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بررسی کانیشناسی منطقه آلوده به آرسنیک بیجار در استان کردستان
کمال نبیالهی* 1و احمد حیدری
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 4استادیار ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه کردستان و  2دانشیار ،دانشکده مهندسي و فناوري کشاورزي ،پردیس
کشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه تهران
تاریخ دریافت4932/22/42:

تاریخ پذیرش4932/44/42 :

چکیده
آرسنیك بهعنوان یك عنصر سمي براي انسان شناخته شده است .فراواني کانيها ميتواند بر میزان آرسنیك در محیط
تاثیر داشته ،در دست داشتن اطالعات کافي از کانيشناسي مکانهاي آلوده ميتواند به مدلهاي ژئوشیمیائي ارزیابي
کننده براي اصال ح آنها کمك کند .بهمنظور بررسي کانيشناسي خاکهاي آلوده به آرسنیك در منطقه بیجار89 ،
خاکرخ بر اساس واحدهاي شکل اراضي انتخاب و  223نمونه خاک و  41نمونه مواد مادري جمعآوري شدند .سپس
آزمایش هاي فیزیکي و شیمیایي معمول و مقدار آرسنیك کل خاک در کلیه نمونهها اندازهگیري شدند .سپس بر اساس
میزان آرسنیك (کم ،متوسط ،زیاد و خیلي زیاد) بر روي  49خاکرخ کانيشناسي رسي و پودري و بر روي نمونههاي
مواد مادري کانيشناسي پودري صورت گرفت .سنگهاي آذرین غني از آهن و گلسنگ در مقایسه با سایر سنگها
داراي آرسنیك بیشتري بودند .مهمترین کانيهایي رسي موجود در منطقه کائولینیت ،اسمکتیت ،کلریت و ایلیت و
کانيهاي مختلط میکا-اسمکتیت ،میکا-ورمیکولیت و کلریت-اسمکتایت هستند .مهمترین کانيهاي آرسنیكدار
منظقه با توجه به نتایج کاني شناسي پودري شامل انارگیت ،آرسنولیت ،اسفالریت ،نیکولیت ،آرسنات مس کلسیم،
آرسنوسولوانیت و کبالتیت ميباشد .نوع و مقدار کانيها متفاوت بوده ،اما مقادیر آنها رابطه واضح و مشخصي با مقادیر
آرسنیك نشان نداد ،فقط در افقهاي زیرین پروفیلهایي که مقادیر آرسنیك خیلي زیاد ميباشند ،مقادیر کانيهاي
آرسنیكدار بیشتر از بقیه بودند.
واژههای کلیدی :آهن ،آلودگي ،پراش اشعه ایکس ،کاني ،مواد مادري
مقدمه
وجود فلزات سنگین در منابع آب و خاک ،یکي از
عوامل محدودکننده استفاده از این منابع ميباشد.
عنصر آرسنیك از عناصر بسیار سمي ميباشد که در
برخي از نقاط جهان مشکالت زیست محیطي و
بهداشتي زیادي را بهوجود آورده است .آرسنیك
بهعنوان یك عامل سرطانزا نیز شناخته شده است
( .)2222 ،Matschullatجذب آرسنیك از خاکهاي
___________________________
* مسئول مکاتباتk.nabiollahi@uok.ac.ir :

