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Extended Abstract
Introduction: Heavy metal pollution is one of the most important types of pollution in different waters. With the advancement
of industries, the rate of contamination with heavy metals into surface and underground waters increases. There are many
regions in the world that naturally contain large quantities of heavy metals. However, what usually causes contamination of
surface and underground waters are industrial activities. Studying heavy metals due to environmental pollution is becoming
increasingly important around the world. Also, determining their concentration, especially in rivers, wells and aqueducts holds
great importance around the world, especially in Iran. Sarcheshmeh copper mine is one of the largest mining industrial
complexes in the world. The Shour River is one of the most important seasonal rivers in Sarcheshmeh region. The sediment
dam of Sarcheshmeh copper factory has been constructed on one of its branches, and the dam's spillway contaminates it.
Materials and Methods: In this study, water pollution in the Shour River, some wells and aqueducts were investigated and
changes in Aluminum element in surface and groundwater of the region were investigated. Then, statistical comparison and
distribution of Aluminum contamination in Shour river water, several aqueducts and wells in the watershed of the river was
performed in wet and dry seasons using t-test method. Wet season sampling was performed in late April and early May and in
dry season from late September to early October.
Results and Discussion: Special attention has been given to Sarcheshmeh copper mine in Iran and the world due to its place
on the world copper belt. This mine can be named as the best copper producer in Iran, which is a subsidiary of The National
Iranian Copper Industries Company. Therefore, scientific research on heavy metals in surface and groundwater of this mine
and other similar mines in Iran and the world is becoming more and more important. The results showed that in dry and wet
seasons, the amount of Aluminum in Sarcheshmeh copper mine is highest, ranging from 1 to 1.77 mg L-1. Distance from the
mine lowers the concentration of this element. By examining the distribution of the Aluminum element in groundwater in the
dry season, it can be observed that the concentration of Aluminum element is high in the epitome of aqueducts closer to the
Sarcheshmeh copper mine. In the wet season, for the Aluminum element, the expansion of its concentration was such that the
trend of Aluminum concentration changes is almost the same for all aqueducts.
Conclusion: The results of this study showed that in dry and wet seasons, the concentration of Aluminum in surface and
underground waters of the study area has a direct relationship with the distance of the sampling location of the waters of the
region from the mine; the closer the sampling location, the higher the concentration of the element. The results also showed
that the surface water and groundwater of this region have more Aluminum than the world health organization limits and are
not drinkable. The results also showed that the concentration of Aluminum in wet season in the surface water of the study area
is higher than the dry season and the concentration of Aluminum element in the aqueducts and well of the study area in the dry
season is higher than the wet season.
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چکیده
آلودگی ناشی از فلزات سنگین بهعنوان یکی از مهمترین انواع آلودگی در آبهای مختلف به شمار میرود .با پیشرفت صنایع ،میزان ورود
آلودگی با فلزات سنگین به آبهای سطحی و زیرزمینی افزایش مییابد .در این تحقیق به بررسی آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی در
حوزه آبخیز سرچشمه استان کرمان پرداخته شده است و تغییرات عنصر آلومینیوم در این آبها مورد بررسی قرار گرفت .سپس مقایسه
آماری و پراکنش آلودگی آلومینیوم در آب رودخانه شور ،تعدادی قنات و چاه در حوزه آبخیز مورد مطالعه در فصلهای خشک و تر انجام
شد .مقایسه آماری نمونههای آب رودخانه ،چاه و قناتها در دو فصل تر و خشک به روش  t-testانجام شد .نتایج نشان داد در فصل خشک
و تر میزان عنصر آلومینیوم در معدن مس سرچشمه بیشترین مقدار و در محدوده بین  1تا  1/22میلیگرم در لیتر است و با فاصله از معدن
غلظت این عنصر کاهش یافته است .با بررسی پراکنش عنصر آلومینیوم در آبهای زیرزمینی در فصل خشک مشاهده شد که غلظت عنصر
آلومینیوم در مظهر قناتی که به معدن مس سرچشمه نزدیک تر است زیاد است .در فصل تر نیز روند تغییرات غلظت آلومینیوم برای همه
قناتها تقریباً یکسان بود .با توجه به نتایج ،آب های سطحی و زیرزمینی این منطقه بیش از حد مجاز سازمان بهداشت جهانی آلومینیوم
دارند و قابل آشامیدن نیستند .همچنین نتایج بهطور کلی نشان داد میزان غلظت عنصر آلومینیوم در فصل تر در آبهای سطحی منطقه
مورد مطالعه بیشتر از فصل خشک و میزان غلظت عنصر آلومینیوم در قناتها و چاه منطقه مورد مطالعه در فصل خشک بیشتر از فصل تر
است.
واژههای کلیدی :آلومینیوم ،رودخانه شور ،قنات ،معدن مس سرچشمه.

