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 چکیده

کند. از این رو بررسیی کییییت   سالمت انسان را تهدید می های طبیعی وآلودگی منابع آب زیرزمینی، یکی از مهمترین خطراتی است که اکوسیستم
 اسیتیاده  میدیریت صیحی    به تواندای از مصارف کشاورزی و شرب، از اهمیت خاصی برخوردار است و میدلیل تأمین بخش عمدهبه زیرزمینی هایآب

ازحد آن باعث ایجیاد مشیکالت    است که مقادیر بیش آرسنیکزیرزمینی، فلزات سنگین بویژه  هایآبکمک نماید. یکی از عوامل آالیندگی  آبی ازمنابع
در بیشتر نقاط جهان و ایران، به ویژه در استان کرمان گزارش شده  آرسنیکشود. آلودگی منابع آب زیرزمینی به های مختلف میمتعددی از قبیل بیماری

در منابع آب زیرزمینی دشت سیرجان، واقع در استان کرمان پرداخته شده است.  آرسنیکو تغییرات زمانی  است. در تحقیق حاضر، به بررسی توزیع مکانی
دشت به صورت فصلی )از زمسیتان   در مکانی مناسب باتوزیع ،های کشاورزی، شرب و قنات(منبع آب زیرزمینی)چاه 22برداری از برای این منظور نمونه

های آب مونهندر  آرسنیکگیری شد. بررسی توزیع مکانی نشان داد که غلظت موجود در منابع آب اندازه آرسنیکان و میز صورت گرفت ،(96بهارتا  94
از نیواحی مرکیزی وجیود دارد و بیه      هاییقسمتدر شمال شرق دشت و  آرسنیکباشد. بیشترین مقدار غلظت متغیر میμg/l 200تا  μg/l1زیرزمینی از

موجود دشت برای شرب از نظر اسیتاندارد   هایآب% از 68های انجام گرفته مشخص شد که با بررسی کاهشی دارد.سمت شمال و جنوب دشت، روندی 
(ppb10)، های پیزومتری، نشان داد که با افزایش برداشت از منابع برداری فصلی و بررسی تراز آب چاهباشند. همچنین نتایج حاصل از نمونهمناسب نمی

گیری کرد که در صورت ادامه اضافه برداشت توان نتیجهیافته است و می آرسنیک افزایشآب زیرزمینی و کاهش تراز سط  آب، با گذشت زمان غلظت 
 وجود دارد. آرسنیکپتانسیل افزایش غلظت  ،زیرزمینی و کاهش بیشتر سط  آب زیرزمینی هایآباز 

 

 زیرزمینی، توزیع مکانی، تغییرات زمانی هایآب، آلودگی، آرسنیککلیدی های واژه

 

 3  2  1مقدمه

 در نییر  هامیلیون برای آب تأمین منابع از یکی زیرزمینی هایآب

 انسیانها،  سیالمت  بیر  ایعمده تأثیرات هاآن شدن آلوده و بوده جهان

 Jousma et) دارد زیسیت  محیی   و کشیاورزی  صینایع،  فعالییت 

al.,1987   یکییی از آرسیینیک(. آلییودگی سیییره آب زیرزمینییی بییه ،
ترین مشکالت حال حاضر است که بشیر بیا   ترین و نگران کننده وسیع

(. بیش از صد میلییون نییر از   FiJohn et al., 2014رو است)آن روبه
زیرزمینیی   هایآبمردم در جنوب و جنوب شرقی آسیا، بر اثر مصرف 

 Ravenscroft et) دارنید  در معیر  خطیر قیرار    آرسینیک آلوده بیه  

al.,2009). شبه فلزی است که معموال در همه جای پوسیته   آرسنیک
 عنصیر  این(.Smedley&Kinniburgh., 2002شود )زمین یافت می

 یافیت  طبیعت در آلی و معدنی صورت به نیز و مختلف هایظرفیتا ب

                                                           
 های آبی دانشگاه شهید باهنر کرماندانشجوی دکتری سازه -1

 دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان -2
 دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان -3
 (Email: mbr@uk.ac.ir                            :نویسنده مسئول -)* 