آلوده بهوسیله گیاهان باعث ورود آن به زنجیره غذایي
و در نهایت به بدن انسان ميشود ( Liaoو همکاران،
 .)2221یافتههاي جدید در ارتباط با سمیتهاي
انساني و محیطي آرسنیك ( Jainو  )2222 ،Aliو آثار
سوء آلودگي آرسنیك در مناطقي همچون آرژانتین،
بنگالدش ،شیلي ،چین ،مکزیك ،هند ،تایلند ،تایوان و
ویتنام باعث شده است که به بررسي منابع آرسنیك و
چگونگي جابهجایي آن در بومسازگانها توجه بیشتري
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شود ( Plantو همکاران .)2224 ،مقدار فلزات سنگین،
تحت تأثیر عواملي از قبیل فعالیتهاي انسان ،نوع
کاربري ،کاربرد علفکشها و غیره نیز ميباشد.
عالوه بر فعالیتهاي کشاورزي ،تغییرات طبیعي در
مقادیر فلزات خاکي ميتواند ناشي از مواد مادري
مختلف باشد ( Schulinو همکاران .)2227 ،مقادیر
طبیعي فلزات سنگین در خاک در نواحي با مواد
مادري متفاوت تغییرپذیري زیادي نشان ميدهند
( Anawarو همکاران .)2222 ،در نواحي با
سنگشناسي متفاوت ،مقادیر طبیعي فلزات سنگین در
خاک تغییرپذیري زیادي نشان ميدهند که بهوسیله
مواد مادري کنترل ميشوند ( Anawarو همکاران،
 .)2222آرسنیك عنصر نادري است که حدود پنج
هزارم درصد پوسته زمین را تشکیل ميدهد .غلظت
آرسنیك در فسفریتها و رسوبات رسي بیشتر است
( Dhankherو همکاران .)2222 ،آرسنیك در برخي از
رسوبات احیایي تا غلظت  9222میليگرم بر کیلوگرم
تجمع مي یابد و همراه با هیدروکسید و سولفید آهن
در سنگهاي رسوبي یافت ميشود ( Kimو همکاران،
 .)2223غلظت آرسنیك در سنگهاي آذرین معموالً
کم است .اگرچه میانگین  4/1میليگرم بر کیلوگرم
براي کل سنگهاي آذرین ارائه شده است ،اما معموالً
کمي بیشتر (کمتر از پنج میليگرم بر کیلوگرم) از این
مقدارند و در مورد شیشههاي آتشفشاني تا حدي
بیشتر ( 1/3میليگرم بر کیلوگرم) گزارش شده است
( Smedleyو .)2222 ،Kinniburgh
براي ارزیابي و مدیریت خطرات مکانهاي آلوده،
بررسي شرایط ژئوشیمیائي و کانيشناسي حائز اهمیت
ميباشند و الزم است دادههاي کانيشناسي و
ژئوشیمیائي هر دو گرد آوري شوند ،فراواني کانيها
ميتواند در فرایندهاي ژئوشیمیائي که سرنوشت
آرسنیك را کنترل ميکنند ،موثر باشد ( Linو ،Puls
 .)2229تاثیر کانيها بر سرنوشت و انتقال آرسنیك
توجه زیادي را به خود جلب کرده است .در دست
داشتن اطالعات کافي از کانيشناسي مکانهاي آلوده
ميتواند به مدلهاي ژئوشیمیائي ارزیابي کننده براي
اصال ح آنها کمك کند ( Linو .)2229 ،Puls
آرسنوپیریت 4و اورپیمنت 2ازکانيهاي اصلي هستند
Arsenopyrite

1

که این عنصر در آنها یافت ميشود .همچنین،
آرسنیك در پیریت ،9کالکوپیریت ،4گالن 1و اسفالریت
نیز وجود دارد Ghosh .و همکاران ( )2222در مطالعه
کانيشناسي بعضي خاکهاي آلوده غرب بنگال در
هند نشان دادند که منبع آرسنیك در این خاکها
احتماالً بهدلیل وجود کانيهاي آرسنیكدار مارکازیت
و آرسنوپیریت بوده ،همچنین ممکن است ،بهدلیل
جذب آرسنیك بهوسیله پوششهاي اکسیدهاي آهن
که روي دانههاي شن و کانيهاي رسي را پوشش
دادهاند باشد Chen .و همکاران ( )2242در بررسي
آلودگي آرسنیك و مس خاک در امتداد ردیف
توپوگرافي در تایوان بیان داشتند که پروفیلهاي پاي
شیب داراي کانيهاي انارگیت و پیریت بوده که حاوي
آرسنیك و مس زیادي ميباشند .آستانه سمیت
آرسنیك براي محصوالت کشاورزي حدود 42
میليگرم بر کیلوگرم است ( Materaو همکاران،
 )2221و حد مجاز اعالم شده در آب آشامیدني حدود
 42میکروگرم بر لیتر ميباشد (.)2224 ،WHO
بررسيهاي صورت گرفته نشان ميدهد که در برخي از
روستاهاي شهرستان بیجار در استان کردستان ،غلظت
آرسنیك در آب آشامیدني به بیش از یك میليگرم
بر لیتر نیز ميرسد و زخمهاي وسیع پوستي (بیماري
قانقاریا )7که ناشي از مصرف آبهاي آلوده به آرسنیك
است نیز گزارش شده است ( Baratiو همکاران،
 .)2242لذا هدف از این تحقیق ،شناسایي مهمترین
کانيهاي آرسنیك در خاک و سنگهاي موجود در
محدوده مورد مطالعه است ،که ميتواند گامي کلیدي
براي اصال ح و مدیریت بهینه این مکانها باشد.
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مواد و روشها
موقعیت جغرافیايی منطقه مورد پژوهش :بهمنظور
مطالعه و بررسيي کياني شناسيي و سينگ شناسيي در
خاکهاي آليوده بيه آرسينیك و اسيتفاده از آنهيا در
جهت اصال ح و ميدیریت بهینيه در شهرسيتان بیجيار
2