استناد :آقامیرزاده ،ش ،.گنجهایزاده روحانی ،ف ،.سعیديان ،ح؛ و گنجهایزاده ،ک .)1041( .بررسی تغییرات عنصر آلومینیوم
در آبهای سطحی و زيرزمینی حوزه آبخیز سرچشمه استان کرمان .مديريت جامع حوزههای آبخیز.11-22 ،)1(2 ،
حق چاپ:
حق چاپ برای نويسنده (گان) اين مقاله محفوظ است .بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی
آزاد ،تمام مطالعات چاپ شده در اين مجله بهصورت آزاد در وبسايت مجله برای عموم بدون
پرداخت هزينه قابلدسترس است.
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آقامیرزاده و همکاران

مقدمه
آلودگی خاک يا آب مورد استفاده در تولید فرآوردههای
کشاورزی به فلزات سنگین موجب میشود اين عناصر
بهصورت مستقیم يا غیرمستقیم وارد بدن انسان شوند.
همچنین فلزات سنگین بهصورت محلول در آب و خاک
وارد و باعث آلودگی آبهای سطحی ،زيرزمینی و خاک
میشوند ( .)Tabatabayi et al., 2001پخش شدن
فلزات سنگین در محیطزيست که با توسعه صنعتی و
افزايش جمعیت همراه است يکی از مشکالت
زيستمحیطی در بسیاری از کشورهای جهان است
( .)Mahrasbi & Farahmandkia, 2008حضور فلزات
سنگین در محیط و خاصیت تجمعی آنها در بدن
موجودات و همچنین عدم تجزيه آنها ،مشکالت فراوان
زيستمحیطی و بهداشتی به وجود میآورد ( Yousefi
 .)& Zazouli, 2008اثرات فلزات سنگین روی انسان
مختلف بوده و عمدهترين آن مربوط به بروز اختالالت
عصبی ،سرطانزايی ،اختالالت ژنتیکی و عوارض
ناقصالخلقهزايی است ( Shimbo et al., 2001; Lin et
.)al., 2004; Saleh & Shinwari, 2001
آلومینیوم فلزی سبک ،محکم ،قابلانعطاف و ورقه
شدن و دارای هدايت الکتريکی است .آلومینیوم سومین
عنصر فراوان پوستهی زمین است اما با اين حال فلز
نسبت ًا جديدی است و مدت زيادی از استخراج و استفاده
از آن نمی گذرد .آلومینیوم اولین بار توسط Hans
 Christian Erstedدر سال  1221جدا شد و پس از آن
در صنايع مختلف از قبیل ماشینسازی ،هواپیماسازی و
غیره استفاده شد ( .)Sellars, 1873از آنجايی که
استخراج آلومینیوم انرژی زيادی الزم دارد اکثراً اين فلز
از مواد مصرف شده مثل قوطیهای نوشابه بازيابی
میشود .آلومینیوم اکثراً به شکل بوکیست (مخلوطی از
تعدادی آلومینیوم هیدروکسید و آلومینیوم اکسید
هیدراته) است و رنگ آن بین سفید و قرمز قهوهای
متغیر است ( .)Sanayee, 1992بیشتر ترکیبات
آلومینیوم بهاستثنای اکسید و هیدروکسید آن در آب

