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ارزیابی آلودگی غیر متمرکز خاکهای با سنگ بستر کواترنر
در منطقه دوست بیگلو (شمال غرب استان اردبیل)
رضا طالئی ،1فرزانه عظیمی مطعم ،2حمیدرضا پیروان 3سعید
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 -2، 1عضو هیات علمی و محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل ،اردبیل ،صندوق پستی53135-545 :
 -3حمید رضا پیروان ،عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ،تهران ،صندوق پستی13445-1133 :
 -4کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل ،اردبیل ،صندوق پستی53135-545 :
RZTALA@yahoo.com
چکیده
آلودگي خاك از آلودگي محيط زيست مستثني نيست ،خاك آلوده ميتواند آبهای سطحي و زير زميني را نيز آلوده نمايد .گياهان نيز
ميتوانند با جذب عناصر فلزی از خاك ،آلوده شوند .فرآيند دگرساني سنگها باعث غني شدگي يا تهي شدگي برخي عناصر در سنگ
مادر و زونهای دگرساني ميشود .غلظت برخي عناصر مضرر در خاك اين مناطق نيز نسبت به ميانگين خاكهای مناطق غير آلوده متفاوت
است .غلظت برخي از عناصر کشنده و سمي نه تنها در خاكها بلكه در آبهای سطحي و زير زميني منطقه دوست بيگلو در شمال غرب
شهر اردبيل و حتي برخي از گياهان نيز بسته به شرايط زيستي آنها غير عادی است  .جهت بررسي ميزان تمرکز عناصر فلزی سنگين و سمي
تعداد  11نمونه از خاك سطحي روی رسوبات مربوط به کواترنر (عهد حاضر) جمع آوری و بعد از آناليز به روش  ICPمورد تجزيه و
تحليل قرار گرفت .مقايسه مقادير به دست آمده با استانداردهای جهاني عناصر نشان ميدهد که در افقهای سطحي خاكها ،عناصر طال،
گوگرد ،آرسنيك ،کبالت ،مس ،موليبدن و سرب به شدت تمرکز يافتهاند و غلظت برخي ديگر از عناصر از جمله استرانسيم ،کلسيم ،فسفر،
جيوه ،نقره  ،نيكل ،روی ،قلع ،سزيم و سريم هرچند از مقادير معمول بيشتر هستند .تمرکز بيش از حد استاندارد و مجاز اين عناصر در منابع
خاك ،آب و گياه اين منطقه نگران کننده است ،چرا که گسترش بيماریهای مختلف مانند بيماریهای پوستي و مسموميت را در منطقه
ميتوان با آلودگيهای اين عتاصر در ارتباط باشد

واژه های کلیدی :آلودگی خاک ،نهشته کواترنر ،عناصر ،سمی ،زیست محیطی

 -1مقدمه
يكي از مهمترين منابع آلوده کننده خاك مي تواند عناصرر فلزی سرنگين و سمي از منشا غير متمرکز طبيعي باشد که از سنگها و
تخريب آنها سررچشمه ميگيرد ( .)Donald L.S., 1995مينراليزاسيون و دگرسانيها يكي از فرايندهای طبيعي هستند که تغييرات
ترکيبي و کاني شرناسري مهمي در سنگهای اوليه بوجود ميآورند و باعث آزاد سازی ،تمرکز و يا تخليه برخي از عناصر فلزی و
غير فلزی سرمي و سرنگين ميشرود .لذا در چنين مناطقي انتظار ميرود گسترش و پراکندگي عناصر سمي در منابع خاك متفاوت
بوده و آلودگيهای طبيعي شديدی را بوجود آورد .چون خاك روی نهشتههای کواترنر که شامل رسوبات عهد حاضر است منبع
اصرلي عناصر غذایي گياهان ميباشد ،لذا مطالعه ميزان آلودگي اين خاكها ميتواند پايه و اساس مطالعات محيط زيست باشد .از
آنجا که زون قرهداغ طارم بعنوان يك زون متالوژن (دارای مناطق مينراليزه و دگرسانيهای وسيع ميباشد) مطرح بوده و بخشي از
آذربايجان را نيز دربر ميگيرد و در برخي از مناطق آن نيز فعاليتهای معدني وسررريعي انجام گرفته و در حال انجام نيز ميباشرررد
بنابراين بررسري امكان آلودگي اين گونه مناطق از ديدگاه محيطي زيست و محدوديتهای بوجود آمده ضروری ميباشد چرا که
فلزات سرنگين و سمي نهايتاً در خاك و ته نشستها دفن ميشوند و اين فلزات غالباً در اليههای باالیي خاك تجمع يافته
 )B., 1995و از طريق گياهان و يا آب وارد چرخه غذايي دام و انسان ميشوند.
1

