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Environmental Impacts of Aras River Pollution
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ABSTRACT
Aims & Backgrounds The purpose of this study is to investigate the environmental impacts of Aras
River pollution.
Methodology First, the physicochemical properties of river water were measured in the vicinity of
industrial zones. This is an applied survey carried out through sampling and laboratory experiments.
Sampling was performed from mid-2018 to mid-2019 and at selected stations. Three water samples
were taken at each station. Atomic absorption spectroscopy. The concentrations of Nitrate, Nitrite, and
TDS were measured with a spectrophotometer. Calcium, Sodium, and Potassium concentrations were
measured using Flame Photometer and the remainder were measured by professional devices. All
sampling process was repeated four times and the average number was recorded for each station.
Findings The results showed that the lowest recorded electrical conductivity was 0.789 while the highest
was 2.346 ds / m, unsuitability of soil, and water for irrigation. The measured total solids content was
1211 mg / l indicates a moderate limitation in terms of salinity. The average recorded pH was 8.17, which
is within the national permitted range and standard of the World Health Organization. The concentration
of Nitrate and Nitrite is more than the maximum amount of the permitted range. The concentration
of Potassium is in the standard range. According to the obtained mean (64 mg / l), the concentration
of Calcium and Cadmium is within both national permitted range and international standard range,
eith64mg/1, and 0.8 μg/1, respectively. While that of Lead (μg / l 0.09) is just within the standard range.
Conclusion Discharge of agricultural, industrial, and municipal wastewater into the river in upper parts
of the study area is the biggest threat to the lower parts environment.
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چکیده
اهداف و زمینهها :هدف از این تحقیق ،بررسی ابعاد محیط زیستی مرتبط با
آلودگیهای رودخانه ارس است.
روششناسی :در ابتدا ویژگیهای فیزیکو شیمیایی آب رودخانه در مجاورت با
صنایع سنجش شد .در ادامه با بررسی قوانین و اسناد فرادستی در خصوص
جنبههای حقوقی و محیط زیستی آن بحث گردید .این تحقیق از نوع کاربردی و
بهروش پیمایشی و از طریق نمونهبرداری و انجام مطالعات آزمایشگاهی انجام
شده است .نمونهبرداری از اوایل سال  7931تا اواسط سال  7931و در
ایستگاههای منتخب انجام شد .در هر ایستگاه  9نمونه آب برداشت شد.
اندازهگیری فلزات سنگین توسط دستگاه جذب اتمی انجام و غلظت نیترات،
نیتریت و کل مواد جامد با دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد .غلظت
کلسیم ،سدیم و پتاسیم با دستگاه  Flame Photometerو مابقی موارد
نیز با دستگاههای تخصصی سنجش شدند .تمامی نمونهبرداریها چهاربار تکرار
شدند و عدد میانگین برای هر ایستگاه اعالم شد.
یافتهها :نتایج بیانگر آن بوده است که کمترین میزان هدایت الکتریکی در
نمونههای اندازهگیری شده  98113و بیشترین آنها  689.2ds/mاست که
نشانگر محدودیت باالی خاک و آب برای آبیاری گیاهان است .کل مواد جامد
نیز با  7677mg/lنشانگر محدودیت متوسط برای شوری است .درباره pH
میانگین ثبت شده  1871است که در محدوده مجاز ملی و استاندارد سازمان
بهداشت جهانی است ،نیترات و نیتریت ،باالتر از محدوده مجاز قرار دارند.
پتاسیم ،در محدوده استاندارد قرار دارد .کلسیم ،با توجه به میانگین حاصله
( )2. mg/lمی توان عنوان نمود که این پارامتر در محدوده مجاز و استاندارد
قرار دارد .سرب ( )9893 μg/lدر محدوده استاندارد قرار دارد .کادمیوم (μg/l
 ،)981نیز در محدوده مجاز و استاندارد قرار دارد.
نتیجهگیری :ورود فاضالب کشاورزی ،صنعتی و شهری در باالدست منطقه
مطالعاتی ،بزرگترین تهدید برای محیط زیست پاییندست به شمار میرود.
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مقدمه
بهطور کلی وجود منابع آب سالم و عاری از آلودگی پیشنیاز
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