محلول است .اين فلز میتواند از طريق آب آشامیدنی،
خاک و نهايتاً غذا وارد بدن انسان شود .بررسیهای
سیستماتیک اخیر نشان میدهد آلومینیوم به عنوان فلز
مورد مطالعه در مطالعات اپیدمیولوژيک و مطالعات
زيستمحیطی مطرح است .ارتباط بین قرار گرفتن در
معرض سطح باالی آلومینیوم و خطر ابتال به بیماری
آلزايمر در اين مطالعات بیان شده است ( Bjorklund et
 .)al., 2019آلومینیوم احتما ًال از طريق افزايش تولید
پروتئین پیشساز آمیلوئید و در نتیجه افزايش ذخاير بتا
آمیلوئید در بیماریزايی بیماری آلزايمر در مغز تأثیرگذار
است ( .)Cariccio et al., 2019مطالعات انسانی معمو ًال
میزان باالی غلظت عنصر آلومینیوم در خون بیماران را
نشان داده است ()1992( Ciszewski .)Bondy, 2016
در پژوهشی منابع آلودهکننده آب در آلمان به اين نتیجه
رسیده است که مقدار مواد آالينده بهويژه عناصر سنگین
در رسوبات رودخانه  Checlloرابطه مستقیمی با وجود
يا عدم وجود مناطق صنعتی و ورود فاضالبها به
رودخانه دارند .پژوهشهای انجام شده در مورد آلودگی
آب توسط عناصر سنگین ازجمله مواردی بوده است که
مورد توجه قرار گرفته و به دلیل اهمیت آن ،برخی از
ابعاد مربوط بررسی و نتايج در قالب گزارشهای فنی و
مقاالت تحقیقاتی و مطالعاتی مانند Mesgaran Karimi
(،)2444( Amidy ،)1991( Asadi Samani ،)1990
 )2441( Saber Mahaneyمنتشر شده است Farkas .و
همکاران ( )2442به بررسی تعامل بین رسوبات
رودخانهها و فلزات سنگین پرداختند و به اين نتیجه
رسیدند که رسوبات رودخانه ،مخزنی برای فلزات سنگین
هستند و میتوانند يک منبع بالقوه آالينده در هنگام
تغییر شرايط محیطی باشند Shanbehzadeh .و
همکاران ( )2413به بررسی غلظت برخی از فلزات
سنگین در آب و رسوب رودخانه تمبی مسجدسلیمان
پرداختند و به اين نتیجه رسیدند که میزان فلزات
سنگین در آب و رسوبات رودخانه تمبی مسجدسلیمان
در فصول گرم و خشک باالتر است که نشاندهنده تأثیر
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فصول خشک و تبخیر آب در افزايش غلظت فلزات
سنگین در آب میباشد Jasemizadeh .و همکاران
( )2410به تحلیل فلزات سنگین در برخی رودخانههای
ايران پرداختند و به اين نتیجه رسیدند که در حال حاضر
بسیاری از رودخانههای ايران در معرض آلودگی فلزات
سنگین ناشی از پسابهای شهری ،کشاورزی و صنعتی
میباشند و اين آاليندهها به سرعت در حال افزايش
هستند Qin .و همکاران ( )2411به تحلیل ورود فلزات
سنگین به اکوسیستمهای آبی پرداختند و به اين نتیجه
رسیدند که فلزات سنگین در يک مقیاس وسیع ،از منابع
طبیعی و انسانساخت وارد محیطزيست میشوند و
میزان ورود اين فلزات به داخل محیطزيست بیشتر از
میزانی است که به وسیله فرآيندهای طبیعی برداشت
میشوند؛ بنابراين تجمع فلزات سنگین در محیطزيست
مورد توجه قرار دارند.
معدن مس سرچشمه يکی از بزرگترين مجتمعهای
صنعتی معدنی جهان محسوب میشود و بزرگترين
تولیدکننده مس ايران است .در اين معدن عالوه بر مس،
عناصر با ارزش مولیبدن و طال نیز وجود دارد .به علت
وجود اين معدن در محدوده حوزه آبخیز سرچشمه،
بررسی آبهای سطحی و زيرزمینی اين منطقه از جهت
بررسی آلودگیهای ناشی از فلزات سنگین بهخصوص
فلز آلومینیوم دارای اهمیت فراوانی است .هدف اين
تحقیق بررسی تغییرات عنصر آلومینیوم در آبهای
سطحی و زيرزمینی حوزه آبخیز سرچشمه استان کرمان
است که بهنوبه خود کاری ارزشمند است که اطالعات
مفیدی از وضعیت آلومینیوم در آبهای سطحی و
زيرزمینی حوزه آبخیز سرچشمه را در اختیار محققان و
مسئولین اجرايی کشور قرار میدهد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
حـوزه آبخـیز سـرچشمه بین  29درجه و  11دقیقه تا
 34درجه و  10دقیقه عرض شمالی و  11درجه و 02
دقیقه تا  11درجه و  11دقیقه طول شرقی در