( Colin

هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران
 71و  71شهريور  ،7931دانشگاه فردوسي مشهد

مطالعات قبلي انجام گرفته در منطقه بطور کلي جنبه اکشرافات معدني داشرته و از ديدگاه محيط زيسرت کنكاشرري صورت
نگرفته اسررت ( سررازمان صررنايع و معادن اسررتان اردبيل 7911و  .)7917در نقشررههای زمين شررناسرري(751:0,000اهر) و 75700,000
(الهرود) عالوه بر ترکيبهای سرنگي ،محدودههای زونهای دگرسراني و وسرعت زياد آنها نشران داده شرده است (سازمان زمين
شرناسي و اکتشافات معدني کشور 79::،و  . )7910با اين وجود در ساير نقاط کشورمان و بسياری از نقاط معدني دنيا اثرات منابع
آلوده کننده غير متمرکز بر محيط زيسرت مورد ارزيابي قرار گرفته است .از جمله ميتوان به مطالعات خراساني پور م .و همكاران
ارزيابي عناصرر مسرموميتزا در خاكهای شرهرك مسركوني مس سررچشرمه اشاره کرد.

( )791:در خصرو

Fergusson L.,

) (1985معتقد اسرت که با تعيين مقادير غلظت فلزات بصرورت زمينه در خاكها ميتوان مقادير آلوده کننده اين عناصر را تعيين
کرد .همچنين با مقايسرره مقادير عناصررر خاك با اسررتانداردهای تعريف شررده ميتوان محيط زيسررت را از ديدگاه ميزان آلودگي
ارزيابي کرد (، De TemmermanL.O. and et al., (1984) .)Salminen R. and Tarvainen T., 1997

Tack F.M.G. and et

) ،al., (1997و  Klassen R.A., 1998معتقدند که مقادير عناصررر در خاكها به نوع مواد اوليه سررنگي و فرايندهای ثانويه موثر بر
آنها بسرررتگي دارد .محققين زيادی از جمله ) Barize D. and Sterckeman T., (2001و )Horckmans L. and et al., (2005

معتقد هسرتند که چون غلظت فلزات در خاك ها دارای تغييرات زيادی است لذا جهت تعيين مناطق آلوده بايد از زمينههای محلي
عناصر استفاده کرد ،تا از حذف مقادير باالی ناهنجاریها جلو گيری شود Miller J.R. and et al., (2004) .آلودگيهای خاك،
آب و رسروبات را به عناصرر کادميوم ،سرب و روی در مناطق مينراليزه بوليوی مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيدهاند که
عالوه بر آب ،آلودگي خاكها سرربب انتقال عناصررر فلزی سررمي به چرخه غذايي دام و انسرران شررده و در ايجاد بيماریها دخالت
مينمايند .در خصو

پااليش خاك ها راهكارهای عملي زيادی پيشنهاد شده است ،پااليش به روش شستشويي خاكهای آلوده

بوسررريله ) Kuo S. and et al., (2006در مورد خاكهای آلوده به کادميوم ،روی ،نيكل ،کروم  ،مس و سررررب در تايوان مورد
ارزيابي قرار گرفته اسررت .کاهش آلودگي خاكها با اسررتفاده از گونههای گياهي روش مناسرربي جهت کاهش آلودگي خاكها
ميباشد که در اين خصو
al.,در خصررو

مطالعات زيادی صورت گرفته است؛ در اين خصو

ميتوان به نتايج (Veerle M.J. and et )2006

اسررتفاده از نوعي کلم در کاهش غلظت عناصررر کادميم ،روی و کلسرريم ،و ( Gisbert C. and et al., )2006در

استفاده از گونههای تيره شببو جهت پااليش عناصر کادميم ،روی ،مس و سرب اشاره کرد Yoon J. and et al., )2006( .تاثير
آب و خاكهای آلوده به سررالمتي انسررانها را مورد بررسرري قرار داده و عالوه بر تعيين رابطه بين ميزان عناصررر خاك و  71گونه
گياهي ،امكان انتقال عناصر از طريق خاك های آلوده را به چرخه زيستي ارزيابي نمودهاند.