ضروری و اساسی برای حفظ محیط زیست و رشد و توسعه است.
بهعلت روند رو به رشد افزایش جمعیت ،گسترش مراکز صنعتی،
توسعه بافتهای شهری و روستایی و فعالیتهای انسانی ،تولید
پساب صنعتی ،زهآبهای کشاورزی و انواع فاضالبهای
بیمارستانی ،خانگی و تخلیه آنها به منابع آبی پذیرنده ،بدون
رعایت موازین و مالحظات حفاظت از محیطزیست منابع آبی،
کیفیت منابع آب را به شدت مورد تهدید قرار میدهد .در  61ژوئیه
سال  6979مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه
 636/2. / RES / Aبا  766رأی موافق ،بدون مخالف .7 ،رأی ممتنع
و  63غایب اعالم نمود که برخورداری از آب آشامیدنی سالم و
تمیز و بهداشتی برای برخورداری کامل از زندگی حق ضروری
انسانها است .طبق مصوبه میثاق اقتصادی اجتماعی سازمان ملل
آب و امکانات بهداشتی برای هر فرد برای استفاده شخصی و
خانگی (شستن لباس ،آمادهسازی مواد غذایی و بهداشت شخصی
و خانگی) باید بهطور مداوم و کافی در دسترس است
] .[Steinberg et al, 2012میزان آب کافی شامل بین  09و 799
لیتر آب در برای هر فرد در هر روز تعیینشده تا اطمینان حاصل
شود که بسیاری از نیازهای اساسی برآورده و نگرانیهای بهداشتی
به وجود نمیآیند .بسیاری از مردم که در طبقهبندی افراد فاقد
دسترسی به آب تمیز قرار دارند در حدود  0لیتر در روز (یکدهم
مقدار متوسط روزانه کشورهای ثروتمند) آب سالم دسترس هستند
] .[WHO, 2017در سال  6992طبق گزارش برنامه توسعه سازمان
ملل بهدلیل بحران جهانی آب ،سطح بحران آب در برخی از کشورها
در حد فراتر از کمبود یعنی (حدود  6لیتر آب سالم سرانه در روز
برای آمادهسازی مواد غذایی) تعیینشده است .در سال  6999نیاز
اساسی آب آشامیدنی یک زن شیرده که درگیر در فعالیت فیزیکی
است بهطور متوسط  180لیتر در روز اعالمشده بود [USEPA,
].2007
ضرورت زندگی اجتماعی بشر نیازمند مدیریت بهینه منابع و مهار
پیش از بحران کمبود منابع است که مسئله "آب" و به دنبال آن
"آلودگی منابع آبی" از عمدهترین چالشهای فراروی زندگی بشر،
خصوصا کشور ایران است .این چالشها در آینده میتوانند در
سطوح کالن عرصههای نظم عمومی خدمات اجتماعی را تهدید
کنند و لذا نیازمند حضور و مداخله و نظارت دولت است به استناد
ماده یک آییننامه جلوگیری از آلودگی آب  7919/6/71آلودگی،
تغییر مواد محلول یا معلق یا تغییر درجه حرارت و دیگر خواص
فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی آب در حدی که آن را برای مصرفی
که برای آن مقرر است مضر یا غیر مفید سازد .آلودگی ،بهطور کلی
به معنای واردشدن یا واردکردن مواد زیانبار ،سمی یا انرژی
(گرمایی یا صوتی) در محیط زیست انسان ،حیوان یا گیاه ،در
اندازههای بیش از حد مجاز و بیرون از توان زیستی آنهاست که
سبب مخاطرهآمیزشدن منابع زیستی و به خطرافتادن زندگی و
سالمتی جانداران شود ].[Rostamabadi & Jalali, 2014
کیفیت آب رودخانه از نگرانیهای مهم محیط زیستی و بهداشتی
دوره  ،53شماره  ،2بهار 7511
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است زیرا که یکی از منابع عمده آب شیرین موجود برای مصرف
انسان است ] .[Simeonov et al, 2004آلودگی آب مهمترین
تهدید برای کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه به شمار
میآید .فعالیتهای صنعتی در مقیاس بزرگ و تولید انواع
ترکیبات شیمیایی باعث کاهش کیفیت محیط زیست در سطح
جهانی شده است ] .[Cool et al, 2010با نگرش به محدودبودن
آب شیرین در سراسر جهان و نقش فعالیتهای انسانی در کاهش
کیفیت آب ،حفاظت از این منابع آب بهعنوان اولویت اصلی در
قرن  67در نظر گرفته شده است ] .[USEPA, 2007امروزه
محافظت از منابع آب ،اولویت نخست سازمانهای زیست محیطی
است .دسترسی به آبهای شیرین غیرآلوده یکی از بزرگترین
چالشهای فراروی بشر در سالیان پیشرو خواهد بود .در سال
 6999حدود  786میلیارد نفر در جهان به آب شرب پاکیزه دسترسی
نداشتهاند و احتماال در نیمه قرن اخیر حدود  6تا  1بیلیون نفر در
کشورهای کم آب جهان زندگی خواهند کرد ].[Cool et al, 2010
کیفیت آب سطحی دادههای مهمی در مورد منابع موجود برای
حمایت از زندگی در این اکوسیستم فراهم میکند
] .[Manikannan et al, 2011ترکیب فیزیکو شیمیایی آبهای
سطحی تحت تاثیر عوامل و پارامترهای گوناگونی نظیر عوامل
طبیعی (بارندگی ،زمینشناسی منطقه ،آب و هوا و توپوگرافی) و
عوامل انسانی (فاضالبهای شهری ،فعالیتهای صنعتی و
کشاورزی) است .افزایش آلودگی آبهای سطحی نه تنها کیفیت
آب را کاهش میدهد ،بلکه موجب تهدید سالمت انسان ،برهم
خوردن توازن اکوسیستمهای آبی و همچنین مختلشدن توسعه
اقتصادی و رفاه اجتماعی میشود .اکوسیستمهای آبی بهطور
طبیعی دریافتکننده نهایی فلزات سنگین هستند [Peng et al,
] .2009برخی از فلزات برای انسان سرطانزا هستند .در فصل
بارش در اثر ورود رواناب کشاورزی ،فاضالبهای شهری و صنعتی
غلظت این عناصر در آب میتواند به حد باالیی برسد [Guo et al,
] .2009بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب ،شاخص مناسبی برای
تعیین قابلیت مصارف گوناگون از جمله کشاورزی ،صنعت،
خدمات و شستشو و نظافت است ] .[WHO, 2017افت کیفی
منابع آب از بسیاری جهات بر منابع طبیعی دیگر نیز تاثیر
میگذارد ،از جمله باعث کاهش تولیدات کشاورزی ،بههم ریختن
ساختار خاک ،تغییر شرایط اقلیمی و ایجاد مشکالت برای سالمتی
انسانها میشود.
ورود مواد آالینده به اکوسیستمهای آبی ،هم عرصههای طبیعی را
با خطر مواجه میکند و هم سالمت ساکنان اطراف محل آلودگی را
تهدید میکند .مواد آلودهکنندهای که از فعالیتهای معدنکاوی و
پسابهای حاوی فلزات سنگین وارد محیط میشوند ،به خاک و
سفره آبهای زیرزمینی نفوذ کرده و بر سالمت منطقه و مردم
تاثیرات منفی بر جای میگذارند .بیتوجهی به چنین آلودگیهایی،
نه تنها موجب به خطرافتادن سالمت مردم محلی ،بلکه موجب به
خطرافتادن سالمت بخش بزرگی از جامعه خواهد شد .فلزات
Volume 35, Issue 2, Spring 2020