 
 

داخیل آب، ناشیی از آزاد شیدن     آرسینیک . بیشیترین مقیدار   شیود می
 آرسینیک  غلظت (.Ahuja.,2008ها و رسوبات است )سنگ آرسنیک

(. به طور کلیی  Yan-Chu., 1994) هاستسنگ از بیشتر ها،خاک در
نسیبت بیه    آرسینیک های رسی و سیلتی حاوی مقیدار بیشیتری   خاک
بیه   آرسینیک (.Ravenscroft., 2009) ای هسیتند هیای ماسیه  خیاک 

تیر  عناصر متحیرک شود و نسبت به دیگر راحتی در داخل آب حل می
باشید، بیه    آرسینیک باشد. اگر سازند در برگیرنیده آبخیوان، دارای   می

گیردد. آاانیح حیاظیت    زیرزمینیی میی   هیای آبراحتی باعث آلودگی 
در آب آشیامیدنی   آرسینیک محی  زیست آمریکا، حداکثر مجاز غلظت 

 میکروگرم در لیتیر کیاهش داده اسیت    10به  50را از  1993در سال 

(Kartinen&Martin., 1995.) 
 ماننید  جهان قاط ازن بسیاری آب منابع در آرسنیک باالی غلظت

 از هاییبخش شیلی، ویتنام، تایوان، چین، تایلند، نپال، هند، بنگالدش،

 دییده (، رومانی،صربستان،مجارسیتان ) اروپا هایبرخی بخش و آمریکا

 .(Smedley&Kinniburgh., 2002است ) شده
و همکاران، به بررسی توزیع مکانی آرسینیک در منیابع آب    ژویین
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چین پرداختند.  1زیرزمینی نواحی شمالی، شرقی و جنوبی سین کیانگ
درصید از منیابع آب    12هیا نشیان داد کیه بییش از     نتایج بررسیی آن 

دارنید و غلظیت آرسینیک بیا      μg/l 10زیرزمینیی، آرسینیک بییش از    
 (.Yinzhuet al.,2017یابد )میبرداری، افزایش افزایش عمق نمونه

و همکاران، تحقیقی با هیدف بررسیی آلیودگی منیابع آب      شرستا
انجام دادند. ، واقع در نپال 2زیرزمینی به آرسنیک، در روستای کاتماندو

متیر، در   304تا  84هایی به اعماق نمونه آب زیرزمینی، از چاه 41آنها 
برداشت و میورد آنیالیز   طی فصول پیش از مانسون و پح از مانسون، 

تیا   3قرار دادند. نتایج نشان داد که دامنه تغییرات غلظت آرسنیک بین 
هیای  باشید و غلظیت آرسینیک در چیاه    میلی گرم بیر لیتیر میی    137
برداری، در فصول پیش از مانسون و پح از مانسون، به ترتییب،   نمونه
(، μg/l 10درصد، پیش از حد مجاز سازمان بهداشت جهانی ) 26و  17

 (.Shrestha,et al., 2015است )

ایشوار و همکاران، به بررسیی تغیییرات مکیانی و زمیانی غلظیت      
در نپال پرداختند. نتایج  3های زیرزمینی حوضه گانگحآرسنیک در آب
هیا نشیان داد کیه مییانگین غلظیت آرسینیک در فصیل        تحقیقات آن

( μg/l7/36( و در فصل زمسیتان،حداقل ) μg/l3100تابستان، حداکثر )
ها بیان کردند که تغییرات مکانی غلظت آرسنیک، احتماالً به است. آن

 ,.Ishwar et alباشد )ها میعلت شرای  جغرافیایی منطقه و عمق چاه

2014 .) 
 یینچیوان در دشت  آرسنیکشوانگباو و همکاران، تغییرات مکانی 

 هیای آبدر  آرسینیک ها نشان داد که ، انجام دادند. تحقیقات آن4چین
زیرزمینی منطقه مورد مطالعیه، تغیییرات مکیانی قابیل تیوجهی دارد.      