 -2مواد و روشها
 -7تهيه نقشههای زمين شناسي با تاکيد بر محدودههای زونهای دگرسان در مقياس 7510000
 -1بره منظور مطرالعه نحوه و ميزان اثرات منابع غير متمرکز بر محيطي زيسرررت بر کيفيت منابع خاك منطقه مورد مطالعه ،تعداد 11
نمونه خاك از افقهای سطحي خاك(افق  Aو  )Bدر مناطق دگرسان و غير دگرسان جمعآوری گرديد
 -9آناليز خاكها به روش ICP
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 -1تجزيه و تحليل دادهها و مقايسره غلظت آنها با مقادير اسرتاندارد ،در اين قسرمت ميزان عناصرر فلزی و سنگين در ترکيب خاك
مناطق دگرسران و مينراليزه با اسرتانداردهای موجود برای هر عنصرر مقايسره شده ،و غني شدگي و يا تهي شدگي عنصری مشخص
ميگردد.

 -1-2موقعیت منطقه مورد مطالعه
محدوده دوست بيگلو در  11کيلومتری شمال غرب شهرستان مشگين شهر ،بين طولهای جغرافيايي  11 91 71تا 11 9: 3
و عرضهای جغرافيايي  91 91 14 تا  91 91 1:واقع گرديده است (شكل  .)7اين محدوده در يك ناحيه کوهستاني تا تپه
ماهوری در شرمال و شرمال شررو روسرتای دوسرت بيگلو و نيز شررو -شمال شرو روستای زاخور قشالو قرار گرفته است .مناطق
دگرسان شده (سيليسي ،آرژيليك و…) وسيعي که بعضاً دارای عاليم کاني سازی نيز ميباشند ،در آن مشاهده ميشود.اين محدوده
دارای آب و هوای سررد در زمسرتان و معتدل در تابستان است .متوسط ميزان بارندگي منطقه بين 9:0تا 1:0ميليمتر در سال گزارش
شرده است .بلندترين نقطه ای که در منطقه دوست بيگلو و پيرامون آن وجود دارد مربوط به ارشق قلعه ميباشد که حدود  7970متر
از سطح دريا ارتفاع دارد و پستترين نقطه نيز مربوط به مناطق پست پيرامون رودخانه قره سو و کف آبراهههای منطقه ميباشد که
از سطح تراز دريا حدود  100متر ارتفاع دارند.

شکل  -1موقعیت و راههای دسترسی به محدوده مطالعاتی

 -3نتایج
اين گروه از خاكها بر روی تراسهای آبرفتي (قديمي و جوان) و آبرفتهای جوان بستر رودخانه) (Qalتشكيل شدهاند .تراسهای
آبرفتي قديمي و رسوبات مخروط افكنه شامل واريزههای زاويهدار تا گرد شده هستند که ابعاد قطعات آنها بسيار متنوع و منفصل
) (Unconsolidateميباشد .از نظر زماني قديميترين رسوبات مربوط به کواترنر هستند .تراسهای جوانتر بر اثر حمل قطعات از
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واحدهای سنگي اطراف در ابعاد مختلف از چند سانتيمتر تا چنددسي متر تشكيل شده و توسط سيماني از جنس اکسيد آهن به هم
چسبيدهاند .شيب اين واحد کم و تقريباً افقي است .واحد اخير گسترش محدودی داشته و بيرونزدگيهای آن بصورت پوششهای
پراکنده در دره قلعه درهسي و اليههای نيز در شمال غرب محدوده مشاهده ميشود .با توجه به وجود پيريت فراوان در اين واحدها و
اکسيده شدن آنها ،آب های دارای ترکيبات آهن از محيط خارج و رسوب اکسيد آهن در ميان قطعات واريزهای و آبرفتي باعث
سيماني شدن آنها شده است ( شكل.)1

