی یابوود همچنووین مقوودار مووس نمونووه  S4بوور اسوواا
بررسی های ) Wisniewski (2003برای درختوان بلووط
م ضر و خطرنا اسوت (شوک  5الوف) .در موورد روی
فقس ایستگاه  S2نزدیک به حد اسوتاندارد قورار دارد و
غلظووت سوورب نیووز مطووابق اسووتاندارد ) (FAOمصوورف
کشاورزی است (شک  5ج و د).

تأثیر احتمالی آالیندههای معدنی بر گیاهان منطقه
حد مجواز فلوزات موس ،مولیبودن ،سورب و روی
تعیین شده از طرف سازمان غوذا و کشواورزی سوازمان
مل متحد برای آب کشاورزی در ندول  3آمده اسوت.
بیشووترین غلظووت قابوو قبووول از مووس در کشوواورز ی
 011میکروگورم بور لیتور اسوت (  ) EPA, 2012طبوق
بررسی های ) Wisniewski (2003درخت بلوط موس را
تا غلظت  1 / 5 mg/Lمی تواند تحم کنود ولوی مقودار
باالتر از آن مضر و باعث کاهش رشد ریشه درختوان و
یا از بین رفتن آنها می شود .بر اساا پژوهش دیگوری
مقدار روی معادل  011 ppmبرای گونوه هوای گیواهی
مانند بلوط و افورا خطرنوا اسوت (  .) Eiser, 1989در
ایوون بخووش نتووایج آنووالیز نمونووه هووا بووا اسووتانداردهای
سازمان غوذا و کشواورزی سوازمان ملو مقایسوه شود
(شک  .) 5غلظت مولیبودن نمونوه هوای S1, S3, R4,
 R6, S5, R3نسبت به حود اسوتاندارد  FAOبواال اسوت
(شک  5ب) .غلظت م س نمونوه هوای نزدیوک کانسوار
(  ) S1, S2, R2, S4, S5, R5نسبت بوه ایون اسوتاندارد
باال بوده و برای گیاهان مضر و باعث از بین رفتن آنهوا

جدول -3مقادیر استاندارد سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل
متحد برای آب کشاورزی (.)FAO, 1994
Table 3. Standards of Food and Agriculture Organization of
United States for irrigation and animal husbanday water
(FAO, 1994).

آب کشاورزی

آب آشامیدنی

)(mg/l

دام)(mg/l

مس

1/0

1/5

مولیبدن

1/10

-

سرب

5

1/0

روی

0

04

آالینده

شکل -1مقایسه غلظت عناصر الف) مس ،ب) مولیبدن ،ج) روی ،د) سرب در نمونههای آب سطحی و زیرزمینی هفتچشمه
با استاندارد  EPAبرای جانداران آبزی و استاندارد  FAOبرای کشاورزی .حداکثر غلظت مجاز مس برای درخت
بلوط در شکل الف نشان داده شده است.
Fig. 5- Comparing of the concentration of some metals a) copper, b) molybdenum, c) zinc, d) lead in surface and
groundwater samples with EPA standard for aquatic organisms and FAO standard for agriculture water.
Maximum allowable concentration of copper for irrigation of oak has been presented in (a).
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میلی گرم در لیتور  ،روی  5میلوی گورم در لیتور  ،موس
 0 / 3میلی گرم در لیتر و مولیبدن  1 / 18میلی گورم در
لیتر در آب های آشامیدنی است و بیش از این مقودار
در آب هووای سووطحی و زیرزمینووی ایجوواد آلووودگی و
مسمومیت می کند ) . (EPA, 2012بر اساا است اندارد
سازمان بهداشت نهانی  WHOحد استاندارد موس 0
میلی گرم در لیتر ،مولیبدن  1 / 17میلی گرم در لیتور،
سرب  1 / 10میلی گرم در لیتر ،روی  3میلوی گورم در
لیتر برای آب آشامیدنی تعیین شوده اسوت ( WHO,
 .) 2011حد استاندارد تعریف شوده آب آشوامیدنی در
اتحادیه اقتصادی اروپا  4برا ی مس ،مولیبدن و سورب
 1 / 15میلی گرم در لیتر و بورای روی  1 / 0میلوی گورم
در لیتووور اسوووت (  . ) EEC, 1985حووود اسوووتاندارد
تعریف شده این عناصر توسس سوازمان آب آشوامیدنی
ایران با حد استانداردهای سوازمان بهداشوت نهوانی
برابوور اسووت .غلظووت طبیعووی مولیبوودن در آب هووای
زیرزمینووی و سووطحی  51میکروگوورم در لیتوور اسووت ،
غلظت باالتر در مناطق آلوده صنعتی دیده موی شوود
( .) Wisniewski, 2003
اهالی منطقه هفت چشمه از آب سطحی آبراهه
شمالی و برخی چشمه هوا بوه عنووان آب آشوامیدنی
استفاده می کنند .بنابراین بررسی منابع آب سطحی
و زیرزمینوووی ایووون منطقوووه ضوووروری اسوووت  .در
نمونووه بوورداری هووای صووورت گرفتووه از ایوون منطقووه،
بیشترین مقدار عنصر مولیبودن حودود  1 / 9 ppmدر
نمونه  S1مشاهده شده است که د لی باال بودن این
عنصر حضور واحد های نفوذی دارای کانی سولفیدی
مولیبدنیت است  .شک  3تغییرات غلظوت مولیبودن
را بر اسواا اسوتانداردهای نهوانی ( WHO, EEC,
 ) EPAدر نمونه های منابع آب سوطحی و زیرزمینوی
هفت چشمه نشان می دهود .غلظوت مولیبودن نمونوه
 S1بر اساا حد اسوتاندارد آب آشوامیدنی سوازمان
بهداشووت نهووانی ،آژانووس حفاظووت محوویس زیسووت
آمریکا و اتحادیه اقتصادی اروپا باالتر از حود مجواز
است و نمونه  S5نسبت به حود اسوتاندارد اتحادیوه
اقت صادی اروپا بیشوتر اسوت  .غلظوت ایون عنصور در
باالدست حوضه بیشتر از مناطق دیگور اسوت ،علوت
آن قرار گرفتن کانسار موس مولیبودن پوورفیری در
ایوون بخووش از حوضووه اسووت و بووا فاصووله گوورفتن از
کانسار مقدار آن کاهش می یابد.