سنگین به هر عنصر شیمیایی فلزی که دارای چگالی نسبتا زیادی
باشد و همچنین در غلظتهای پایین سمی باشند ،اطالق میشود.
فلزات سنگین از عناصر سازنده پوسته زمین هستند و دچار تخریب
و یا فرسایش نمیشوند .این فلزات که از جمله آالیندههای
زیستمحیطی هستند ،در اندازه بسیار کم ،از طریق غذا ،آب
آشامیدنی و یا هوا وارد بدن ما میشوند و میتوانند
مسمومیتهای مزمن و بعضا حاد خطرناکی را ایجاد نماید
] .[Jhajharia et al, 2011فلزات سنگین در محیطهای آبی
بسیار پایدارند ] .[Imanpour Namin et al, 2011با توجه به
اهمیت فلزات سنگین در محیطهای آبی ،تعیین میزان غلظت این
فلزات در محیطهایی همچون رودخانههای آب شیرین ضروری
است ] .[Qihang et al, 2015در خصوص میزان فلزات سنگین
در اکوسیستمهای آبی و همچنین پیامدهای ناشی از آنها،
مطالعات متعددی در سطح جهان صورت گرفته است که از آن
جمله به موارد زیر میتوان اشاره داشت:
گروهی از محققان ،غلظتهای جیوه ،کادمیوم ،نیکل ،سرب ،مس
و آرسنیک را در نمونههای جمعآوری شده از رودخانه لیانژیانگ
بررسی کردند نتایج نشان داد غلظت فلزات سنگین در فصل
بارندگی زیاد و در فصل خشک کم است .غلظت مس در آبهای
سطحی ناحیه  6/.تا  797برابر غلظت مرجع بود و پس از مس به
ترتیب نیکل ،کادمیوم ،سرب ،جیوه و آرسنیک بیشترین غلظت را
داشتند .با وجود این ،در مقایسه با استاندارد زیستمحیطی چین،
ابتدا کادمیوم و سپس جیوه و سرب و مس بهعنوان مضرترین
عناصر شناخته شدند .غلظت مس در نمونههای رسوبی  9/6تا
 .63برابر غلظت مرجع بود و پس از مس به ترتیب نیکل ،جیوه،
سرب ،کادمیوم و آرسنیک بیشترین غلظت را داشتند [Guo et al,
] .2009عدهای دیگر از کارشناسان ،بررسی اثرات دفع پسماندهای
الکتریکی بر محیطهای آبی در آکرای غنا را انجام دادند .نتایج
نشان داد که مقدار فلزات سنگینی مانند سرب ،کادمیوم ،مس و
روی در نمونههای آبی بسیار زیاد است .همچنین ،روشهای
قدیمی بازیافت پسماندهای الکترونیکی نیز منجر به آزادسازی این
فلزات سنگین میشود .سرعت فلزات سنگین و آالیندههای
آزادشده از پسماندهای الکترونیکی که به رسوبات میچسبند و از
این طریق وارد محیطهای آبی میشوند بهشدت به  pHبستگی
دارد ] .[Huang et al, 2014در تحقیقی دیگر ،تاثیرات محیطی
فلزات سنگین آزادشده از بازیافت پسماندهای الکترونیکی در چین
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بیانگر آن بود که چهار نوع فلز
سنگین مس ،سرب ،کادمیوم و کروم از پسماندهای الکترونیکی
آزاد شدند .برای محافظت از محیط باید عملیات بازیافت
پسماندهای الکترونیکی را که منجر به آزادسازی فلزات سنگین در
محیط میشوند کنترل کرد ].[Song & Li, 2014
در قوانین برخی از کشورها همانند فرانسه ،مجارستان ،چک
اسلواکی ،کنترل آلودگی آب را بهعنوان بخشی از کل مسائل مربوط
به آب تلقی میشود ،در حالی که کشورهایی نظیر سوئیس ،هلند،
Geographical Researches
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بلژیک ،این مسئله را جدا از دیگر مسائل آب بررسی میکنند.
ضرورت پیشگیری و کاهش آلودگی آب ،یکی از مهمترین
دغدغههای بسیاری از کشورهای اروپایی است و به تدریج با
گذشت زمان ،قوانین بسیاری پیرامون حفاظت از محیط زیست یا
کنترل آلودگی آب وضع شده است .امروزه کمتر کشوری یافت
میشود که درباره جلوگیری از آلودگی آبها قانونی خاص یا عام
وضع نکرده باشد" .قانون کنترل آلودگی"  731.انگلستان" ،قانون
سیاست ملی محیط زیست"  7319ایاالت متحده آمریکا" ،قانون
بنیادی محیط زیست"  7312ونزوئال و "قانون بنیادی کنترل
آلودگی محیط زیست"  7319ژاپن نمونههایی از این قوانین
هستند .بهصورت کلی آرای حقوقی مباحث محیط زیست بر اصول
مانند استفاده منصفانه ،اصل احتیاط ،اصل پیشگیری و اصل عدم
سوءاستفاده استوار است .اصل احتیاط یکی از اصول مهم و
بنیادین حقوق بینالملل محیط زیست است این اصل در برخی از
اسناد حقوقی زیستمحیطی از جمله منشور جهانی سازمان ملل در
مورد طبیعت  7316و اعالمیه ریو  7336مورد شناسایی قرار گرفته
است که در حقیقت به معنای اتخاذ احتیاط در مواقعی است که
پیامد زیانبار یک فعالیت با قطعیت علمی همراه نیست .ماده 70
کنفرانس ریو بهمنظور حفظ محیط زیست ،مواردی را بیان کرده که
آنها را میتوان به اصل احتیاطی در حفاظت از محیط زیست تعبیر
کرد:
کلیه کشورها موظفاند ضوابط و معیارهای پیشگیری را بهطور
جامع مورد استفاده قرار دهند .در این بند توجه به توان هر دولت
نشانگر مسئولیت مشترک اما متفاوت دولتهاست.
کلیه کشورها موظفاند درجاهایی که خطر جدی بوده یا مسائل و
مشکالت ناشناخته باعث زیان شد را مورد بررسی قرار دهند.
چشمپوشی از اعمال ضوابط بهدلیل پرهزینهبودن آن قابلقبول
نیست ].[Ishay, 2008
مبارزه علیه آلودگی آبها که هم جنبه بینالمللی و هم جنبه
داخلی به خود گرفته است ،شامل سه مرحله است:
الف) اصل پیشگیری؛ در کنار اصل احتیاط یک مفهوم ایجادشده
که هنوز به اصل تبدیل نشده است و آن مفهوم پیشگیری است.
تفاوت آن با اصل احتیاط وجود قطعیت است که با وجود قطعیت
علمی پیشگیری از آسیب و آلودگی ضروری مینماید [Virginie,
] .2016پیشگیری/جلوگیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که
در ذهن تصور میکنیم تا با عملینمودن آنها مانع از بروز حوادث
و یا کاهش خسارات شویم .ضوابط و مقررات زیستمحیطی باید
علل نابودی محیط زیست را پیشبینی کرده و از آنها جلوگیری
کنند .بهطور تقریب همه اسناد حقوق بینالملل محیط زیست اصل
جلوگیری از تخریب محیط زیست را بهعنوان یک حقیقت ،واقعیت
بخشیدهاند که بیشتر آنها راجع به آلودگی دریاها ،آبهای داخلی،
هوا یا حفاظت از منابع زنده است .اصل جلوگیری مستلزم استفاده
از فنون ویژه از قبیل تجزیه و تحلیل احتمال خطر و پس از آن
ارزیابی پیامدهای بهجا مانده از فعالیتهای انجامیافته است.
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