متیر( بیه    40-250تیر) زیرزمینیی عمییق   هیای آبدر  آرسنیکغلظت 
 هییایآبو در  μg/l 7بییا میییانگین  μg/l10چییاه، کمتییراز 7اسییتثنای 

تییا  μg/l 1از  آرسیینیکمتییر(، غلظییت  4-40تییر)عمییقزیرمینییی کییم
μg/l177 باشدمتغیر می (Shuangbao et al.,2013.) 

 زیرزمینی آب موجود در آرسنیک ارزیابی در همکاران و فرانسیسکا

 اسیتیاده  مکیانی آرسینیک   توزییع  تعییین  برای زمین آمار هایازروش

 اسیتاندارد  از حید  منطقیه  درصد  90از بیش که گرفتند نتیجه و کردند

 . (Franciscaet al., 2009) است کرده تجاوز آرسنیک
 اسیتیاده  آرسنیک را با توزیع مکانی ،نقشهو همکاران جینگجین 

تیایوان،   شیرقی  شیمال  در واقیع  النیانگ دشت در کریجینگ روش از
-Jinزیرزمینیی دشیت را شناسیایی نمیود )    تهیه و مناطق بحرانی آب 

Jinget al., 2007). 
هیای گذشیته   در سیال  آرسنیکدر ایران نیز آلودگی منابع آبی به 

ای که بر روی منابع آب شرب روسیتاها و  مطالعهبررسی شده است.در 

                                                           
1- Xinjiang 
2- Kathmandu 
3- Ganges 
4- Yinchuan 

توسی    هیای شهرسیتان چیارامیواق اسیتان آیربایجیان شیرقی      بخش
روسیتا از نظیر    210انجیام شید، تعیداد     (،1387) مسافری و همکاران

زیرزمینی مورد ارزیابی قرار گرفیت کیه در    هایآبدر  آرسنیکمیزان 
رم در لیتر بدست آمد. میکروگ 500تا  0از  آرسنیکها دامنه غلظت آن

روسیتای ماخولیه،    3وجود داشت. در  آرسنیکروستا  41در آب شرب 
میکروگیرم در لیتیر قیرار     500باالتر از  آرسنیکبابونه و حمام، غلظت 
برابر استاندارد سازمان بهداشت جهیانی بیود.    50داشت که این میزان 

رم در میکروگی  10-75روستا نیز غلظت مشاهده شده در دامنیه   38در 
در این روستاها به  آرسنیکلیتر مشاهده گردیده است. علت باال بودن 

 .شناسی منطقه استدلیل ساختار و کیییت زمین
 از سینگین  عناصیر  از برخیی  غلظیت (، 1393) وهمکاران اردکانی

 استیاده با و بررسی رزن دشت زیرزمینی آب منابع را در آرسنیک جمله

 تهییه  را مربوطیه  عناصیر  بنیدی پهنیه  نقشه ،زمین آماری هایاز مدل

 مطالعیه  مورد عناصر غلظت میانگین که داد نشان هاآن نتایج نمودند.

 .باشدمیWHOاز استانداردهای تعیین شده توس   کمتر
بر روی آلودگی رودخانه چپلیو منطقیه    (،1387) بابایی و همکاران

کیه در  هیا نشیان داد   هیای آن کاشمر مطالعاتی را انجام دادند. بررسی
 آرسینیک برداری در طول رودخانه، آلیودگی بیه   ایستگاه نمونه 9تمام 

میکروگیرم   10-8/28در فصل پاییز  آرسنیکوجود دارد. دامنه غلظت 
در فصیل زمسیتان بییش از     آرسینیک در لیتر بود و مییانگین غلظیت   

ها این احتمال را دادند که این نوسیانات متیأثر از   فصول دیگر بود. آن
 .باشدآرسنیکدر جذب های زمین و نیوی آب از الیه میزان بارش

ای را بییر روی منییابع آب مطالعییه(، 1389) دهقییانی و همکییاران
حلقه چاه مورد  21زیرزمینی دشت انار در استان کرمان انجام دادند. از 

میکروگرم در لیتر بدست  96بین صیر تا  کآرسنیآزمایش، دامنه غلظت
هیای  مربیوط بیه بخیش    آرسنیکآمد. در این مطالعه بیشترین غلظت 

