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پمپـــاژ آب زیرزمینی میتواند غلظت
ارسنیک را در آب آبیاری و آب شرب
افزایشدهد
تهیهکننده :بهرام حسینی

نشست زمین و خسارت به زیرساختها ازجمله پیامدهای پمپاژ آب زیرزمینی در
دورهای طوالنی به شمار میآید که در بسیاری از مناطق جهان رخ داده است .نتایج
پژوهشی جدید که در مجله  Nature Communicationsانتشار یافته است نشان
میدهد که با نشست زمین در اثر پمپاژ ،سالمت انسان و تولید غذا نیز تهدید میشود،
تهدیدی که نادیدنی است :امکان ورود ارسنیک به درون آبخوانها فراهم میآید،
آبخوانهایی که آب شرب و آب آبیاری مزارع را تأمین میکنند .این مطالعه در دره
سن ژوآکوئین در کالیفرنیا انجام شده است.

«ارسنیکبهطور طبیعیدر پوستهزمین
وجود دارد و همواره در مدیریت آب
زیرزمینی ،مایه نگرانی است ،به دلیل
حضور همیشگی آن و پیوندهایی که با
بیماریهای قلبی ،دیابت ،سرطان و
بیماریهای دیگر دارد».

سال هفتم ،شماره بیست و سوم ،زمستان 1397

در ای ــن پژوه ــش ،داد هه ــای ارس ــنیک

محب ــوس بردارد -آب ســـالم نهرهـــا ،باران
و روان ــاب طبیع ــی ب ــه تدریـــج میتوانـــد
سیس ــتمآبزیرزمین ــیراپاکســـازینمایـــد.
ب ــا ای ــن هم ــه ،Rosemary Knight ،از
پژوهشگران همکار و اســـتاد ژئوفیزیک در
مؤسس ــه وودز ،نس ــبت بـــه اتـــکای بیش از
ان ــدازه به بازیابی وضعیت ســـالم هشـــدار
میده ــد .ب ــه گفت ــه وی« ،مـــدت زمانـــی
ک ــه ام ــکان بازیابی ب ــه طـــول میانجامد،
بس ــیار متغی ــر اس ــت و بـــه عوامـــل فراوانی
بس ــتگی دارد».
پژوهش ــگران میگوینـــد اگر ســـه ویژگی
وجود داش ــته باش ــد ،پمپاژ بیـــش از اندازه
نه ــای دیگ ــر نیـــز میتواند همین
در آبخوا 
مش ــکل را پدی ــد آورد :الیههـــای متنـــاوب
رس و ماس ــه؛ منبع ارســـنیک؛ و اکســـیژن
ً
نس ــبتا کم که در آبخوانهـــای واقع در زیر
الی هه ــای ضخی ــم رس متداول اســـت.
ای ــن تهدی ــد ممک ــن اســـت بیشـــتر از
یش ــود گســـترده باشـــد.
آنچ ــه تص ــور م 
تنه ــا در س ــالهای اخیـــر بـــوده اســـت که
دانش ــمندان پ ــی بردن ــد غیـــر از حالتـــی