تأثیر احتمالی آالیندههای معدنی بر حیاتوحش منطقه
اثرات فلزات سنگین بر دام به شودت بوه غلظوت آن در
آب و خا منطقه وابسته است .زمانی کوه خوا منطقوه ای
دارای غلظت باالیی از فلزات باشد ،گیاه و آب آن منطقه را نیز
آلوده میکند و حیوانات غلظتهایی از آن را نذب بودن خوود
خواهند کرد که بر سالمتیشان اثر سوء دارد .بواالترین سوط
مولیبدن برای دام  01-011 ppmو برای گووزن و آهوو ppm
 51-7511اسووت ( Johnson )1987( .)Jones, 1994غلظووت
بیش از 1/3 ppmمولیبدن و مس را بورای حیوانوات وحشوی و
اهلی خطرنا میداند .بر اساا این نمونوههوای  S4, S5و S7
دارای غلظت باالتر از  311ppbاسوت و آب ایون منوابع بورای
حیاتوحش مضر بوده و میتواند باعث آسیب به اندامهای آنها
شود .نمونه آبهای برداشتشده از هفتچشومه بوا اسوتاندارد
سازمان غذا و کشواورزی سوازمان ملو متحود) (FAOاز نظور
ونود مواد سمی در آب آشامیدنی دام بررسی شد (ندول .)3
نتایج نشان میدهد که غلظوت موس در ایسوتگاه  S4بواالتر از
حد استاندارد بوده و آب این ایستگاه از نظر آشامیدن برای دام
مضر و خطرنا است اما غلظت سرب و روی نسوبت بوه ایون
استاندارد پایین است و دام این منطقه برای مودتی از خطورات
این عناصر در آب آشامیدنی در امان هستند.
همچنین این نمونههوا از نظور غلظوت منیوزی در آب
شرب با استاندارد  FAOروی انواع دام بررسوی شود (نودول
 .)4محدوده غلظت منیزی  3-70 mg/lاست بنابراین غلظت
منیزی در تمامی ایستگاه ها مطابق با اسوتاندارد مصورف دام
است.
جدول  -4مقادیر توصیهشده منیزیم در آب آشامیدنی دام (.)FAO
Table 4. Recomended concentration of Mg in dinking water of animals.

نوع دام
طیور
خو
اسب
گاو (شیرده)
میش یا بره
گاو گوشتی
گوسفند بالغ تغذیهشده با علوفه خشک

مقدار منیزیم
()mg/l
<051
<051
051
051
051
411
511

تأثیر احتمالی آالیندههای معدنی بر ساکنان منطقه
بنووا بوور آخوورین اعووالم آژانووس حفاظووت محوویس
زیسووت ایوواالت متحووده ،حوود اسووتاندارد سوورب صووفر
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ایستگاه
شکل  -6غلظت مولیبدن در نمونههای آب سطحی و زیرزمینی منطقه نسبت به استانداردهای مختلف (.)EEC, EPA, WHO
Fig. 6- Comparing of of Molybdenum concentration in surface and groundwater samples of the area with various
standards (EEC, EPA, WHO).