جنوب و جنوب شرقی منطقه مورد مطالعیه بیود کیه در ایین منیاطق      
های سولییدی از رگه آرسنیکمعادن مح قرار دارند. بر اساس شواهد، 

به این نقاط راه  این معادن آزاد گردیده و در جهت شیب آب زیرزمینی
در  آرسنیکهای حاوی کشیافته است. به نظر محقق، استیاده از آفت

هیای موجیود در بخیش مییانی     های پسته در آلودگی برخی نمونیه باغ
 است.دشت انار نقش داشته 

ای را بر روی آب زیرزمینی مطالعه(، 1389) قاسم زاده و همکاران
ه زرد نیشیابور انجیام   چشیم روستاهای حسن آباد و ارغش در منطقیه  

روستای حسن آبیاد   آرسنیکها نشان داد که میزان دادند. تحقیقات آن
 22باشد که ایین مییزان حیدود    میکروگرم در لیتر می 126-266بین 

هیای معیدن   باشد. علت آلودگی، فعالیتمی WHOبرابر حد استاندارد 
م هیای اصیلی اعیال   کاری و رهاسازی دپوهای باطله در حریم آبراهیه 

 .ستگردیده ا
هدف از انجام تحقیق حاضر،بررسی توزیع مکانی و تغییرات زمانی 
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 هامواد و روش

باشد که بیا وسیعتی حیدود    محدوده مطالعاتی، دشت سیرجان می
دقیقییه   15درجیه و  55جغرافیایی  هایمربع بین طولکیلومتر  7921
درجییه و   28جغرافیایی  هایعر و دقیقه شرقی  26رجه و د 56تیا 
در غرب استان کرمیان   ،دقیقیه شمالی 57درجیه و  29دقیقیه تیا  52

 موردنییاز  بیشیترآب  زیرزمینی، آب منابع دشت این واقع شده است. در

کنید. آب و هیوای منطقیه    می تأمین را صنعت و برای شرب،کشاورزی
و خشک است. متوس  بارندگی سالیانه بر  سیرجان از نوع نیمه بیابانی
ایستگاه بیاران سینجی موجیود در دشیت      11اساس گرادیان بارندگی 

)مهندسیین مشیاور آبخیوان،     باشید میلیمتیر میی   150سیرجان، برابیر  
1392 .) 

موقعییت   گیرفتن  نظیر  در بیا  و میدانی مطالعات اولیه انجام از پح
بیا   فعیال  هیای چیاه  کیه  دشیت  سط  از نقاطی در ،پیزومتریهای چاه

چیاه   آب از بودنید و اجیازه برداشیت    مستقر کشاورزی و شرب کاربری
حلقه چاه انتخاب و پح از ثبت مختصات جغرافییایی   22وجود داشت، 
مرحلیه بیه صیورت     5برداری از آب طیی  ، نمونهGPSتوس  دستگاه 

هیا بیه روش   انجام شید. ایین نمونیه    96تا بهار  94فصلی از زمستان 
1
ICP-MMS.مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفتند 

بیرداری آب زیرزمینیی   برداری، مطابق با دستورالعمل نمونیه نمونه
،انجیام شید. در جیدول    2(EPAآاانح حیاظت محی  زیست آمریکیا ) 

آورده شده است. الزم به یکیر   هابردارینتایج حاصل از نمونه 1شماره 
 10بیرداری حیداقل   باشد که برای برداشت نمونه آب از چاه، نمونهمی

راکد که ممکین   هایآبدقیقه پح از شروع کار پمپاا انجام گرفت تا 
 1است تغییراتی در کیییت آن ایجاد کنند، از چاه خارج گردند. شیکل  

هیای  حییاری چیاه  های شناسی و الگموقعیت جغرافیایی، نقشه زمین
 برداری در سط  دشیت به همراه موقعیت مکانی نقاط نمونه پیزومتری

 دهد.را نشان می

 