شکل -2نهشتههای کواترنر با زمینه اکسید آهن

آبرفتهای بستر رودخانه ها شامل رسوبات جوان کف بستر رودخانه ميباشند و نسبت به ساير رسوبات کواترنر جوانتر هستند
که واريزههايي از تمام واحدهای منطقه در آنها ديده ميشود .براساس استاندارد  Vinogradovدر  Yagodin B.A., 1984عناصر
طال ،گوگرد ،آرسنيك ،کبالت ،مس ،موليبدن و سرب بشدت در خاكهای روی نهشتههای آبرفتي کواترنر تمرکز يافتهاند و برخي
ديگر از عناصر نظير استرانسيم ،کلسيم ،فسفر ،جيوه ،نقره ،نيكي ،روی ،قلع ،سزيم و سريم هرچند از مقادير معمول بيشتر هستند ولي
غلظت آنها از چند برابر تجاوز نميکند .مقايسه عناصر با استانداردهای ) Bowen H.J.M., (1979و ) Donald L.S., (1995نيز نشان
مي دهد که عناصر طال ،آهن ،فسفر ،گوگرد ،آرسنيك ،کبالت ،مس ،موليبدن ،سرب ،آنتيموان ،تاليم و سلنيم نسبت به مقادير
استاندارد تغليظ شدهاند (شكل  9و  .)1در خاكهای روی آبرفتهای منطقه عالوه براين که بين مقادير حداکثر و حداقل فاصله زياد
ديده مي شود بلكه الگوی تغييرات عناصر نيز نشان دهنده تمرکز و تهي شدگي شديد برخي از عناصر است .تغليظ بيش از حد عناصری
مانند طال ،گوگرد ،موليبدن و آنتيموان در مقابل تهي شدگي نقره ،بر ،تنگستن و زيرکونيم قابل توجه ميباشد .
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شکل  -3فراوانی عناصر مهم در خاکهای روی نهشته های آبرفتی مربوط به کواترنر که نسبت به مقادیر میانگین عناصر(Vinogradov

در  ) Yagodin B.A., 1984نرمالیزه شدهاند.

شکل  -4فراوانی عناصر مهم در خاکهای روی نهشته های کواترنر که نسبت به مقادیر میانگین عناصر(عناصر طال ،نقره ،تنگستن،
کادمیم ،سزیم و تالیم براساس  Bowen H.J.M., 1979و بقیه عناصر براساس  Donald L.S., 1995نرمالیزه شدهاند).

 -4بحث و نتیجه گیری
در نهشتههای کواترنر که واريزههايي از تمام واحدهای سنگي منطقه در آنها ديده ميشود عناصر طال ،گوگرد ،آرسنيك ،کبالت،
مس ،موليبدن و سرب بشدت تمرکز يافتهاند .نفوذ محلولهای هيدروترمال و تشكيل کانيهای سولفيدی و تاثير فرايندهای جوی
بعدی سبب تشكيل سولفات و گوگرد خالص گرديده و در نتيجه باعث افزايش غلظت اين عنصر در خاكهای مناطق مينراليزه و
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دگرساني شده است .بدليل حضور سولفيد آهن (پيريت) فراوان در منطقه و اکسيداسيون آنها سولفات آهن سه ظرفيتي و اسيد
سولفوريك تشكيل مي شود .سولفات آهن سه ظرفيتي با اسيد سولفوريك ترکيب شده و به سولفات آهن دو ظرفيتي تبديل ميشود
که در اثر آن گوگرد خالص نيز آزاد شده و وارد محيط ميشود .غلظت بااليي گوگرد در نمونههای آب منطقه بصورت سولفات
( 41تا بيش از  1100ميلي گرم در ليتر -بخش شيمي آب) نشان دهنده تاثير شديد مينراليزاسيون و زونهای دگرساني بر منابع آب
است .هرچند وجود گوگرد در خاك جهت افزايش بازده محصوالت کشاورزی و باغي مثبت ارزيابي ميشود ولي افزايش بيش از
حد آن در مناطق معدني مضر تلقي ميشود ،لذا احتمال گسترش بيماریهای مختلف مرتبط با گياهان آلوده به گوگرد (سولفيدها و
سولفاتها) در منطقه دور از انتظار نيست .با توجه به غلظت زياد اين عنصر در محيطهای سنگي و خاکي منطقه ميتوان آلوده بودن
آنها را به اين عنصر بسيار سمي از منبع مواد معدني و سنگهای دگرسان شده مورد توجه قرار داده و امكان ورود بيش از حد استاندار
آن را در چرخه زيست محيطي از جمله آبهای سطحي و زير زميني توجيه کرد .عنصر آرسنيك سمي بوده و مقدار متوسط آن در
خاكهای آلوده نشده بين  :تا  70ميكروگرم در گرم در نظر گرفته شده است ،ولي يك دهم گرم تری اکسيد آرسنيك ميتواند
موجب مرگ انسان شده و سرطان پوست و بسياری از سرطانهای اعضاء داخلي نظير مثانه ،ريه و يا کليه به علت آثار آرسنيك در
محيط است (غضبان ف7917 ،.؛  Colin B., 1995و مسافری م .و يونسيان م .)791: ،.همچنين ميتواند موجب بيماری سياهي و
تباهي پا گشته و در نهايت منجر به مرگ شود .ميزان سمي بودن آرسنيك ،به شكل شيميایي آن و يا به عبارت ديگر ،به درجه
اکسايش و شكل های آلي و غير آلي آن بستگي دارد .آرسنيك به حالت احياء بسيار مضرتر و خطرناكتر از حالتهای ديگر آن از
جمله حالت اکسايشي است .ميزان ورود آرسنيك به بدن انسان از طريق غذا بسيار بيشتر از آب آشاميدني است ولي چون آرسنيك
موجود در غذا به صورت آلي است لذا آگر آب آشاميدني دارای آرسنيك باشد خطرات جدیتری را برای انسان و حيوان خواهد
داشت .منشاء اصلي آرسنيك در منابع خاك و آب منطقه مورد مطالعه کانيهای فلزی مختلف از جمله پيريت ،کالكوپيريت ،گالن
و اسفالريت بوده و از طريق آب آشاميدني و گياهان وارد چرخه غذايي دامها و انسانها ميشود.
فرض بر اين است که نبايد ميزان جذب سرب از طريق غذای جامد در انسانها بيش از  400ميكرو گرم باشد ( Beek J. and