جنوبغرب استان کرمان قرار دارد .مساحت اين حوزه
 30122/1هکتار است .حداقل ارتفاع  1224متر و
حداکثر آن  3244متر از سطح دريا است .ارتفاع اين
ناحیه از سطح دريا بهطور متوسط  2144متر و بلندترين
نقطه آن  3444متر است .وجود رودخانههای فصلی
ازجمله رودخانه شور در منطقه سرچشمه و همچنین
وجود  11حلقه چاه در دشت واقع در پاياب رودخانه شور
و  21رشته قنات در دشت رفسنجان که هشت رشته آن
در حوزه آبخیز رودخانه شور واقع شده است ،باعث شده
که بررسی آلودگی آب و خاک در اين منطقه اهمیت
داشته باشد (شکل  .)1مس سرچشمه در 114
کیلومتری جنوبغرب کرمان و  14کیلومتری جنوب
رفسنجان قرار دارد ( .)Shafiei, 2010الزم به ذکر است
که حجم جريان آب ساالنه وارده به سد رسوبگیر واقع
در منطقه مورد مطالعه 1/1 ،میلیون مترمکعب در سال
با متوسط دبی  241لیتر در ثانیه و دبی خروجی 3/0
میلیون مترمکعب از سد است.
روش انجام تحقیق
در اين تحقیق نمونهبرداری از آبهای سطحی شامل
نمونهبرداری از آب هشت رشته قنات واقع در آبخیز
رودخانه شور و يک حلقه چاه موجود در پايیندست
آبخیز رودخانه شور در دو فصل تر و خشک ،با استفاده
از بطریهای  4/1لیتری انجام شد .نمونهبرداری از آب
در مخزن سد رسوبگیر بهطور کامالً تصادفی در سطح
درياچه حداقل به تعداد  14نمونه از بخش سراب تا بدنه
سد رسوبگیر برداشت شده و نمونهها جهت تعیین
مقدار عنصر سنگین آلومینیوم به آزمايشگاه ارسال شد.
نمونهبرداری از آب رودخانه بعد از بدنه سد (بخش
پاياب) در طول رودخانه مشابه نمونهبرداری انجام شده
در بخش سرآب سد انجام شد .همچنین
نمونهبرداریهای فصل تر ،در اواخر فروردين و اوايل
ارديبهشتماه انجام و نمونهبرداریها در فصل خشک ،از
اواخر شهريور تا اوايل مهرماه انجام شد .نمونهبرداری از
آبهای سطحی در سرشاخههای رودخانه شور قبل از
ورود به سد رسوبگیر کارخانه مس سرچشمه ،داخل

11

مديريت جامع حوزههای آبخیز ،سال  ،2شماره  ،1بهار 1041
آقامیرزاده و همکاران

مخزن سد رسوبگیر و شاخه پاياب سد تا دشت
رفسنجان صورت گرفت .با توجه به اينکه دو سرشاخه
ال
اولیه رودخانه شور که در داخل معدن قرار داشت کام ً
منحرف شده و از حالت طبیعی خود خارج شده بود و
در حقیقت در داخل معدن فقط يک شاخه رود وجود
داشت ،نمونهبرداری آب فقط از يک شاخه انجام شد.
نمونهبرداری از آب در طول مسیر رودخانه و وسط

رودخانه صورت گرفت .نمونهبرداری از آب در فصل کم
آب و پر آب در طول يک سال انجام شد .سپس نمونهها
برای تعیین وجود و مقدار عنصر سنگین آلومینیوم به
آزمايشگاه ارسال و نهايت ًا از دستگاه جذب اتمی برای
تعیین میزان آلومینیوم استفاده شد .همچنین نتايج
مقايسه میانگین همه نمونههای آب در دو فصل تر و
خشک به کمک آزمون آماری  t-testانجام شدند.

شکل  -1آبراهههای اصلی در حوزه سرچشمه
Figure 1- Main waterways in the watershed of SarCheshmeh

نتایج
نتایج میزان عنصر آلومینیوم در آب سطح سد
رسوبگیر معدن مس سرچشمه
نمـونـهبـرداری از آب ســد رسـوبگــیر معـدن مـس

سرچشمه در يک فصل انجام شد به دلیل اينکه در هر
صورت فاضالب کارخانه در فصول مختلف در پشت سد
تجمع پیدا میکند و بنابراين نمونهبرداری از آب جمع شده
در پشت سد فقط در يک فصل انجام شد (جدول .)1

جدول  -1میزان عنصر آلومینیوم در نمونههای آب سطح سد رسوبگیر معدن مس سرچشمه
Table 1- The amount of Aluminum element in water samples of the surface of Sarcheshmeh copper
mine sediment trap dam
نمونه آب
آلومینیوم (میلیگرم در لیتر)
نمونه آب
آلومینیوم (میلیگرم در لیتر)
)Al (mg L-1
0.821
0.932
1.285
1.002