 و بحث نتایج

 آرسنیکبررسی توزیع مکانی 

، ARCGIS10.1، در محیی  آرسنیکجهت بررسی توزیع مکانی 
صورت گرفت و  ،3(IDWدهی عکح فاصله )به روش وزن یابیدورن

بیرداری تهییه   برای فصیول مختلیف نمونیه    آرسنیکبندی نقشه پهنه
گردد، بیشترین مقدار غلظت (. همانگونه که مشاهده می2شکل گردید)
از نواحی مرکزی وجیود   هاییقسمتدر شمال شرق دشت و  آرسنیک

 . همچنیین، دارد و به سمت شمال و جنوب دشت روندی کاهشی دارد

                                                           
1- Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry 

2- Environmental Protection Agency 

3- Inverse Distance Weighting 

تیا   μg/l 1هیای آب زیرزمینیی از  در نمونیه  آرسینیک میانگین غلظت 
μg/l187نمیودار  3در شیکل شیماره    ج(. -2)شیکل   باشید متغیر می ،
درصید از   1/68دهید کیه   نشان میی  آرسنیکمیانگین غلظت  ایمیله
بیش از حد مجاز استاندارد سیازمان   آرسنیکهای آب زیرزمینی، نمونه

هیا  عیدد از نمونیه   7( دارند و به عبارتی تنهیا  WHOبهداشت جهانی)
دارند μg/l10کمتر از  آرسنیک
 

 آرسنیکتوزیع زمانی 
را نسبت به  آرسنیکروند تغییرات زمانی ،برای نمونه 7تا 4اشکال 

بیرداری واقیع در شیمال،    هیای نمونیه  تراز سط  آب زیرزمینی در چاه
( نشییان 4و  3، 2 ،14هییایشییمال شییرق و مرکییز دشییت )نمونییه   

بیرداری  عالوه بر نمونیه  شود که در اشکال فوق،مشاهده می.دنده می
ن انجیام  بصورت فصلی در دشت سییرجا  96تا بهار  94که از زمستان 

شیرکت آبییای روسیتایی اسیتان      92های تابستان سال ، از دادههگرفت
گونه که در اشکال مذکور همان .شده است ها، استیادهبرای برخی چاه
با افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینیی و کیاهش   گردد، مشاهده می

. شیکل  یافته استافزایش  آرسنیکسط  آب، با گذشت زمان، غلظت 
آب زیرزمینی دشت سییرجان   آرسنیکای غلظت مودار میلهن، 8شماره 

 بییش از حید مجیاز اسیتاندارد جهیانی      آرسینیک در نقاطی که غلظت 
(μg/l10است، درطی فصول نمونه ) دهید. مشیاهده   برداری نشان میی

نسبت به  آرسنیک، غلظت 96ی از نقاط، در بهار دگردد که در تعدامی
هیای  کیه دلییل آن بیارش    (،7)شیکل   دوران قبلی کاهش یافته است

 243بییه میییزان   29/12/95و  3/11/95لغایییت  30/10/95مییور  
، اداره مطالعات پایه منابع آب( که کرمان ایمیلیمتر)شرکت آب منطقه

افزایش  ،منجر به وقوع سیالب و تغذیه منابع آب زیرزمینی و در نتیجه
-که علیی  باشد. الزم به یکر استتراز آب زیرزمینی در آن مناطق می

رغم وقوع بارندگی شیدید، در برخیی از نقیاط دشیت، رونید کاهشیی       
 یافتیه  افیزایش  آرسینیک سطحی آب زیرزمینی حیظ گردیده و غلظت 

بیرای نمونیه    یرزمینیی زنمودار روند تغیییرات تیراز آب    9است. شکل 
کیه از اداره مطالعیات    96تیا اسییندماه    90از شیهریور میاه    ،4شماره 

 .دهد، نشان میکرمان اخذ گردیدهای شرکت آب منطقه
 

 گیرینتیجه

دشت  آرسنیکدراین مطالعه، جهت بررسی توزیع مکانی و زمانی 
منبع آب زیرزمینیی باتوزیعمناسبدردشیت    22برداری از سیرجان، نمونه