 ،) et al., 1976و اين موضوع مقدار سرب گياهان و جذب آن بوسيله گياهان را از لحاظ سالمت انسان با اهميت ساخته است.
خاكهای آلوده به سرب در منطقه ،عالوه بر افزايش غلظت آن در گونههای گياهي منطقه و آبهای سطحي و زير زميني ،بصورت
ذرات گرد و غبار چسبيده به گياهان مورد تغذيه دام و انسان قرار گرفته و احتماالً ميزان سرب وارد شده به بدن اهالي منطقه و استفاده
کنندگان از محصوالت توليدی را افزايش ميدهند .بزرگساالن تقريباً در مقابل اثرات سرب مقاومترند و تنها در صورت مصرف باال
دچار بيماری اعصاب خارجي ميشوند اما در کودکان مصارف نسبتاً کم ميتواند تاثيرات زيانبارتری داشته باشد .مصرف باالی سرب
در کودکان باعث بروز آنسفاليت حاد سربي ميشود که يك بيماری کامالً خطرناك است و در آن شخص دچار تورم مغزی ميشود
( .)Needleman H.L., 1988سرب در مقادير کم نيز ميتواند فعاليت آنزيم پورفوبيلينوژن سنتاز ) (Porphobilinogen synthaseرا
کاهش دهد .از طرفي به دليل تمايل سرب در اتصال به ميتوکندری مزاحمتهايي در رابطه با تنفس سلولي و توليد انرژی به وجود
خواهد آمد .لذا احتمال گسترش بيماری های مختلف مرتبط با گياهان آلوده به سرب در منطقه دور از انتظار نيست .آزاد سازی مس
از مناطق معدني و زونهای دگرسان آن سبب آلوده شدن خاك و در نهايت آب ميشود .ميزان اين آلودگي عالوه بر اينكه در
خاك های منطقه از حد استاندارد بسيار باالتر است بلكه ميزان غلظت آن در آبهای سطحي و زير سطحي نيز چندين برابر مقدار
مجاز اعالم شده ميباشد .لذا احتمال گسترش بيماریهای مختلف مرتبط با آبهای آلوده به مس در منطقه دور از انتظار نيست.
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غلظت برابر با  0/7ميلي گرم در ليتر برای در آب برای اکثر گياهان سمي است ،بطورکلي مسموميت ناشي از کبالت تابع نوع گياه و
خصوصيات شيميایي خاك ميباشد ( .)Tanji K.K., 1990کبالت در طبقهبندی( Fergusson L., )1985سرطانزا محسوب ميشود
و بيماریهای قلبي ناشي از مسموميت کبالت نيز به اثبات رسيده است ( .)Centeno J.A. and et al., 1996در سنگهای مادر اسيدی
منطقه موليبدن زياد است و خاكهای که از تخريب اين سنگها و زونهای دگرساني آنها بوجود ميآيد مقدار زيادی موليبدن قابل
جذب گياه را دارا هستند ،بطوريكه گياهان اين نوع خاكها در دامها ايجاد مسموميت ميکنند ( National academy of sciences