Water sample
d6
d7
d8
d9

-

-

)Al (mg L-1
159.7
0.663
0.977
0.221
0.579

Water sample
d1
d2
d3
d4
d5
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نتایج میزان عنصر آلومینیوم در نمونههای آب در
مسیر رودخانه
نمونههای آب در مسیر رودخانه ،قبل و بعد از سد
رسوبگیر در فصل خشک و تر بررسی و تحلیل شد.
الزم به ذکر است که در بعضی نقاط که امکان

نمونهبرداری نبود فاصله يک کیلومتر رعايت نشده است.
بعد از سد ،به دلیل خشکسالی و فصلی بودن رودخانه،
مسیر نمونهبرداری شده کوتاهتر در نظر گرفته شد،
بنابراين تعداد نمونهها هم در فصول خشک و تر متفاوت
برداشت شدند (جدولهای  2و .)3

جدول  -7میزان عنصر آلومینیوم در نمونه آب در مسیر رودخانه شور در فصل تر
Table 2- The amount of Aluminum element in the water sample along the Shour River in wet season
آلومینیوم (میلیگرم در لیتر)

نمونه آب

آلومینیوم (میلیگرم در لیتر)

نمونه آب

)Al (mg L -1

Water sample

)Al (mg L-1

Water sample

0.432

14

0.721

1

0.502

15

0.732

2

0.493

16

1.080

3

0.451

17

0.391

4

0.429

18

0.601

5

0.398

19

0.690

6

0.361

20

0.366

7

0.402

21

1.560

8

1.778

22

0.698

9

1.476

23

0.870

10

1.123

24

0.645

11

0.602

25

0.720

12

0.746

13

جدول  -2میزان عنصر آلومینیوم در نمونههای آب در مسیر رودخانه شور در فصل خشک
Table 3- The amount of Aluminum element in water samples along the Shour River in dry season

آلومینیوم (میلیگرم در لیتر)

نمونه آب
Water sample

آلومینیوم (میلیگرم در لیتر)

نمونه آب
Water sample

)Al (mg L -1
0.720

14

)Al (mg L -1
0.739

1

0.712

15

0.350

2

0.701

16

0.673

3

0.693

17

0.721

4

0.506

18

0.501

5

0.511

19

0.498

6

0.498

20

0.463

7

0.347

21

0.631

8

1.321

22

0.702

9

1.545

23

0.831

10

0.809

24

0.921

11

0.810

25

1.198

12

0.812

13
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نتایج میزان عنصر آلومینیوم در نمونههای آب
قنات و چاه در دو فصل تر و خشک
پس از بـررسی قنـاتهای موجود در حوزه آبخیز مورد

مطالعه ،هشت رشته قنات در حوزه و يک حلقه چاه
انتخاب و نمونهبرداری در مظهر قنات در دو فصل تر و
خشک انجام شد (جدولهای  0و .)1

جدول  -0میزان عنصر آلومینیوم در نمونههای آب قنات در فصل تر
Table 4- The amount of Aluminum element in aqueduct water samples in wet season
نمونه آب
آلومینیوم (میلیگرم در لیتر)
نمونه آب
آلومینیوم (میلیگرم در لیتر)
)Al (mg L -1
0.789
0.222
0.827
0.287

Water sample
5
6
7
8

)Al (mg L -1
0.528
0.918
1.048
1.162

Water sample
1
2
3
4

جدول  -8میزان عنصر آلومینیوم در نمونههای آب قنات در فصل خشک
Table 5- The amount of Aluminum element in aqueduct water samples in dry season
آلومینیوم (میلیگرم در لیتر)

نمونه آب

)Al (mg L -1

Water sample

0.632
0.629
0.982
1.358

5
6
7
8

میزان عنصر آلومینیوم در آب چاه مورد بررسی در
فصول تر و خشـک در حـوزه آبخیز مـورد مـطالعه نیز
با توجـه به حـد مـجاز اين عنـصر در آب آشامــیدنی

آلومینیوم (میلیگرم در لیتر)
)L -1

Al (mg

نمونه آب
Water sample
1
2
3
4

0.625
1.081
0.833
0.796

بر اسـاس اعالم سازمان بهداشت جهانی (،)WHO1
خیلی زياد میباشد و قابل آشامیدن نیست (جدولهای
 1و .)2