صورت گرفت. نتیایج حاصیله    ،(96بهار-94به صورت فصلی )زمستان 
هییای آب نمونییه در آرسیینیکنشییان داد کییه دامنییه تغییییرات غلظییت 

درصید از   1/68باشید و  متغییر میی   μg/l200تیا   μg/l 1زیرزمینی از 
( مناسیب  ppb10موجود دشت برای شرب از نظر اسیتاندارد )  های آب
 باشند.نمی
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 دشت سیرجان برداریموقعیت مکانی نقاط نمونه و هایپیزومتریچاه شناسی، الگموقعیت جغرافیایی، نقشه زمین -1شکل 

 

 (96بهار -94زمستان) ppbبر حسب  منابع آب زیرزمینی دشت سیرجان آرسنیکبرداری نتایج نمونه-1جدول

x y 94زمستان شماره نمونه 95بهار   95تابستان  95پاییز   96بهار    

392459 3271903 1 172 182 186 200 195 
381389 3285050 2 170 180 189 192 195 
369982 3274863 3 135 145 160 168 175 
363473 3271018 4 128 138 150 161 150 
387172 3288494 5 80 89 98 100 90 
366454 3262274 6 59 62 5/64  66 68 
363976 3264486 7 46 50 53 56 60 
376896 3288253 8 40 50 55 60 50 
370362 3260034 9 40 45 50 65 50 
378114 3249595 10 33 38 41 45 43 
359043 3271561 11 30 36 5/37  39 42 
373916 3252107 12 20 25 28 2/30  35 
360044 3279400 13 4/19  20 22 26 30 
354907 3275177 14 16 18 20 22 25 
365328 3298163 15 17 20 21 21 19 
359037 3284473 16 3 5 6 6 9 
392899 3253399 17 5 5 6 7 5 
386979 3244282 18 4 6 6 6 6 
391184 3236848 19 2 3 4 4 5 
398068 3206242 20 3 3 3 3 3 
383294 3252704 21 1 1 1 1 1 
386465 3231477 22 1 1 1 1 1 
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 برداریطی فصول نمونه دشت سیرجان زیرزمینی بندی آرسنیک منابع آبپهنه -2شکل 
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 برداریصول نمونهفدر منابع آب زیرزمینی دشت سیرجان طی  آرسنیکای میانگین غلظت نمودار میله -3شکل 

 

 
 (14 برداری) نمونه شمارهنسبت به تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی طی دوران نمونه آرسنیکتغییرات نمودار  -4شکل 

 

 
 (2 برداری) نمونه شمارهزیرزمینی طی دوران نمونهنسبت به تغییرات تراز سطح آب  آرسنیکتغییرات نمودار  -5شکل 
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 (3 برداری) نمونه شمارهنسبت به تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی طی دوران نمونه آرسنیکتغییرات نمودار  -6شکل 

 

 
 (4 شمارهبرداری) نمونه نسبت به تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی طی دوران نمونه آرسنیکتغییرات نمودار  -7شکل 

 

 
 (96بهار  -94دشت سیرجان)زمستان  آرسنیکای تغییرات زمانی نمودار میله -8شکل 
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 (4نمودار روند تغییرات تراز آب زیرزمینی دشت سیرجان )نمونه شماره  -9شکل 

 

برداری نشان بندی مکانی در طول دوران نمونهمقایسه نقشه پهنه
از رونید افزایشیی برخیوردار اسیت و در      آرسنیکداد که میزان غلظت 

یشترین بباشد. نواحی شمال شرقی دشت، شدت این افزایش بیشتر می
از نیواحی   هاییقسمتدر شمال شرق دشت و  آرسنیکغلظت ادیر مق

مرکزی وجود دارد و به سمت شمال و جنوب دشیت رونیدی کاهشیی    
های جنیوبی دشیت را   های واقع در قسمتتوان چاهبطوریکه می .دارد

برشیمرد. همچنیین نتیایج     آرسینیک جز منابع ایمن از نظر آلودگی به 
هیای پیزومتیری،   برداری فصلی و بررسی تراز آب چیاه حاصل از نمونه

نشان داد که با افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی و کیاهش تیراز   
توان یافته است و میافزایش آرسنیکسط  آب، با گذشت زمان غلظت 