ارزیابی آثار زیستمحیطی پیش از آغاز فعالیت یا طرحی که
ممکن است آثار زیانبار زیستمحیطی درخور توجه به بار آورد ،باید
آثار زیستمحیطی که از اجرای طرح مذکور حاصل میشود ،ارزیابی
شود تا توسعه ،حداقل زیانهای جانبی را داشته است و پایداری را
تضمین کند؛ بنابراین ارزیابی زیستمحیطی به انجامدادن طرحها
و تدوین راهکارهای الزم برای کاهش زیانهای جانبی حاصل از
اجرای طرحها کمک کرده و در مجموع امتیاز اجرای طرح را بیشتر
میکند ].[Forsythe, 2012
ب) تعقیب و رسیدگی؛ یعنی در صورت تخلف از مقررات،
دادگاههای داخلی و بینالمللی باید مجازاتهای کم و بیش
سنگینی را برای کشتیهای مجرم و دولت متبوع در نظر گیرند.
پ) جبران پولی خسارت وارده؛ یعنی کشتی مجرم و دولت متبوع
وی باید خسارت وارده به پالژها ،ماهیها ،خرچنگها و پرندگان
آلوده یا از بین رفتن را نقدا جبران نمایند.
بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد که با احداث سدهای متعدد
در مسیر رودخانه ارس بهعنوان رودخانهای بینالمللی که از
کشورهای مختلف عبور کرده و در پاییندست وارد مرزهای ایران
میشود ،منجر به کاهش حجم آب دریافتی از یکسو و دریافت
آبی با کاهش کیفیت شده است .ورود مواد شیمیایی سمی به
رودخانه در اثر توسط فعالیتهای صنعتی و کشاورزی کشورهای
باالدست میتواند سالمت و نیز فعالیتهای اقتصادی ساکنان
استان آذربایجان را مورد مخاطره قرار داده و اکوسیستمهای این
استان را با خطر نابودی مواجه کند .به این دلیل ضروری است تا
در خصوص شرایط موجود رودخانه ارس کند و کاویشده و با
توجه به آراء دادگاههای بینالمللی ،ادعای آتی و احتمالی ایران در
این خصوص مورد بررسی قرار گیرد .یکی از مشکالت و نقایصی که
در قانون وجود دارد قوانین مربوط به مبحث آلودگی آبها و
پراکندگی تدوین مقررات مربوط به آن است.
با توجه به آن که حوضه آبریز ارس ،سه استان شمال غربی کشور
را پوشش میدهد و منبع آبی مهمی برای این منطقه به شمار
میرود و نظر به تعدد و تنوع فعالیتهای صنعتی و کشاورزی در
حاشیه این رودخانه ،در این تحقیق ویژگیها و خصوصیات فیزیکو
شیمیایی این رودخانه مورد بررسی قرار گرفته است .هدف از انجام
این تحقیق ،تعیین پارامترها ،غلظت عناصر و فلزات سنگین و در
نهایت سنجش و ارزیابی وضع موجود رودخانه ارس از طریق
مقایسه با استانداردهای ملی و بینالمللی است.

روششناسی
معرفی منطقه مطالعاتی
این تحقیق از نوع کاربردی و بهروش پیمایشی و از طریق
نمونهبرداری و انجام مطالعات آزمایشگاهی صورت گرفته است .در
بخش نخست ،اقدام به اندازهگیری و سنجش بار آلودگی رودخانه
ارس شد .سپس ،با مراجعه به اسناد حقوقی و قوانین و مقررات
موجود ،در خصوص جنبههای مربوط به حقوق محیط زیست
دوره  ،53شماره  ،2بهار 7511
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تحلیل صورت گرفت .نمونهبرداری از اوایل سال  7931تا اواسط
سال  7931و در ایستگاههای منتخب انجام گرفت .این مناطق
براساس بازدیدهای صورتگرفته و همچنین مطالعه اسناد ،مدارک
و گزارشها بهعنوان کانونهای پراکنش آالیندههای صنعتی و
کشاورزی در نظر گرفته شدند .به عالوه به جهت اطمینان از
انتخاب مناسب ،با مراجعه به سازمانهای ذیربط نظیر منابع
طبیعی ،اداره کل محیط زیست ،شیالت و آب منطقهای در
خصوص هر یک از ایستگاههای منتخب بررسی و تایید نهایی
صورت گرفت .جدول  ،7نام و مشخصات ایستگاههای مورد مطالعه
را نشان میدهد.
جدول  )7نام سدهای مورد مطالعه در حوضه آبریز ارس (تا سال )7931
نام رودخانه
استان
ردیف نام ایستگاه/عنوان سد
بابا احمد
آذربایجان غربی
بابا احمد
7
خارج بستر قرهسو
اردبیل
آق زمان
6
خارج بستر انارچای
اردبیل
انار
9
چشمه اطراف
اردبیل
اینانلو
.
بیگ باغلو
اردبیل
بیگ باغلو
0
زنوزچای
آذربایجان شرقی
چوخو رزمی
2
زنوزچای
آذربایجان شرقی
زنوز
1
شیخ احمدچای
اردبیل
شیخ احمد
1