فصلنامه اندیشـــکده تدبیـــر آب ایران

آزاد شدن ارسنیک از رس

«پــژوه ـشــگــران در ای ــن مطالعه
دریافتند که سنجش ماهوارهای
نشست زمــیــن م ـیتــوانــد غلظت
ارس ــن ــی ــک را در آب زیــرزم ـی ـنــی
پــیـشبــیــنــی کــنــد؛ ب ـنــابــرایــن ،ایــن
تکنیک میتواند سامانه هشدار
سریع بــرای پیشگیری از افزایش
خــطــرنــا ک آل ــودگ ــی ارس ـن ـیــک در
آبخوانها به شمار آید».
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پژوهش ــگران در ای ــن مطالع ــه دریافتند
کـــه س ــنجش ماه ــوارهای نشس ــت زمی ــن
میتوان ــد غلظ ــت ارس ــنیک را در آب
زیرزمین ــی پیشبینی کن ــد؛ بنابراین ،این
تکنیـــک میتواند س ــامانه هش ــدار س ــریع
بـــرای پیش ــگیری از افزای ــش خطرن ــاک
نه ــا به ش ــمار
آلودگـــی ارس ــنیک در آبخوا 
آ ید .
به گفته  ،Ryan Smithنویسنده اصلی
مقاله و دانشجوی دکترای ژئوفیزیک در
مرکز علوم زمین ،انــرژی و محیطزیستی
دانــشـگــاه استنفورد ،مــدت زمــان درازی
اس ـ ــت کـ ــه م ـش ـکــل ارسـ ـنـ ـی ــک در آب
زیرزمینی شناخته شده است .ارسنیک
بهطور طبیعی در پوسته زمین وجود دارد
و همواره در مدیریت آب زیرزمینی ،مایه
نگرانی است ،به دلیل حضور همیشگی
آن و پیوندهایی که با بیمار یهای قلبی،
دیابت ،سرطان و بیمار یهای دیگر دارد.
وی در ادامه میافزاید« ،ولی این یافته که
پمپاژ بیشازحد آب در آبیاری میتواند
غلظت ارسنیک را افــزایــش دهــد جدید
است».
موض ــوع مه مت ــر آن اس ــت ک ــه ای ــن
گـــروه نش ــانههایی را یافتهان ــد ک ــه نش ــان
میده ــد ا گ ــر برداشـ ـتها متوق ــف ش ــود،
آبخوانه ــای آلود هش ــده درنتیج ــه پمپ ــاژ
بیشازح ــد میتوان ــد بازیاب ــی ش ــوند .در
محدودههای ــی ک ــه ن ــرخ نشس ــت زمی ــن
در مقایس ــه ب ــا  15س ــال قب ــل کمت ــر بوده،
میـــزان ارس ــنیک کمتری نیز وجود داش ــته
ا ست .

در صده ــا چ ــاه در دو دوره مختل ــف
خه ــای نشس ــت
خشکس ــالی ،آنالی ــز و نر 
زمی ــن با اس ــتفاده از داد هه ــای ماهوارهای
برآورد ش ــده اس ــت .این تحلیلها نش ــان
داد که ب ــرای نمونه وقتی زمی ــن در حوضه
 Tulareدر دره سـ ـنژوآ کوئین ،س ــریعتر
از  7/5س ــانتیمتر در س ــال نشس ــت
میکن ــد ،ریس ــک مقادی ــر خطرن ــاک
ارس ــنیک در آب زیرزمین ــی ت ــا سـ ـهبرابر
افزای ــش مییاب ــد.
آبخوانه ــای حوضه  Tulareاز ماس ــه و
ش ــن تش ــکیل مییابند و با الیههای نازک
رس از ه ــم ج ــدا ش ــدهاند .این الیه رس ــی
به مانند اس ــفنج عمل میکن ــد ،آب را در
خود نگاه داش ــته و نیز ارس ــنیک رسوبات
قدیم ــی رودخانهای را در خ ــود جای داده
اس ــت .برخ ــاف الی هه ــای ماسـ ـهای و
ً
ش ــنی ،این رسها حاوی اکس ــیژن نسبتا
اندک ــی هس ــتند ،بنابراین ش ــرایطی فراهم
میآیدکه ارس ــنیک به آس ــانی در آب حل
میشود.
زمان ــی ک ــه در اث ــر پمپ ــاژ ،آب بس ــیار
ز ی ــادی از محدودههای ماسـ ـهای و ش ــنی
یش ــود ،آبخوان فش ــرده میشود و
خارج م 
زمین نشس ــت میکن ــد Fendorft .چنین
توضی ــح میدهد« :ماسـ ـهها و شـ ـنهایی
ک ــه در اث ــر فش ــار آب ،س ــراپا نگاه داش ــته
ش ــده بودن ــد ،اکن ــون ش ــروع میکنن ــد ب ــه
متراک مش ــدن» .س ــپس ،آب ــی ک ــه غنی از
ارسنیک اس ــت ،ش ــروع میکند به تراوش
و با آب موج ــود در آبخ ــوان اصلی ترکیب
میش ــود.
چنانچ ــه از آهن ــگ پمپاژ آب ب ــه اندازه
کاه ــش یاب ــد ک ــه وقفـ ـهای در نشس ــت
ایج ــاد کند -و فش ــار تراکم را از ارس ــنیک
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نه ــا ،هواده ــی خوب ــی داش ــته
کـــه آبخوا 
باشـــند و بنابرای ــن تا اندازه ز ی ــادی مصون
از مش ــکالت ارس ــنیک خواهن ــد ب ــود،
نه ــا میتوانن ــد رسهای ــی داش ــته
آبخوا 
نه ــا پائین
شـــود ک ــه می ــزان اکس ــیژن در آ 
باشـــد و بدی ــن ترتی ــب ،ش ــرایط الزم برای
ورود ارس ــنیک ب ــه درون آب زیرزمین ــی
فراهـــم باش ــد.