 هیای آبگیری کیرد کیه در صیورت ادامیه اضیافه برداشیت از       نتیجه
پتانسیل افزایش غلظت  ،زیرزمینی و کاهش بیشتر سط  آب زیرزمینی

 وجود دارد. آرسنیک

 

 منابع 

در منیابع آب   آرسینیک توزییع مکیانی    .1393 .اردکانی،س.، جمالی،م
هیتمیین همیایش ملیی و     .زیرزمینی دشیت رزن اسیتان همیدان   

 نمایشگاه تخصصی مهندسی محی  زیست

. بررسی 1387بابایی،ی.، علوی مقدم،م.، قاسم زاده،ف.، ارباب زوار،م. 
های سطحی کوهسر  کاشیمر بیه آرسینیک. علیوم و     آلودگی آب

 .3تکنولوای محی  زیست، دوره دهم، شماره 

زیرزمینیی بیه   . آلیودگی سییره آب   1389دهقانی، م.، عبیاس نیژاد،ا.   
 ششیم،  و سیی  سیال  شناسیی،  نیترات، سرب و کیادمیوم، محیی   

 .87-100صیحه  ،56شمارة

. اثرات زیست محیطی آرسنیک در 1389قاسم زاده، ف.، شیارودی،م. 
منطقه چشمه زرد جنوب غربی نیشاپور اسیتان خراسیان رضیوی.    

 بلورشناسی و کانی شناسی ایران
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 19ی اول، شماره اول، صیحات علمی بهداشت محی  ایران. دوره

 .28تا 

 رقیو اب کویرهیای  حیوزه آبرییز   آب منابع بیالن سازی بهنگام مطالعات
. جلد سیوم گیزارش آب   1392سیرجان. مهندسین مشاور آبخوان. 
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Abstract 

Groundwater contamination is one of the most important threats to natural ecosystems and human health. 
Therefore,groundwater quality assessment, due to the provision of a large part of agricultural and drinking 
consumption, is very important and can help improve the management of water resources. One of the causes of 
groundwater pollution is the existence of heavy metals, especially arsenic, the overload of which causes many 
problems, such as various diseases. Groundwater pollution witharsenic has been reported in most parts of the 
world and Iran, specifically Kerman Province. In the present study, spatial distribution and temporal variability 
of arsenic in groundwater resources of Sirjan Plain, located in Kerman Province, are investigated. For this 
purpose, sampling was performed from 22 groundwater resources (agricultural wells, drinking water and qanats) 
withsuitable spatial distribution in the plain on the seasonal basis (from winter 2015 to spring 2017) and the 
amount of arsenic in the water resources wasmeasured. The spatial distribution analysis showed that the 
concentration of arsenic in groundwater samples varied from 1μg/l to 200 μg/l. The highest concentrations of 
arsenic was in the northeastern part of the plain and in parts of the central area, and a decreasing trend was found 
towards the north and south of the plain. It was shown that 68% of the available water was not suitable for 
drinking. Also, results of the seasonal sampling and the assessment of groundwater level showed that, with the 
increasing discharge of groundwater resources and reducing level of groundwater, arsenic concentration was 
increased. It can be concluded that,with the excessive discharge of groundwater and further decrease in the level 
of groundwater, there wasa potential for increasing arsenic concentration. 

 

keywords:Arsenic, Contamination, Groundwater, Spatial Distribution, Temporal Variability 

 

                                                           
1- Ph.D. Candidate of Water Structures, ShahidBahonar University of Kerman 

2- Department of Water Engineering, ShahidBahonar University, Kerman, Iran 

3- Department of Water Engineering, ShahidBahonar University, Kerman, Iran 

(*- Corresponding Author Email: : mbr@uk.ac.ir) 

 ياري و زهكشي ایران آب نشریه

 677-686. ص ،1398شهریور  -، مرداد 13جلد ، 3شماره

Iranian Journal of Irrigation and Drainage 

No. 3, Vol. 13, Agu.-Sept. 2019, p. 677-686 

mailto:mbr@uk.ac.ir