ظروف نمونهبرداری از جنس پلیمر  7لیتری در نظر گرفته شد که
قبل از نمونهبرداری بهطور کامل مورد شستشو قرار گرفتند .نمونهها
از فاصله 6متری لبه آب و 69سانتیمتر ی عمق رودخانه برداشت
شدند .در هر ایستگاه  9نمونه آب برداشت شد .یکی برای
اندازهگیری فلزات سنگین ،یکی برای اندازهگیری نیترات ،نیتریت،
 BOD ،TDS ،ECو دیگری هم برای اندازهگیری مواد معدنی نظیر
 Ca ،Naو  .Kنمونه مربوط به فلزات سنگین با استفاده از اسید
نیتریک غلیظ تا  pHکمتر از  6اسیدی شد تا از رسوب احتمالی
کاتیونها و رشد میکروارگانیسمها جلوگیری شود و همچنین
جذب سطحی به وسیله دیوارههای ظرف به حداقل برسد .در ادامه،
نمونهها به آزمایشگاه معتمد منتقل شدند .اندازهگیری فلزات
سنگین آهن ) ،(Feسرب ) ،(Pbکادمیوم ) ،(Cdمس ) ،(Cuکرم
) ،(Crمس ) ،(Znمنگنز ) ،(Mnکبالت ) ،(Coتوسط دستگاه
جذب اتمی انجام شد .همچنین غلظت نیترات ،نیتریت و کل مواد
جامد ) (TDSبا دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد .غلظت
کلسیم ) ،(Caسدیم ) (Naو پتاسیم ) (Kبا دستگاه Flame
 Photometerو مابقی موارد نیز با دستگاههای تخصصی
سنجش شدند .تمامی نمونهبردار یها چهاربار تکرار شدند و عدد
میانگین برای هر ایستگاه اعالم شد.
ضریب آلودگی و ضریب بار آلودگی
ضریب آلودگی از نسبت غلظت عنصر از نمونه برداشتشده به
غلظت همان عنصر در نمونه زمینه بهدست میآید & [Abrahim
].Parker, 2008
رابطه ()7
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ضریب بار آلودگی نیز از رابطه زیر محاسبه میشود:
رابطه ()6
√
 :Cضریب آلودگی؛  :nتعداد فلزات؛  :Cbackgroundغلظت عنصر در
نمونه زمینه؛  :Csampleغلظت عنصر در نمونه برداشت شده است.
 ،CF>1نشان دهنده وجود آلودگی در رسوبات است.
 ،CF<1به معنی عدم آلودگی است.
در صورتی که  PLIنزدیک به  7باشد ،نشاندهنده این است که بار
یا غلظت فلزات سنگین نزدیک به غلظت زمینه و اگر بیش از 7
باشد ،نشاندهنده این است که رسوب آلوده است [Wang et al,
].2013
آنالیز آماری
بهمنظور بررسی چگونگی توزیع دادهها از نرمافزار  SPSS.18و برای
تعیین همبستگی از آزمون اسپیرمن استفاده شد .همچنین آنالیز
همبستگی دومتغیره برای توصیف ارتباط بین پارامترها به کار برده
شد .ضریب همبستگی باال (نزدیک  +7و  )-7به معنی همبستگی
باال بین دو جفت متغیر است و مقادیر نزدیک به صفر بیانگر عدم
ارتباط بین دو متغیر در یک سطح معنیدار  P > 9890است .بهطور
صریح میتوان گفت ،پارامترهایی که  rبزرگتر از  981نشان
میدهند ،بهصورت همبستگی قوی r،بین  980تا  981همبستگی
متوسط و  rکوچکتر از  980همبستگی ضعیف در نظر گرفته
میشوند .همبستگی قوی بین عناصر ،مشخصکننده منابع ورودی
مشابه یا رفتار ژیوشیمیایی مشابه یونها است.
تحلیل دادهها
بهمنظور تحلیل و تفسیر نتایج ،از مقایسه تطبیقی دادهها با
جداول استاندارد آالیندهها استفاده شد .جدول  6استاندارد
آالیندهها و پارامترها را نشان میدهد .رودخانه ارس یکی از
رودخانه مهم ایران است ،که در نوار مرز ی شمال غرب کشور ایران
واقع شده است .این رودخانه از ارتفاعات مین گول در جنوب
ارزروم در کشور ترکیه سرچشمه مىگیرد و با گذشتن از سه کشور
ایران ،ارمنستان و آذربایجان با طى مسافت 7916کیلومتر به
رودخانه کورا در آذربایجان و سپس به دریاى خزر مىریزد .رودخانه
ارس دارای مواد بستر ی درشت دانه با شیب به نسبت زیاد ،عمق
کم و برخی موارد عرض زیاد ،عموما در حوزه میانی و یا منطقه
کوهستانی قرار دارد .وسعت حوضه آبریز ارس796999 ،کیلومتر مربع
بوده که  %.7آن ( 93.11کیلومتر مربع) مربوط به اراضی کشور
ایران است .مرتفعترین نقطه در این حوضه قله سبالن با  .177متر
و پستترین آن با ارتفاع  69متر در محل خروجی رودخانه ارس
واقع در مرز ایران و جمهوری آذربایجان قرار دارد .حوضه آبریز رود
ارس در ایران %66 ،وسعت حوضه آبریز دریای خزر را تشکیل
میدهد [Mohammadkhani & Gholampoor Enayat,
] .2015رژیم آبی این رودخانه بهطور عمده ناشی از ذوب برف و
همچنین جریانهای بهدستآمده از بارندگی و وجود چشمههای
طبیعی متعدد است .حداکثر دبی اندازهگیریشده رودخانه ارس در
سالهای معمولی 7799متر مکعب در ثانیه در محل سد ارس و
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7299متر مکعب در ثانیه در محل سد انحرافی میل مغان و حداقل
دبی رودخانه در سالهای خشک در محل سد ارس 96متر مکعب
در ثانیه گزارش شده است .دبی متوسط این رودخانه 719متر
جدول  )6استانداردهای کیفی پارامترهای
پارامتر  /استاندارد
نیترات (میلیگرم بر لیتر)
نیتریت (میلیگرم بر لیتر)
pH
کل مواد جامد
سدیم (میلیگرم بر لیتر)
پتاسیم (میلیگرم بر لیتر)
کلسیم (میلیگرم بر لیتر)
سرب (میکروگرم بر لیتر)
کادمیوم (میکروگرم بر لیتر)
آهن (میلیگرم بر لیتر)
منگنز (میلیگرم بر لیتر)

مکعب در محل سد ارس و نزدیک به 609متر مکعب در ثانیه در
محل سد انحرافی میل مغان گزارش شده است .عمده مصرف آب
رودخانه مربوط به کشاورزی و دامپروری است.