جدول  -1میزان عنصر آلومینیوم در نمونه آب چاه در فصل تر
Table 6- The amount of Aluminum element in well water sample in wet season
نمونه آب
آلومینیوم (میلیگرم در لیتر)
)Al (mg L -1
0.722

Water sample
1

جدول  -2میزان عنصر آلومینیوم در نمونه آب چاه در فصل خشک
Table 7- The amount of Aluminum element in well water sample in dry season
نمونه آب
آلومینیوم (میلیگرم در لیتر)
)Al (mg L -1
0.954

تجزیه و تحلیل آماری
قبل از انجام آزمون  ،tبايد فرض مساوی بودن واريانس
دو گـروه داده بررسـی شود ،سـپس آزمون  tبا توجه

1. World Health Organization

Water sample
1

به نتايج اين آزمون انجام شود .نتايج مقايسههای
میانگین نمونههای آب در فصول مختلف در جدولهای
 2تا  11بیان شده است.
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جدول  -5نتایج مقایسه میانگین نمونههای آب در دو فصل تر و خشک به روش t-test
Table 8- Results of comparison of average of water samples in wet and dry seasons using t-test method
عنصر
فرض برای واریانس
F
Sig.
t
df
)Sig. (2-tailed
0.355
0.355

64
63

-0.932
-0.933

0.479

نتايج مقايسه میانگین همه نمونههای آب در دو
فصل تر و خشک نشان داد که بین نمونههای آب گرفته

0.508

تساوی
عدمتساوی

آلومینیوم
Al

شده در اين دو فصل از نظر میزان آلومینیوم بین اين دو
فصل تفاوتی وجود نداشت (جدول .)9

جدول  -9نتایج مقایسه میانگین نمونههای آب رودخانه قبل و بعد از سد رسوبگیر بدون در نظر گرفتن فصل به روش t-
test
Table 9- Results of comparison of average of river water samples before and after sedimentation trap
dam regardless of season by t-test method
عنصر
فرض برای واریانس
F
Sig.
t
df
)Sig. (2-tailed
0.032
0.006

46
44

3.268
4.013

0.16

مقايسه نمونههای آب رودخانه قبل و بعد از سد
رسوبگیر بدون در نظر گرفتن فصل نشان داد که از نظر

تساوی
عدمتساوی

6.288

آلومینیوم
Al

عنصر آلومینیوم در سطح احتمال يک درصد تفاوت
معنیداری وجود دارد (جدول .)14

جدول  -14نتایج مقایسه میانگین نمونههای آب رودخانه در دو فصل تر و خشک قبل از سد رسوبگیر به روش t-test
Table 10- Results of comparison of mean of river water samples in two fresh and dry seasons before
sediment catchment dam by t-test method
عنصر
فرض برای واریانس
F
Sig.
t
df
)Sig. (2-tailed
0.844
0.844

28
28

0.199
0.199

0.794

مـقـايسه نمـونههای گـرفته شـده آب رودخـانـه در
دو فــصـل تـر و خشـک قـبل از سـد رسـوبگــیر
نشـان مـیدهـد کـه در نمـونـه آبهای قـبـل از سـد

0.070

تساوی
عدمتساوی

آلومینیوم
Al

در ايـن دو فصـل تنـها از نـظر میـزان عـنصر
آلـومیـنیوم تـفاوتـی مشـاهـده نـمیشـود (جدول
.)11

جدول  -11نتایج مقایسه میانگین نمونههای آب رودخانه در دو فصل تر و خشک بعد از سد رسوبگیر به روش t-test
Table 11- Results of comparison of average of river water samples in wet and dry seasons after
sediment trap dam by t-test method
عنصر
فرض برای واریانس
F
Sig.
t
df
)Sig. (2-tailed
0.037
0.038

16
15

-2.276
-2.276

0.011

مقايسه نمونههای بعد از سد در دو فصل تر و خشک
نشان میدهد که آبهای بعد از سد در اين دو فصل از

2.607

تساوی
عدمتساوی

آلومینیوم
Al

نظر آلومینیوم در سطح احتمال پنج درصد تفاوت دارد
(جدول .)12
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نتايج مقايسه میانگین نمونههای قبل و بعد از سد
در فصل خشک نشان داد که آبهای قبل و بعد از سد

در فصل خشک از نظر میزان عنصر آلومینیوم در سطح
احتمال يک درصد تفاوت داشتند (جدول .)13