Orpiment
Pyrite
4
Galcopyrite
5
Gallen
6
Sphalerite
7
Gangrene
3
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(روستاهاي ابراهیم آباد ،بابيانظر ،باشيوکي ،علييآبياد و
گوندک) ،منطقهاي آلوده به آرسنیك واقع در محدوده
طييييولهيييياي جغرافیييييائي  722229و  742489و
عرضهاي جغرافیائي  9314113و  9374271در نظر
گرفته شد (شکل  .)4منطقيه از لحياس سينگشناسيي
شامل :تراورتن ،مارن ،کنگليومرا ،سينگ آهيك رسيي،
شیل ،سنگهاي حاوي آهن زیياد ،گيلسينگ ،سينگ

484/

آهك حاوي فسیل ،تراسهاي قدیمي ،رسوبات آبرفتيي
و گابرو (شيکل  )2بيوده ،داراي دو کياربري کشياورزي
دیم و مرتع ميباشد .رژیم رطوبتي و حرارتي خياک در
منطقييه بييهترتیييب :زریييك و مزیييك بييوده و میييانگین
بارنيدگي سياالنه  999/4میليييمتير و میيانگین دميياي
سالیانه  42/48ميباشد.

شکل  -1موقعیت منطقه مورد پژوهش

طراحی نقاط نمونهبرداری :بيراي پوشيش دادن بيه

(( )4388 ،Zinckشکل .)9

کلیه عوامل کنترلکننده مقدار و توزیع آرسنیك خاک
در منطقه مورد مطالعيه (زميینشناسيي ،پروسيههياي
ژئومورفولييوژي ،پسييتي و بلنييدي اراضييي ،کيياربري و
فرایندهاي داخلي خاکها) ،نمونهبرداري بيا توجيه بيه
نقشه ژئومورفولوژي و تفکیك واحدهاي اشکال اراضيي
انجييام شييد .نمونييهبييرداري بييه گونييهاي کييه شييبکه
نمونهبرداري متناسب با تنوع واحيدهاي ژئومورفیيك و
تنوع خاکها باشد ،انجام پذیرفت.

نمونهبرداری میدانی :شبکه نقياط نمونيهبيرداري بير

تهیه نقشه ژئوپدولوژی منطقه :براي تهیه نقشه
ژئوپدولوژي از روش تفسیر استریوسکوپي عکسهاي
هوایي با مقیاس  4 :11222منطقه و کنترل و اصال ح
صحرایي نقشه حاصله استفاده شد .سپس نقشه
واحدهاي ژئومورفیك را به سامانه جغرافیایي Arc-
 GISوارد نموده و تصحیحات هندسي اعمال و زمین
مرجع شد .با تلفیق نقشههاي زمینشناسي ،توپوگرافي
(مدل رقومي ارتفاع) نقشه درصد شیب و کاربري
اراضي نقشه ژئوپدولوژي در سطح لندفرم تهیه شد