آب (سازمان بهداشت جهانی و استاندارد ملی) ][ WHO, 2017

استاندارد سازمان بهداشت جهانی
09
980
280 – 180
7.99
699
76
699
79
9
999
.99

یافتهها
نتایج حاصل از پارامترهای فیزیکو شیمیایی نمونههای مورد
مطالعه از پایین دست سدهای منتخب رودخانه ارس در جدول 9
ارایه شده است .براساس یافتههای پژوهش ،دامنه غلظت نیترات
) 62 (NO3تا 171میلیگرم بر لیتر با میانگین  969بوده است.
بیشترین میزان نیترات در ایستگاه شماره ( 1سد زنوز) و کمترین
میزان نیترات در ایستگاه شماره ( 7سد بابااحمد) ثبت شده است.
در مورد نیتریت ) ،(NO2کمترین میزان آن 9896میلیگرم بر لیتر

حد مجاز ملی
09
980
1 - 180
7999
699
76
699
79
9
999
.99

در ایستگاه شماره ( 7سد بابااحمد) و بیشترین میزان
9831میلیگرم بر لیتر در ایستگاه شماره ( 1سد زنوز) اندازهگیری
شده است ،میانگین آن  9821بوده است .در خصوص هدایت
الکتریکی ) ،(ECکمترین میزان اندازهگیری شده 113
میکروزیمنس بر سانتیمتر و در ایستگاه شماره ( 6آقزمان) و
بیشترین میزان متعلق به ایستگاه زنوز با  692.میکروزیمنس بر
سانتیمتر بوده است و میانگین  72.0میکروزیمنس بر سانتیمتر
بوده است.

جدول  )9آماره توصیفی پارامترهای فیزیکوشیمیایی نمونههای استخراجشده از پاییندست سدهای مورد مطالعه در رودخانه ارس
بیشینه
کمینه
تعداد نمونه
واحد
پارامتر
mg/L
171
62
.
نیترات )(NO3
mg/L
9831
9896
.
نیتریت )(NO2
μS/cm
69.2
113
.
هدایت الکتریکی )(EC
pH
3869
182.
.
mg/L
39
.3
.
سدیم )(Na
mg/L
186
081
.
پتاسیم )(K
mg/L
17
91
.
کلسیم )(Ca
mg/L
7369
021
.
کل مواد جامد )(TDS
μg/L
986
9890
.
سرب )(Pb
μg/L
7811
9896
.
کادمیوم )(Cd
μg/L
6387
982
.
مس )(Cu
μg/L
11872
281
.
منگنز )(Mn
μg/L
91862
3822
.
کرم )(Cr
μg/L
717892
76811
.
کبالت )(Co
μg/L
636897
182
.
آهن )(Fe
μg/L
23811
783
.
روی )(Zn

در خصوص  pHکمترین میزان  182.متعلق به سد آقزمان و
بیشترین میزان متعلق به سد زنوز با  3869و میانگین نیز 1871
بوده است .در مورد سدیم ) (Naنیز کمترین میزان  .3میلیگرم
بر لیتر متعلق به سد آقزمان و بیشترین میزان  39متعلق به سد
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

حد مطلوب ملی
19
7
280 – 3
7099
699
7.
909
69
0
.99
.99

میانگین
969
9821
72.0
1871
21
180
2.
7677
9893
981
7781
183
768.0
01813
11836
77811

انحراف معیار
71182.
98.0
9.0822
98.9
7787
9802
778.2
.23891
6986
70877
0831
71829
3821
9.81.
11871
77809

چوخورزمی و میانگین 21میلیگرم بر لیتر بوده است .در مورد
پتاسیم ) (Kنیز ،کمترین میزان 081میلیگرم بر لیتر متعلق به
سد بابااحمد و بیشترین میزان 186میلیگرم بر لیتر متعلق به سد
زنوز است ،میانگین این پارامتر  180بوده است.
دوره  ،53شماره  ،2بهار 7511
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سد بابااحمد اندازهگیری شده است ،میانگین این پارامتر  2.بوده
است.

همچنین؛ در مورد کلسیم ) ،(Caکمترین میزان 91میلیگرم بر
لیتر متعلق به سد زنوز و بیشترین میزان 17میلیگرم بر لیتر در

700
10
10
10
60
30
۴0
50
20
70
0

نیترات
نیتریت
پی .اچ
سدیم
پتاسیم
کلسیم
هدایت الکتریکی
سختی کل

شیخ
احمد

زنوز

چوخو بیگ باغلو اینانلو
رزمی

آق زمان بابا احمد

انار

نمودار  )7مقایسهای پارامترهای اندازهگیریشده در ایستگاههای منتخب ()7931-31

از سوی دیگر ،میان نیترات ،نیتریت ،سدیم ،کلسیم ،پتاسیم ،کل
مواد جامد همبستگی وجود دارد .ولیکن پارامتر  pHدارای
هیچگونه همبستگی با سایر پارامترها نبود .از آنجا که شوری آب
تابعی از دو پارامتر هدایت الکتریکی و کل مواد جامد است ،به
نحوی که هدایت الکتریکی کمتر از  981ds/mمحدودیتی برای
رشد گیاهان ایجاد نمیکند و محدوده بین  981-9ds/mنشانگر
محدودیت متوسط و نرخ باالتر از  9ds/mنشانگر محدودیت زیاد
است ،با مقایسه نتایج تحقیق مشخص میشود ،کمترین میزان
هدایت الکتریکی در نمونههای اندازهگیری شده  98113و بیشترین
آنها  689.2ds/mاست که در اصل نشانگر محدودیت باالی خاک
و آب برای آبیاری گیاهان است.

کل مواد جامد ) (TDSبا کمترین میزان 021میلیگرم بر لیتر در
سد بابااحمد و بیشترین میزان در سد زنوز با 7369میلیگرم بر لیتر
اندازهگیری شده است .نمودار  7دامنه تغییرات و بیشترین و
کمترین میزان غلظت پارامترها را در ایستگاههای منتخب نشان
میدهد .ماتریس همبستگی بهدستآمده در جدول  .نشان داده
شده است .مطابق این جدول بین پارامترهای هدایت الکتریکی
) (ECکل مواد جامد ) (TDSو فلزات سنگین همبستگی معنیدار
در سطح  9897وجود دارد .از سوی دیگر ،میان پارامتر آهن ) (Feو
هدایت الکتریکی ) (ECهمبستگی در سطح  9897وجود دارد.
همچنین میان پارامترهای کلسیم و پتاسیم در سطح 9897
همبستگی وجود دارد.