)Cu (mg/l

2
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

WHO

EPA

EEC
S10 S13 S12 R10 R9 S11 R8 R7 S9 S8 S7 R6 S6 R5 R4 S5 R3 S4 S3 R2 R1 S2 S1 S0

ایستگاه
شکل  -7غلظت مس در نمونههای آب سطحی و زیرزمینی منطقه نسبت به استانداردهای مختلف (.)EEC, EPA, WHO
Fig. 7- Comparing of of copper concentration in surface and groundwater samples of the area with various standards (EEC, EPA, WHO).

 )EEC, EPAدر نمونههای منوابع آب سوطحی و زیرزمینوی
هفتچشمه نشان میدهد .همانطور که مشواهده مویشوود،
غلظت این عنصرنسبت به حود اسوتاندارد  EECبواالتر ولوی
نسبت به استانداردهای دیگر پایینتر است .تغییورات غلظوت
مس در هفت چشمه بیانگر این موضوع اسوت کوه در بخوش
باالدست حوضه تمرکز این عنصر بیشتر از نواحی دیگر است.
بیشووترین مقوودار سوورب مربوووط بووه نمونووه  S11در
حدود  1/18 ppmاسوت کوه موی توانود بوه دلیو شودت

بیشترین میزان مس ( )0/13ppmمربوط بوه ایسوتگاه
 S4است که میتواند به دلی حضور سولفیدهای مس داخ
تودههای نفوذی در باالدست آبراهه باشد .این مقودار تقریبواً
نزدیک به حد استاندارد است و نمویتوانود منجور بوه ایجواد
بیماری خاصی در این مناطق شوود ،بوا ایون حوال پیشونهاد
موویشووود در برخووی منوواطق از نملووه نزدیووک توووده ،بووا
نمونه برداری خا  ،اثرات زیست محیطی بررسی شود .شوک
 7غلظت مس را نسبت بوه اسوتانداردهای نهوانی ( WHO,
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و  S11نسبت به حد اسوتاندارد  WHOو تموام نمونوه هوا
نسبت به حد استاندارد  EPAدارای بیشترین مقدار است .
با تونه به آنالیز انجام شوده روی نمونوه آب هوای منطقوه
مورد بررسی ،نقشه غلظت سرب تهیه شود (شوک  8ب).
غلظت سرب در باالدست حوضه مطالعاتی و نیز درآبراهوه
ننوبی دارای بیشترین مقدار اسوت و پیشونهاد موی شوود
بررسی های بیشتری در مورد این عنصر انجام شود.

کانووهزای و ی گووالن در توووده عمقووی باشوود .ایوون مقوودار در
دراز مدت ،می تواند باعث عوار زیسوت محیطوی در ایون
منطقه شده وخطراتی را برای سالم تی ساکنان این مناطق
در پی داشته باشد .شک  8الف غلظت سرب را بوا تونوه
بووه اسووتانداردهای نهووانی ( )WHO, EEC, EPAدر
نمونه های منابع آبی هفت چشمه نشوان موی دهود .نمونوه
 S11نسبت به حداستاندارد  ،EECنمونه های S0, S2, R3
0.09
0.08
0.07
0.06

)Pb (mg/l

EEC

0.05
0.04

0.03

EPA

0.02
WHO

0.01
0

S10 S13 S12 R10 R9 S11 R8 R7 S9 S8 S7 R6 S6 R5 R4 S5 R3 S4 S3 R2 R1 S2 S1 S0

ایستگاه

الف

ب
شکل  8الف -غلظت سرب ( )Pbدر نمونههای آب سطحی و زیرزمینی منطقه نسبت به استانداردهای مختلف (.)EEC, EPA, WHO
ب -پراکندگی غلظت سرب ( )Pbدر نمونههای آب محدوده کانسار هفتچشمه.
Fig. 8- a) Comparing of of lead concentration in surface and groundwater samples of the area with various standards
(EEC, EPA, WHO) b) Lead concentration in the water samples of the study area.
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شکل  -3غلظت روی در نمونههای آب سطحی و زیرزمینی منطقه نسبت به استانداردهای مختلف (.)EEC, EPA, WHO
Fig. 9- Comparing of of zinc concentration in surface and groundwater samples of the area with various standards
(EEC, EPA, WHO).