اساس تغییرات پارامترهاي ذکير شيده بير روي نقشيه
ژئومورفولوژي طراحي و  89پروفیل حفير و بير اسياس
روشهيياي طبقييهبنييدي آمریکييایي خيياک تشييریح،
نمونهبرداري و طبقهبنيدي شيد (شيکل  .)2بيراي هير
نقطه مطالعاتي اطالعات الزم اعم از محيل پروفیيل در
زمیننما ،نوع واحيد ژئومورفیيك و نيوع ميواد ميادري
یادداشتبرداري و از افقهاي هر پروفیل نمونيهبيرداري
شد .عالوه بر نمونهبرداري خاک از پروفیلها  41نمونه
مواد مادري نیز برداشته شد.
تجزيههای آزمايشگاهی :بافت خاک به روش
هیدرومتري ( Geeو  ،)4382 ،Bauderهدایت
الکتریکي و اسیدیته به روش عصاره گل اشباع
( ،)4314 ،Richardsظرفیت تبادل کاتیوني به روش
باور ( Bowerو همکاران ،)4322 ،کربنات کلسیم به
روش حجمسنجي ( Sparksو همکاران ،)4332 ،ماده
آلي به روش تیتراسیون ( )4382 ،Blackو آرسنیك
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کل خاک در نمونههاي خاک و مواد مادري پس از
هضم به کمك آکوا-رژیا )4332 ،USEPA( 4با
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استفاده از جذب اتمي کوره گرافیتي 2اندازهگیري
شدند.

شکل  -2نقشه زمینشناسي منطقه

شکل  -3نقشه ژئوپدولوژي منطقه در سطح لندفرم ()4388 ،Zinck

تحلیلهای کانیشناسی :بر روي  91نمونيه خياک
شامل  49پروفیل کيانيشناسيي رسيي بيا اسيتفاده از
دستگاه  XRDمدل زیمنس  D5000در گروه مهندسي
علوم خاک دانشيکاه تهيران انجيام گرفيت ( Kittrickو
 .)4329 ،Hopeبر روي همین  91نمونيه خياک و 41
نمونه مواد مادري هم کانيشناسي پودري هيم صيورت
گرفت .این نمونهها بير اسياس میيزان آرسينیك (کيم:
____________________________
1
Aqua regia
2
GTA 110; Varian Spectra 220

کمتيير از  ،92متوسييط ،422-92 :زیيياد 922-422 :و
خیلي زیاد :بیشيتر از  4222میلييگيرم بير کیليوگرم)
انتخاب شدند.
نتايج و بحث
وضعیت آرسنیک در خاا

و ماواد ماادری :در

جدول  4خالصه خصوصیات آماري آرسنیك ،ظرفیيت
تبادل کاتیوني ،کربن آلي ،اسيیدیته ،کربنيات کلسيیم،
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موجيود

رس ،سیلت ،شن آمده است .گروههاي بيزر
در خاکهاي منطقه مورد مطالعه شامل Xerorthents,
Calcixerolls,

Haploxerolls,
Endoaquolls,
 Haploxerepts,و  Calcixereptsميييباشييند .بررسييي

کلیه افقها نشان ميدهد که میزان آرسينیك در افيق
زیرین ( )Bw2پروفیل  14با مقدار  2248میليگيرم بير
کیلوگرم بیشترین و در افق زیرین پروفیل  22با میزان

489/

 41/17میليگرم بر کیلوگرم کمترین است .همچنيین،
از لحاس میانگین آرسنیك خاک ،پروفیيل Typic ( 14
 )Haploxerertsبييا میييانگین  748/4میليييگييرم بيير
کیلييييوگرم بیشييييترین و پروفیييييل Typic ( 47
 )Calcixereptsبييا میييانگین  22/28میليييگييرم بيير
کیلوگرم کمترین میزان آرسنیك را دارا هستند.