جدول  ).نتایج آنالیز همبستگی پیرسون پارامترهای اندازهگیریشده در منطقه مطالعاتی ()7931-31
پارامترها
TDS
Ca
K
Na
pH
EC
NO2
NO3
7
NO3

7
9817
NO2
7
9871 9892
EC
7
98.6
9899
9899
pH
7
-9869 9813 98.1 98.1
Na

7
9899
9891 9869 9873
9822
K

7
9817 9861
98.6
9899
9871 9890
Ca


7
9877
9871
7
9803 9801
9813 -9862
TDS

7
9876
98.6 -9829
9899
9896 98.2
9813 9862
Pb

98.6
9811 989.
9809
9862 -98.9 9899
9892
9896
Cd
9809 981
9867
9872
987
-9896 9899
989.
9890
Cu

9877
-9896 9899
9876
987
9823 9819 -9867 9821
Mn
9801 981. -9869
987.
986
-9897
9899
9891 9869
Cr


9876
98.7
989
9877
9899
9871
9893
9813
9823
Co


987
98.
986
989
986
989
981
982. 981
Fe

9896
987
9809
980
-98.
9897
9896
989.
9813
Zn
Pb

راهنما:



همبستگی

معنیدار
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در

سطح

9897

/

Cd

7
9863
98.3



9821
9801
9870
986


Cu

Mn

7
9800
9892
98.
986
980

7
9860
9873
9897
98.9

همبستگی

Cr

7
9891
986
986
معنیدار

Co

Fe

7
986
987

7
987

در

سطح

Zn

7
9890
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از سوی دیگر ،کل مواد جامد نیز بهعنوان پارامتر دوم اثرگذار بر
شوری آب مطرح است .بر این اساس ،در صورت کمتربودن نرخ
اندازهگیریشده از  .09mg/lنشانگر عدم محدودیت و محدوده
بین  .09-6999mg/lنشاندهنده محدودیت متوسط و باالتر از
 6999mg/lنشانگر محدودیت شدید است .نتایج نشان میدهد که
میانگین اندازهگیریشده برای این پارامتر در منطقه مطالعاتی،
 7677mg/lاست که نشانگر محدودیت متوسط برای شوری است.
البته نتایج حاکی از آن است که به استثنای سد بابااحمد ،سایر
مناطق دارای محدودیت متوسط به باال برای این پارامتر هستند.
به عالوه حد مجاز ملی برای این پارامتر  7999mg/lو حد مطلوب
ملی  7099mg/lاست که میانگین حاصل ( )7677 mg/lاز این
محدوده فراتر بوده است .همچنین؛ در خصوص  pHمیانگین
ثبتشده برای محدوده مطالعاتی  1871است که در محدوده مجاز
ملی و استاندارد سازمان بهداشت جهانی است ،ولیکن در  6نقطه
(بیگ باغلو و زنوز) از محدوده مطلوب و مجاز ملی فراتر بوده
است.

بحث
نتایج حاصل را از چند جنبه میتوان مورد بحث قرار داد .یکی از
دیدگاه ایجاد آلودگیهای محیطی است .با بررسی نتایج میتوان
ٌ
تقریبا در تمامی
عنوان نمود که میزان سدیم ،پتاسیم و نیترات
ایستگاه ها باال بوده است .با توجه به وجود همبستگی بین نیترات
و نیتریت ،و یکسانبودن منابع آنها و تبدیل نیترات به نیتریت طی
فرآیند شیمیایی میتوان نتیجه گرفت باالبودن غلظت این متغیرها
بهدلیل استفاده بیرویه از سموم و کودهای شیمیایی استفادهشده
در کشاورزی و همچنین ورود فاضالبهای شهری و صنعتی
میتواند باشد .در مورد هدایت الکتریکی و کل مواد جامد
نزدیکبودن متغیرهای تاثیرگذار بر این دو متغیر میتواند نشان
دهنده یکسانبودن منابع تاثیرگذار بر آنها باشد که بیشترین آن
آلودگی ناشی از ورود فاضالبهای شهری و صنعتی است .از آنجا
که سدیم یکی از عوامل اصلی شکلگیری هدایت الکتریکی است
] [Rao & Rao, 2010همبستگی میان سدیم و هدایت
الکتریکی ناشی از تاثیر مستقیم سدیم بر میزان هدایت الکتریکی
است .در مورد نیترات ،حد مجاز سازمان بهداشت جهانی و
استاندارد ملی  09mg/lاست که میانگین محدوده مطالعاتی
دارای  969mg/lبوده است و نیز در مورد نیتریت ،حد مجاز
سازمان بهداشت جهانی و استاندارد ملی عدد  980mg/lاست که
میانگین اندازهگیریشده  9821mg/lاست .هر دو مورد بیانگر
باالتربودن از حد مجاز است که طبیعتا جهت استفاده بهعنوان آب
شرب و یا آبیاری برای کشاورزی مستلزم به کارگیری روشهای
تصفیه است.
در خصوص پتاسیم ،میتوان عنوان نمود که استاندارد سازمان
بهداشت جهانی و حد مجاز ملی برای این پارامتر 76mg/l ،و حد
مطلوب ملی  7.mg/lتعیین شده است .با توجه به میانگین
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