و کیفیت محصول و در نهایت باعث از بین رفوتن گونوههوای
گیاهی ننگ ارسباران و به خطر افتادن مونودات زنوده بوه
مرور زمان میشود .آبهای آلوده حتی با غلظت کمتر از حد
مجاز میتوانند در مدت زمان طوالنی سبب انباشتگی عناصر
در خا  ،گیاه و مونودات زنده شوند.
مقایسه غلظت هوای فلوزات سونگین حاصو از آنوالیز
آب های سطحی و زیرزمینی با اسوتانداردهای نهوانی و نیوز
تحقیقووات انجووامشووده روی نانووداران آبووزی ،حیوواتوحووش،
گیاهان و ساکنان نشان داد که بیشتر نمونه های نزدیوک بوه
توده کانساری دارای عناصر سنگین بیش از حد مجاز است و
این برای سالمتی انسان ،زیستمندان و گیاهان نوادر منطقوه
ارسباران خطرنا است اما با دور شدن از کانسوار از غلظوت
آنها کاسته میشود.
عملیووات اسووتخراج و بهووره بوورداری از ایوون منطقووه
معدنی بدون تونه به اثرات زیست محیطی آن باعث قورار
گرفتن بیشتر کانه های حاوی عناصور سونگین در معور
هوازدگی و در نهایت ورود عناصر بیشوتر بوه منوابع آب و
خا خواهود شود و بوه طوور مسوتقی و غیرمسوتقی بور
سالمتی انسان و سوایر مونوودات زنوده ایون منطقوه اثور
خواهد گذاشت.

با تونه به نتایج آنالیز نمونهها ،بیشترین مقدار عنصور
روی در نمونه ( S2حدود  )0 ppmمشواهده شوده اسوت کوه
احتموواال بووه دلیوو حضووور واحوود کوارتزدیوووریتی حوواوی
کانیسازی اسفالریت است ) .(Alipour et al., 2014با تونوه
به مقادیر غلظت روی ،تمام نمونهها دارای غلظتی پایینتر از
حود اسوتاندارد ( (WHO, 2011و ( )EPA, 2012نشوان داده
شده است ،اما نسبت به حد استاندارد ( )EEC, 1985غلظوت
برخی نمونه ها بیشتراست (شوک  .)9غلظوت ایون عنصور بوا
تونه به  pHو ونود کانی روی متغیر اسوت .مقودار غلظوت
تعیین شده روی برای نمونهها نشان میدهد کوه توأثیری بور
زیستمندان منطقه ندارد چون حد استاندارد تعیینشده برای
گونه های مختلف باالتر از غلظت به دست آمده از آنالیز آبها
است.
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Study on the effects of Cu-Mo deposit Haftcheshmeh on health life species in
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Introduction: Haftcheshmeh Cu-Mo deposit is located in East Azerbaijan, 28 kilometres northwest of Varzeghan.
Surface water and groundwater in the area pass over deposit and may leach heavy metals and toxic deposits from the
chemical reactions of the mass and resolved. This would place forest plant species and organisms of Arasbaran
Protected Area in danger with the passage of time. The aim of this study was to evaluate the effects of Cu-Mo
deposits in Haftcheshmeh with the increasing of pollution in surface and groundwater and the impact of this
pollution on life species is the area.
Materials and methods: In order to evaluate the effects of Cu-Mo deposits on the health of species in the study
area, 24 water samples were collected from the deposits and the surrounding area. The samples were analyzed using
an atomic absorption spectrophotometer for some heavy metals such as Zn, Pb, Mo, Cu.
Results and discussion: The results showed that, under the impact of these deposits, some elements were increased
which it can be harmful for the life of human, plant and animal species and the health of the site. Investigations
showed that the concentration of molybdenum in near deposit to standards (EEC, EPA, WHO), the lead level in all
the samples was high in relation to the EPA standard and the concentrations of zinc and copper were high in
comparison with the EEC standard and this can be harmful for human health and that of the site. However, the
concentration decreased with distance from the deposit. If we compare these elements’ concentrations with their
permissible levels for aquatic organisms, plants and wildlife, it is demonstrated that around the deposit the
concentrations were higher than permissible levels and it can be dangerous for the life of species.
Conclusion: The results of this research revealed that studies of the environmental impact (EIA) of the
Haftcheshmeh deposit are required before mining operations are started. The location of deposits inside the
Arasbaran Protected Area showed that special techniques should be employed for mining.
Keywords: Environmental Protection Agency, Food and Agriculture Organization, Heavy metal, Global standards,
World Health Organization.
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