 .)and National academy of engineering, 1972برخالف ساير فلزات کم مصرف موليبدن ميتواند به مقدار زيادی توسط گياه
جذب شود ،بطوريكه در ماده خشك برخي از گياهان (مانند برگ گياه پنبه) تا بيش از  7:00ميلي گرم در کيلوگرم نيز تجمع مييابد
(حق پرست م .ر .)7943 ،.عالیم مسموميت ناشي از موليبدن در گياه هنگامي بروز ميکند که مقدار اين عنصر از  900-100ميليگرم
در کيلوگرم در وزن خشك تجاوز کند ،و اين مقدار از خاكهايي با موليبدن  :-7ميليگرم در کيلوگرم قابل جذب است ( J. and

 .)Beeket al., 1976موليبدن در ميزانهای کم برای تغذيه حيوانات ضروری است ،اما چنانچه ميزان آن زياد باشد ،بسيار سمي است.
احشامي که در چراگاههايي که ميزان موليبدن آنها بيش از  70تا  10ميلي گرم در کيلوگرم است ،چرا ميکنند ،به بيماری موليبدنوسس
مبتال ميشوند (غضبان ف .)7917 ،.متاسفانه آمار و اطالعات مستند و دقيق از بيماریهای شايع در مراکز درماني و بهداشتي وجود
ندارد .ولي بنا به اظهارات شفاهي اهالي و پزشكان منطقه گسترش بيماریهای مختلف از جمله مسموميتها و بيماریهای صعب
االعالج نسبت به مناطق ديگر شايعتر است .لذا پيشنهاد ميشود در ادامه اين تحقيق مطالعات بيشتری در زمينه رابطه گياه ،آب و
خاك با بيماریها صورت گيرد.
منابع
حق پرست م .ر" .)7943( ،.فيزيولوژی گياهي" ،انتشارات دانشگاه گيالن7:3 ،

.

خراساني پور م ،.آفتابي ع ،.اسماعيل زاده ع .و نكویي م" .)791:( ،.بررسي ژیوشيميایي و تحليل زيست محيطي عناصر مسموميت زا در افقهای خاك (شهرك
مسكوني معدن مس سرچشمه ،کرمان)" ،دهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران 79 ،تا  7:شهريور .چكيده مقاالت  ،صفحه .110
سازمان زمين شناسي کشور و اکتشافات معدني کشور ( " .)79::نقشه زمين شناسي اهر  ،"751:0000سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور.
سازمان زمين شناسي کشور کشور و اکتشافات معدني کشور (" .)7910نقشه زمين شناسي الهرود  ،"75700000زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور.
سازمان صنايع و معادن استان اردبيل (" .)7911پي جویي و آثار يابي مقدماتي مواد معدني در شمال مشكين شهر" 34 ،صفحه.
سازمان صنايع و معادن استان اردبيل (" .)7917اکتشاف عمومي عناصر فلزی شمال غرب کشور" 793 ،صفحه.
غضبان ف" .)7917( ،.زمين شناسي زيست محيطي" ،انتشارات دانشگاه تهران  174 ،صفحه.
مسافری م .و يونسيان م" .)791:( ،.خطر سرطان ناشي از آرسنيك در آب شرب" ،اولين کنگره ملي محيط زيست ،شغل و سرطان ،تيرماه  .791:بيمارستان
امام خميني تهران ،مرکز تحقيقات سرطان.
Barize, D. and Sterckeman, T., (2001). “Of the necessity of knowledge of the natural pedo-geochemical
background content in the evaluation of the contamination of soils by trace elements”, Sci. total environ.
Vol. 264, pp. 127-139.
Beek, J., Bolt, G.H., Bruggenwert, M.G.M., De Haan, F.A.M., Kamphorst, A., Novozamsky, I., Van Bremen, N.,
Brinkman, R. and Zwerman, P.J., (1976). “Soil chemistry, Basic elements”, Elsevier Scientific Publishing
Company, Vol. I.
Bowen, H.J.M., (1979). Environmental chemistry of the elements, Academic Press, London.
Centeno, J.A., Pestaner, J.P., Muillick, F.G. and Virman, R., (1996). “An analyitical comparison of Cobalt
cardiomyopathy and idiopathic dilated cardiomyopathy”, Biol. Trace Element Res., Vol. 55, pp.21-30.
Colin, B., (1995). Environmental chemistry, Freeman and Company.