حاصله در سطح منطقه مطالعاتی ( )180 mg/lمیتوان عنوان
نمود که این پارامتر در محدوده مجاز و استاندارد قرار دارد .در
خصوص کلسیم ،میتوان عنوان نمود که استاندارد سازمان
بهداشت جهانی و حد مجاز ملی برای این پارامتر 699mg/l ،و حد
مطلوب ملی  909mg/lتعیین شده است .با توجه به میانگین
حاصله در سطح منطقه مطالعاتی ( )2.mg/lمیتوان عنوان نمود
که این پارامتر در محدوده مجاز و استاندارد قرار دارد .حتی حد
بیشینه منطقه ( )19mg/lنیز در محدوده مجاز قرار دارد .در
خصوص فلزات سنگین؛ در مورد عنصر سرب ،استاندارد سازمان
بهداشت جهانی و حد مجاز ملی برای این پارامتر 79μg/l ،و حد
مطلوب ملی  69μg/lتعیین شده است .با توجه به میانگین
حاصله در سطح منطقه مطالعاتی ( )9893μg/lمیتوان عنوان نمود
که این پارامتر در محدوده مجاز و استاندارد قرار دارد .حتی حد
بیشینه منطقه ( )986 μg/lنیز در محدوده مجاز قرار دارد .در
خصوص فلزات سنگین؛ در مورد عنصر کادمیوم ،استاندارد سازمان
بهداشت جهانی و حد مجاز ملی برای این پارامتر 9μg/l ،و حد
مطلوب ملی  0μg/lتعیین شده است .با توجه به میانگین حاصله
در سطح منطقه مطالعاتی ( )981μg/lمیتوان عنوان نمود که این
پارامتر در محدوده مجاز و استاندارد قرار دارد .حتی حد بیشینه
منطقه ( )7811μg/lنیز در محدوده مجاز قرار دارد .در خصوص
آهن ،میتوان عنوان نمود که استاندارد سازمان بهداشت جهانی و
حد مجاز ملی برای این پارامتر 999mg/l ،و حد مطلوب ملی
 .99mg/lتعیین شده است .با توجه به میانگین حاصله در سطح
منطقه مطالعاتی ( )183mg/lمیتوان عنوان نمود که این پارامتر
در محدوده مجاز و استاندارد قرار دارد .حتی حد بیشینه منطقه
( )11mg/lنیز در محدوده مجاز قرار دارد .در خصوص منگنز،
میتوان عنوان نمود که استاندارد سازمان بهداشت جهانی و حد
مجاز ملی برای این پارامتر .99mg/l ،و حد مطلوب ملی
 .99mg/lتعیین شده است .با توجه به میانگین حاصله در سطح
منطقه مطالعاتی ( )11836mg/lمیتوان عنوان نمود که این
پارامتر در محدوده مجاز و استاندارد قرار دارد .حتی حد بیشینه
منطقه ( )636mg/lنیز در محدوده مجاز قرار دارد .در نهایت آنکه
هیچ یک از فلزات سنگین مورد مطالعه در محدوده طرح ،از
استاندارد در نظر گرفته شده فراتر نبودند .متاسفانه عدم رعایت
مالحظات محیط زیستی و بهداشتی منجر به ایجاد و انتشار
آلودگی در رودخانه ارس شده است .این مورد برخالف مفاد
کنوانسیون هلسینکی ( ،)7332کنوانسیون بوداپست ( )7331است.
اعالمیه استکهلم ( ،)7336کنفرانس سازمانملل متحد ( )7311به
مشارکت ،توزیع ،استفاده ،اداره و بهرهبرداری منصفانه و معقول
منابع آبی مشترک اشاره دارد .همچنین؛ وضعیت فعلی؛ با اصل 70
کنفرانس ریو ( )7336که اشاره بر «اصل احتیاط» در مراودات
بینالمللی دارد و اصل  71که بر «پیشگیری» از آلودگی محیط
زیست داللت دارد نیز در تضاد است .نتایج مستخرج از این
تحقیق ،با برخی تحقیقات داخلی مشابهت دارد .البته باید یادآور
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شد که تحقیقات گذشته دقیقا با اهداف و روش مورد استفاده در
این تحقیق مشابه نبوده و بنابراین امکان مقایسه نتایج نیز به
سادگی امکانپذیر نیست .ولیکن؛ میتوان چنین عنوان نمود که
یافتههای ] [Imanpour Namin et al, 2011تا حدی با نتایج
حاضر مطابقت دارد .طی سالهای اخیر ورود پسابهای مختلف از
باالدست (از جمله ارمنستان) مانند فاضالبهای كشاورز ی،
صنعتی و خانگی موجب شده تا آلودگیهای شیمیایی و میكروبی
خطرناک وارد رودخانه ارس شده و مشکالت عدیده محیط زیستی
برای بخشهای مختلف کشاورزی و بهداشتی منطقه به خصوص
شهر جلفا شود .ارمنستان و آذربایجان بیش از  %19مصرف
آب شیرین خود را صرف کشاورزی میکنند در حالیکه گرجستان
میزان آب شیرین بیشتری را صرف فعالیت صنعتی مینماید.
بدیهی است که کیفیت آب ارس در مسیر عبور خود از این کشورها
پذیرای آلودگیهای شیمیایی سموم کشاورزی و کودهای
شیمیایی ،فاضالبهای انسانی و نیز آلودگیهای صنعتی میشود.
از سوی دیگر ،برداشت بیش از حد منابع آبی و تاثیر كاهش
حق آبه و آلودگی رودخانه ارس بر محیط زیست منطقه را نمیتوان
نادیده گرفت که مغایر با اصل  767اعالمیه اجالس ملل متحد برای
محیطزیست ،مبنی بر عدم حق برهم زدن تعادل طبیعت و محیط
است .از یکسو ،آشکار است که میزان حقآبه (برداشت آب در
منابع باالدست) به درستی رعایت نشده است .به طوری که سهم
یک میلیارد و  109میلیون متر مکعب در سال ایران از رود ارس،
با احداث سدهای متعدد در مسیر رود در کشورهای باالدست،
تغییر اقلیم و کاهش میزان بارندگی از نظر میزان آب ورودی و نیز
کیفیت آب رود ارس در اثر فعالیتهای انسانی در حوضچه کورا-
ارس از منظر مردم كشور پاییندست نهتنها میتواند کیفیت زندگی
و معاش مردم شمال غربی ایران را مورد تهدید قرار دهد ،بلكه
میتواند بر تنوع زیستی ،جنگلزدایی و تخریب سرزمین این حوزه
آبی تاثیر گذارد.

نتیجهگیری
آلودگی ورودی از باالدست به رودخانه ارس بدون شک میتواند
بهداشت و معیشت مردم پاییندست و نیز اکوسیستم منطقه را
تحت تاثیر قرار داده و آثار زیانبار ی برای اراضی کشاورزی منطقه
برجای گذارد .چرا که آب رودخانه ارس منبع تأمین آب کشاورزی
و آشامیدنی بسیاری از شهرهای استانهای آذربایجان شرقی ،غربی
و اردبیل آذربایجان است .در این خصوص ،پایبندی به تعهدات
بینالمللی و نظارت بیشتر بر منابع اصلی انتشار آلودگی از سوی
دولتهای ذینفع بهعنوان یک الزام مطرح است.
تشکر و قدردانی :موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.
تاییدیه اخالقی :موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.
تعارض منافع :موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.
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سهم نویسندگان :ابراهیم صفیزاده (نویسنده اول) ،پژوهشگر اصلی
()٪.9؛ داریوش کریمی (نویسنده دوم) ،پژوهشگر کمکی/نگارنده بحث
اصلی ()٪69؛ حمیدرضا غفارزاده (نویسنده سوم) ،تحلیلگر آماری ()٪69؛
سیدعباس پورهاشمی (نویسنده چهارم) ،تحلیلگر آماری (.)٪69
منابع مالی :این مقاله برگرفته از رساله دکتری تخصصی در زمینه حقوق
محیط زیست است که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تهران و توسط تیم تحقیق انجام شده است .تمامی هزینههای این رساله
بر عهده نفر اول بوده است.
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