جدول  -1خصوصیات آماري آرسنیك خاک و خصوصیات خاک در خاک سطحي و زیرین
)(mg.kg-1

)(cmol+.kg-1

اکسید
آهن

خاک
سطحي

تعداد
میانگین
انحراف معیار
کمینه
بیشینه

89
422
427
47
4322

89
22/4
4
42/2
28/7

89
2/39
2/18
2/42
2

89
23/9
42
49
13/2

خاک
زیرین

تعداد
میانگین
انحراف معیار
کمینه
کشیدگي

444
422/4
232/2
42
97/34

444
22/1
4/22
7/27
2/23

444
2/38
2/2
2/22
-4/14

444
92/47
44
42
-2/43

آرسنیك

CEC

در شکل  ،4میانگین غلظت آرسنیك خاک در
مواد مادري مختلف منطقه نشان داده شده است.
میزان آرسنیك خاک در سنگهاي آذرین غني از آهن
( 4223میليگرم بر کیلوگرم) و گلسنگ (4212
میليگرم بر کیلوگرم) بیشترین ميباشد .که ميتواند
بهدلیل بیشتر بودن حضور کانيهاي آرسنیكدار،
اکسید آهن زیاد و زیاد بودن ذرات ریز رس باشد .بر
اساس منابع موجود غلظت آرسنیك در سنگهاي
آذرین معموالً کم است .میانگین  4/1میليگرم بر
کیلوگرم براي همه سنگهاي آذرین ارائه شده است،
اما معموالً کمي بیشتر از این مقدارند (کمتر از پنج
میليگرم بر کیلوگرم) فقط شیشههاي آتشفشاني کمي
بیشتراند ( 1/3میليگرم بر کیلوگرم) .بهطور کلي
تفاوت نسبي بین انواع سنگهاي مختلف آذرین وجود
دارد .عليرغم نبود غلظتهاي استثنایي آرسنیك در
سنگهاي آذرین ،سنگهاي آذرین بهویژه خاکسترها
عمدتاً در تولید آبهاي حاوي آرسنیك تاثیر زیادي

شن

کربنات

کربن
آلي

pH

89
92
7/8
42
19

%
89
42/8
2/2
22/1
2/17

89
47/2
42/4
2/1
49/1

89
4/2
2/2
2/2
2/7

89
7/1
2/2
7/2
7/3

444
99/3
7/9
41
2/222

444
44/2
42/8
24
2/72

444
22/2
42/29
2/21
-2/23

444
2/1
2/97
2/22
2/44

444
7/2
2/42
7/4
2/72

سیلت

رس

کلسیم

دارند ( Smedleyو  .)2222 ،Kinniburghغلظت
آرسنیك در سنگهاي دگرگوني بستگي به غلظت
آرسنیك در سنگهاي آذرین و رسوبي تشکیلدهنده
آنها دارد .بیشترین غلظت آرسنیك حدود پنج
میليگرم بر کیلوگرم یا کمتر است .غلظت آرسنیك در
سنگهاي رسوبي معموالً در حدود پنج تا 42
میليگرم بر کیلوگرم هستند که این مقدار کمي باالتر
از میانگین سنگهاي آذرین ميباشد .رسوبات رسي
میانگین غلظت آرسنیك بیشتري نسبت به ماسهسنگ
دارند ( 49میليگرم بر کیلوگرم) .غلظت آرسنیك در
رسوبات زغالسنگ و بیسموت متغیر اما اغلب زیاد
است .سنگ آهن نیز داراي غلظت زیاد آرسنیك
ميباشد .سنگهاي کربناته معموالً داراي غلظتهاي
کم هستند ( Smedleyو  .)2222 ،Kinniburghدر
سنگهاي غني از آهن غلظت زیاد آرسنیك هم
گزارش شده است .دادههاي جمعآوري شده از
قسمتهاي مختلف جهان نشان داده که غلظت
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کیلوگرم گزارش کردهاند .غلظت آرسنیك در گلسنگ
هم بیشتر از  432میليگرم بر کیلوگرم گزارش شده
است ( Smedleyو .)2222 ،Kinniburgh

آرسنیك در سنگ آهن بیشتر از  822میليگرم بر
کیلوگرم است ( Smedleyو .)2222 ،Kinniburgh
 Boyleو  )4379( Jonassonبراي سنگهاي غني از
آهن غلظت آرسنیك را بیشتر از  2322میليگرم بر
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سنگ آهک رسی