شناخت ماهوارهای

اینک ــه دورس ــنجی میتوان ــد پی ــش از
آنکـــه آلودگ ــی س ــامت انس ــان را تهدی ــد
کنـــد ،زنگ خط ــر را به ص ــدا درآورد ،جای
امیـــدواری دارد Knight .میگو ی ــد« :ب ــه
جـــای آنک ــه مجب ــور باش ــیم چاههای ــی
را حف ــر کنی ــم و ب ــرای آزمایش ــگاه،
نمونهبـــرداری کنی ــم ،ماهوارهه ــا را در
اختیـــار داریم ک ــه دادهه ــای مورد نی ــاز را
فراهـــم میکنن ــد».
در ح ــال ــی ک ــه داد هه ـ ـ ــای چـ ــاه ب ــرای
اعتبارسنجی و کالیبراسیون دادهه ــای
مـ ــاهـ ــوارهای الزم هـسـتـنــد ،وی توضیح
میدهد که پایش زمینی هرگز نمیتواند
به گستردگی و سرعت دورسنجی باشد.
وی میافزاید« :شما هرگز از یک چــاه به
بسامد کــافــی نمونهگیری نمیکنید که
بتوانید ارسنیک را آن زمــان کــه در چاه
ظاهر میشود شناسایی کنید ».و ادامــه

مــیده ــد« :ب ـنــابــرایــن ،دورس ـن ـجــی بــرای
آ گ ــاهش ــدن از ایـنـکــه آی ــا کیفیت آب به
نقطه بحرانی نزدیک میشود یا نه ،بسیار
سودمند است».
ای ــن مـطــالـعــه در دلــت ــای م ـکــونــگ در
ویتنام نیز انجام شده است .همانند دره
سـنژوآ کــوئـیــن ،در بــرخــی نــواحــی دلتای
م ـکــونــگ ک ــه ن ـش ـســت ب ـی ـش ـتــری وج ــود
داشـ ــت ،غلظت ارسـنـیــک نـیــز بیشتر از
نواحی دیگر بود Fendorf .میگوید« :اکنون
ً
دو منطقه جغرافیایی کامال متفاوت داریم
که به نظر میرسد سازوکارهای مشابهی در
آنها عمل میکند .پیام این پژوهش این
است که ما باید به مدیریت آب زیرزمینی
جدیتر بیندیشیم و اطمینان یابیم که از
آبخوانها اضافهبرداشت نمیشود».
مقاله اصلی:
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«پیـــام ایـــن پژوهش این اس ــت
کـــه مـــا بایـــد بـــه مدیری ــت آب
زیرزمینـــی جدیتر بیندیش ــیم و
اطمینـــان یابیم کـــه از آبخوانها
اضافهبرداشت نمیشود»