جدول  -17نتایج مقایسه میانگین نمونههای آب رودخانه قبل و بعد از سد رسوبگیر در فصل خشک به روش t-test
Table 12- Results of comparison of average of river water samples before and after sediment trap dam
in dry season by t-test method
عنصر
فرض برای واریانس
F
Sig.
t
df
)Sig. (2-tailed
22
16

0.022
0.003

3.126
4.405

0.009

تساوی
عدمتساوی

8.181

آلومینیوم
Al

جدول  -12نتایج مقایسه میانگین نمونههای آب قبل و بعد از سد در فصل تر به روش t-test
Table 13- Results of comparison of average water samples before and after dam in wet season by t-test
method
عنصر
فرض برای واریانس
F
Sig.
t
df
)Sig. (2-tailed
22
21

0.138
0.082

1.538
1.829

0.118

نتايج مقايسه میانگین نمونههای آب قبل و بعد از
سد در فصل تر به روش  t-testنشان داد که نمونههای

تساوی
عدمتساوی

2.640

آلومینیوم
Al

آب قبل و بعد از سد در فصل تر از نظر عنصر آلومینیوم
تفاوتی ندارند (جدول .)10

جدول  -10نتایج مقایسه میانگین نمونههای آب قناتها و چاه در دو فصل تر و خشک به روش t-test
Table 14- Results of comparison of average of water samples of aqueducts and wells in wet and dry
seasons using t-test method
عنصر
فرض برای واریانس
F
t
Sig.
df
)Sig. (2-tailed
16
15

0.271
0.272

0.449

-1.140
-1.140

مقايسه میانگین نمونههای مربوط به قناتها و چاه
در دو فصل تر و خشک نشان داد که نمونه آب گرفته

تساوی
عدمتساوی

0.601

آلومینیوم
Al

شده از قناتها در اين دو فصل از نظر عنصر آلومینیوم
تفاوتی با يکديگر ندارند (جدول .)11

جدول  -18حداکثر مجاز عنصر آلومینیوم در آب آبیاری توصیه شده توسط فائو ()Mullick, 1987
Table 15 - Maximum permissible limit of Aluminum element in irrigation water recommended by
)FAO (Mullick, 1987
غلظت مجاز (میلیگرم در لیتر)
اجزاء
برای مصرف  24ساله روی خاکهای ريزبافت با  PHبین 1-2/1
برای مصارف دائمی در همه خاکها
5

بحث
در سازمانهای معتبر جهانی از قبیل  WHOو CEC1

)1. Colorado Equity Compass (CEC

20

عناصر به دو دسته اصلی و نادر طبقهبندی شدهاند .در
ايـن طبـقهبندی با تـوجه به میزان تمرکز عناصر در آب

24
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زيرزمینی اکسیژندار با  pH= 2و استانداردهای ارائه
شده توسط  WHOو  ،CECعناصر از نظر بیماریزايی
و اثرات بهداشتی به دو دسته عمده عناصر اساسی يا
ضروری و سمی تقسیمبندی شدهاند .اساسی يا ضروری
بودن و سمی بودن عناصر بستگی به میزان غلظت آن
عناصر در آب دارد .با مشاهده پراکنش آلودگی در
آبهای سطحی (مسیر رودخانه) در فصل خشک
مشاهده شد که بیشترين غلظت عنصر آلومینیوم در
معدن مس که در جنوب منطقه مورد مطالعه است،
وجود دارد و از معدن مس سرچشمه به شهر رفسنجان
يعنی به سمت شمال در مسیر رودخانه از غلظت آن
کاسته میشود .همچنین در فصل تر نیز مشاهده شد که
میزان عنصر آلومینیوم در معدن مس سرچشمه
بیشترين مقدار را دارد و با فاصله از معدن از غلظت اين
عنصر کاسته میشود که علت آن به فاصله طی شده
عنصر آلومینیوم در طول مسیر رودخانه منطقه مورد
مطالعه برمیگردد که با نتايج تحقیقات Jasemizadeh
و همکاران ( )2410و  Ciszewskiو همکاران ()1992
که معتقدند رابطه مستقیمی با وجود يا عدم وجود
مناطق صنعتی در افزايش میزان فلزات سنگین در
رودخانهها وجود دارد مطابقت دارد (جدولهای  2تا
 .)13با بررسی پراکنش عنصر موردنظر در آبهای
زيرزمینی (هشت حلقه قنات و يک حلقه چاه) در فصل
خشک مشاهده شد که غلظت عنصر آلومینیوم در مظهر
قناتی که به معدن مس سرچشمه نزديکتر میباشد زياد
است (شکل  )1که علت آن به نزديکی فاصله بین معدن
مس و مسیر جمع شدن آب قنات برمیگردد .در فصل
تر نیز روند تغییرات غلظت آلومینیوم برای همه قناتها
تقريباً يکسان است که علت آن به تغذيه تقريباً يکسان
قناتها توسط بارندگیهای مختلف در فصل تر
برمیگردد (جدول  .)10در مقايسه با مقادير مجاز اعالم
شده ،حداکثر غلظت مجاز عنصر آلومینیوم برای
آبهايی که بهطور مداوم در همه خاکها استفاده
میشوند پنج میلیگرم بر لیتر و برای آبهايی که
حداکثر به مدت  24سال در خاکهای ريزبافت با pH
بین  1و  2/1مصرف میشوند  24میلیگرم بر کیلوگرم