گل سنگ

معدن مرمر

سنگ آهک فسیل دار

بازالت

گابرو

تراورتن

کوارتزيت

شیل ماسه ای

تراسهای قديمی

سنگهای آذرين غنی از آهن

کنگلومرا و سنگ آهک رسی

ماسه سنگ

سنگ آهک رسی

0

آرسنیک (میلی گرم بر کیلو گرم)

1400

شکل  -4میانگین آرسنیك (میليگرم بر کیلوگرم) براي مواد مادري مختلف موجود در منطقه

نتايج کانیشناسی :مهمترین کانيهایي رسي موجود
در منطقه کائولینیت ،اسمکتیت ،کلریت و ایلیت و
کانيهاي مختلط میکا-اسمکتیت ،میکا-ورمیکولیت و
کلریت-اسمکتایت هستند (شکل  Khormali .)4و
 )2221( Abtahiبیان کردند که مهمترین کانيهاي
موجود در سنگهاي رسوبي آهکي جنوب ،ایران
کائولینیت ،اسمکتیت ،کلریت ،ایلیت ،پالیگورسکیت و
ایلیت-اسمکتیت هستند.
مهمترین کانيهاي آرسنیكدار منظقه با توجه به
نتایج کانيشناسي پودري شامل انارگیت (،)Cu3As4
آرسنولیت ( ،)As2O3اسفالریت ( ،)ZnSنیکولیت
( ،)NiAsآرسنات مس کلسیم ()،)CaCu(AsO4)(OH
آرسنوسولوانیت () )Ha(UO2)4(AsO4).40(H2Oو
کبالتیت ( )CoAsSميباشد .این کانيها عمدتاً
کانيهاي ثانویه بوده ،ناشي از اکسیداسیون سایر
کانيهاي آرسنیكدار ميباشند و یا در رگههاي
هیدروترمال وجود دارند ( Smedleyو ،Kinniburgh
 .)2222همراه این کانيهاي آرسنیكدار ،کاني آپاتیت
به وفور وجود دارد که طبق بعضي منابع ميتواند منشا
آرسنیك باشد ( Smedleyو .)2222 ،Kinniburgh
همچنین ،کاني آهندار فريهیدریت بهدلیل قابلیت
ویژه آهن براي جذب آرسنیك ،ميتواند منبع خوبي

براي آرسنیك باشد ( Smedleyو ،Kinniburgh
 .)2222در  49پروفیل که بر اساس مقادیر مختلف
آرسنیك انتخاب شدند و در آنها مطالعات
کانيشناسي صورت گرفت ،نوع و مقدار کانيها
متفاوت بوده ،اما مقادیر آنها رابطه واضح و مشخصي
با مقادیر آرسنیك نشان نداد ،فقط در افقهاي زیرین
پروفیلهاي که مقادیر آرسنیك خیلي زیاد ميباشند،
مقادیر کانيهاي آرسنیكدار بیشتر از بقیه ميباشند.
 Ghoshو همکاران ( )2222در مطالعه
کانيشناسي بعضي خاکهاي آلوده غرب بنگال در
هند نشان دادند که منبع آرسنیك در این خاکها
احتماالً بهدلیل وجود کانيهاي آرسنیكدار مارکازیت
و آرسنوپیریت بوده ،همچنین ممکن است بهدلیل
جذب آرسنیك بهوسیله پوششهاي اکسیدهاي آهن
که روي دانههاي شن و کانيهاي رسي را پوشش
دادهاند ،باشد Chen .و همکاران ( )2242در بررسي
آلودگي آرسنیك و مس خاک در امتداد ردیف
توپوگرافي در تایوان بیان داشتند که پروفیلهاي پاي
شیب داراي کانيهاي انارگیت و پیریت بوده که حاوي
آرسنیك و مس زیادي ميباشند (شکل .)1
نتایج کانيشناسي پودري مواد مادري نیز نشان
ميدهد که مهمترین کانيهاي آرسنیكدار موجود در
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مواد مادري شامل ،انارگیت ،اسفالریت ،آرسنات-
مسکلسیم ،آرسنوسولوانیت آرسنولیت و بهندرت
رآلگار ميباشد .بهطوري که در مواد مادري بازالت،
سنگ آهك رسي ،تراورتن ،گابرو ،کنگلومرا و سنگ
آهك رسي و گل سنگ مقادیر این کانيها متوسط و