7

هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران
 دانشگاه فردوسي مشهد،7931  شهريور71  و71

De Temmerman, L.O., Hoenig, M. and Scokart, P.O., (1984). “Determination of " Normal" levels and upper limit
values of trace elements in soils”, Zig. Pflanz. Bodenkunde, Vol. 147, pp. 687-694.
Donald, L.S., (1995). “Environmental soil chemistry”, Academic Press, 267pp.
Fergusson, L., (1985). “The heavy elements: Chemistry, environmental impact and health effects”, Pergamon
Press, Oxford, 614 pp.
Gisbert, C., Clemente, R., Navarro-Avino, J., Baixauli, C., Giner, A., Serrano, R., Walker, D.J. and Bernal, P.,
(2006). “Tolerance and accumulation of heavy metal by Brassicaceae species grown in contaminated soils
from Mediterranean regions of Spain”, Environmental and Experimental Botany, Vol. 56(1), pp. 19-27.
Horckmans, L., Swennen, R., Deckers, J. and Maquil, R., (2005). “Local background concenterations of trace
elements in soils: a case study in the Grand Duchy of Luxembourg”, Catena, Vol. 59, pp. 279-304.
Klassen, R.A., (1998). “Geological factors affecting the distribution of trace metals in glacial sediments of central
Newfoundland”, Environ, Geol., Vol. 33(2/3), pp. 154-169.
Kuo, S., Lai, M.S. and Lin C.W., (2006). “Influence of solution acidity and CaCl2 concentration on the removal
of heavy metals from metal-contaminated rice soils”, Environmental Pollution, Vol. 144(3), pp. 918-925.
Miller, J.R., Hudson-Edwards, K.A., Lechler, P.J., Preston, D. and Macklin, M.G., (2004). “Heavy metal
contamination of water, soil and produce within riverine communities of the Rio Plicomayo basin, Bolivia”,
Science of the total Environment, Vol. 320(2-3), 29 March.
National academy of sciences and National academy of engineering, (1972). “Water quality criteria”, United States
environmental protection agency, Washington DC. Report No. EPA-R373-033. 592 p.
Needleman, H.L., (1988). “The persistent threat of lead: Medical and sociological issues”, Curr. Probl, Pediatr.,
Vol. 18, pp. 697-744.
Salminen, R. and Tarvainen, T., (1997). “The problem of defining geochemical baslines. A case study of selected
elements and geological materials in Finland”, J. Geochem. Exploration, Vol. 60, pp. 91-98.
Tack, F.M.G., Verloo, M.G., Vanmechelen, L. and Van Ranst, E., (1997). “Baseline concentration levels of trace
elements as a function of clay and organic carbon content in soils in Flanders (Belgium)”, Sci. Total
Environ., Vol. 201, pp. 113-123.
Tanji, K.K., (1990). “Agricultural salinity assessment and management”, ASCE manuals and reports on
engineering practice No. 71, USA.
Veerle, M.J. Grispen, Hans, J.M. Nelissen and Joes, A.C. Verkleij, (2006). “Phytoextraction with Brassica napus
L.: A tool for sustainable management of heavy metal contaminated soils”, Environmental Pollution, Vol.
144(1), pp. 77-83.
Yagodin, B.A., (1984). “Agricultural chemistry”, Mir Publishers, Moscow, Vol. 1, 2 .Translated from the Russian
by Vopyan V.G.
Yoon, J., Cao, X., Zhou, Q.and Ma, L.Q., (2006). “Accumulation of Pb, Cu, and Zn in native plants growing on a
contaminated Florida site”, Science of the total environment, Vol. 368(2-3), pp. 456-464.

8