است .حد مجاز اين عنصر در آب آشامیدنی بر اساس
اعالم سازمان بهداشت جهانی  4/2میلیگرم بر لیتر است
(جدول  .)11با مقايسه مقادير فوق و نتايج بهدست آمده
مشاهده میشود میزان آلومینیوم در اکثر نقاط بیشتر از
حد مجاز میباشد .همچنین نتايج نشان داد میزان
غلظت عنصر آلومینیوم در فصل تر در آبهای سطحی
منطقه مورد مطالعه بیشتر از فصل خشک میباشد که
علت آن به وجود بارندگی با شدتهای مختلف و در
نتیجه افزايش آبشويی و فرسايش در منطقه مورد
مطالعه است .الزم به ذکر است که افزايش غلظت عنصر
آلومینیوم در فصل تر نسبت به فصل خشک در منطقه
مورد مطالعه فاصله خیلی زيادی از همديگر ندارند که با
نتايج تحقیق  Shanbehzadehو همکاران ()2413
مغايرت دارد  .نتايج حاکی از اين است که میزان غلظت
عنصر آلومینیوم در قناتها در فصل خشک بیشتر از
فصل تر در منطقه مورد مطالعه است .در چاه مورد
بررسی در منطقه مورد مطالعه نیز غلظت عنصر
آلومینیوم در فصل خشک بیشتر از فصل تر است که
احتما ًال به عدم تغذيه مناسب آب قناتها و چاه مورد
مطالعه توسط بارندگیهای مختلف اشاره دارد.

نتیجهگیری کلی
معدن مس سرچشمه به دلیل قرار گرفتن بر روی
کمربند جهانی مس ،مورد توجه ويژه در ايران و جهان
قرار گرفته است .از اين معدن میتوان به عنوان بهترين
منبع مس در ايران نام برد که زيرمجموعه شرکت ملی
صنايع مس ايران است؛ بنابراين تحقیقات علمی در مورد
فلزات سنگین در آبهای سطحی و زيرزمینی محدوده
اين معدن و ساير معادن مشابه در ايران و دنیا روزبهروز
اهمیت بیشتری پیدا میکند .همچنین نتايج تحقیق
بهطور کلی نشان داد که در آبهای سطحی منطقه مورد
مطالعه ،میزان غلظت عنصر آلومینیوم در فصل تر بیشتر
از فصل خشک است .همچنین نتايج تحقیق نشان داد
که میزان غلظت عنصر آلومینیوم در قناتها و چاه
منطقه مورد مطالعه در فصل خشک بیشتر از فصل تر
است .نتايج اين تحقیق بهطور کلی نشان داد که در
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فلزات سنگین در همه فصول مختلف سال در اين منطقه
صورت گیرد و همچنین فلزات سنگین بیشتری در
 مورد بررسی و،آبهای سطحی و زيرزمینی منطقه
.آزمايش قرار گیرند

سپاسگزاری
از آزمايشگاه خاکشناسی مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان به دلیل همکاری
.در آزمايشهای مـختلف سـپاسگزاری میشود

فصول خشک و تر میزان عنصر آلومینیوم در آبهای
 هر چقدر مکان،سطحی و زيرزمینی منطقه مورد مطالعه
نمونهبرداری از آبهای منطقه به معدن مس سرچشمه
 غلظت عنصر آلومینیوم در آبهای،نزديکتر باشد
منطقه بیشتر است؛ بنابراين آبهای سطحی و زيرزمینی
اين منطقه بیش از حد مجاز سازمان بهداشت جهانی
آلومینیوم دارند و قابل آشامیدن نیستند؛ بنابراين توصیه
میشود تحقیقات جامعتر و کاملتری با توجه به اهمیت
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