481/

در سنگهاي غني از آهن مقدار بعضي از این کانيها
کمي بیشتر و در بقیه مواد مادري کانيهاي
آرسنیكدار کم بوده و تنوعي هم ندارند (شکل  2و
جدول .)2

1.4 nm

0.35 nm 0.33 nm

0.5 nm
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K
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Count /second

0.7 nm
1 nm

2θ

2θ

شکل  -5پراش نگاشت اشعه ایکس پروفیل  ،1افق Bw1
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شکل  -6پراش نگاشت اشعه ایکس نمونه پودري پروفیل  ،1افق A
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2θ
شکل  -7پراش نگاشت اشعه ایکس نمونه پودري سنگ غني از آهن
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 ترتیب فراواني کانيها در نمونههاي پودري مواد مادري بر اساس سطح زیر پیكهاي پرتو ایکس-2 جدول
ترتیب فراواني کاني

نوع مواد مادري

اسفالریت>آرسنوسولوانیت
اسفالریت=فريهایدریت>انارگیت=آرسنوسولوانیت
آرسنولیت>آرسنوسولوانیت>انارگیت
آرسنوسولوانیت>انارگیت
آرسنات مس کلسیم>آرسنوسولوانیت
آرسنوسولوانیت>آپاتیت>اسفالریت
آرسنوسولوانیت
آرسنوسولوانیت
آرسنات مس کلسیم>آرسنوسولوانیت
رآلگار>آرسنوسولوانیت=آپاتیت=کبالتیت=فريهایدریت>>انارگیت
آرسنات مس کلسیم=انارگیت=کبالتیت>آرسنوسولوانیت
آرسنوسولوانیت
آرسنات مس کلسیم>انارگیت>آرسنوسولوانیت
آرسنوسولوانیت

کوارتزیت
بازالت
سنگ آهك رسي
تراورتن
سنگ آهك حاوي فسیل
گابرو
ماسهسنگ
مرمر
سنگ آهك
سنگهاي غني از آهن
گلسنگ
تراسهاي قدیمي
کنگلومرا و سنگ آهك رسي
شیل

 در مقایسه با سایر سنگها داراي،آرسنیك بوده
 نوع و مقدار کانيها متفاوت.آرسنیك بیشتري بودند
 اما مقادیر آنها رابطه واضح و مشخصي با مقادیر،بوده
 فقط در افقهاي زیرین،آرسنیك نشان نميدهد
،پروفیلهاي که مقادیر آرسنیك خیلي زیاد ميباشند
.مقادیر کانيهاي آرسنیكدار بیشتر از بقیه بودند
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Abstract
Arsenic has been recognized as a toxin element for human. Minerals frequency can effect on
arsenic content and sufficient mineralogical characterization of contaminated sites should
assist geochemical models that assess the potential of natural attenuation remediation of a
subsurface contaminated with arsenic. In order to mineralogy investigation in the arsenic soil
in Bijar area, 83 profiles were selected based on the prepared geopedology map and 229 soil
and 15 parent material samples were collected. Routine physical and chemical characteristics
and soil arsenic contents were measured in all samples. Relative quantity and types of clay
and powder minerals were determined for 35 soil and 15 parent material samples by XRD
analysis. Smectite, illite, kaolinite, chlorite and vermiculite were the most important clay
minerals in the region. enargite, arsenoilte, sphalerite, nicoolite, conichalcite, arsenosulvanite
and cobaltite based on the powdery mineralogy results were the most important arsenic
bearing minerals in the region. The type and content of minerals were different and their
content were higher in the profiles with very high arsenic. In the mudston and Fe-rich rock
arsenic concentration are higher compared to the other parent materials. Also the minerals
content were higher in the mudston and Fe-rich rock compared to the other parent materials.
Keywords: Fe, Mineral, Parent material, Pollution, XRD
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