
آلودگي مس در رودخانه 
مرزي ارس

دكتر كورش كاوسي
متخصص اكولوژي 

دانشگاه محيط زيست كرج 



مطالعات محدوده 

 ،رودخانه ارس از كشورهاي تركيه
نخجوان و ايران سرچشمه مي گيرد و 

با كشورهاي زير هم مرز است 

 كيلومتر 26تركيه در

 كيلومتر170نخجوان در

 كيلومتر42ارمنستان

 كيلومتر180آذربايجان در

 كيلومتر410ايران در



كيلومتر مرز ايران با 410
رودخانه ارس 



فعاليتهاي معدني مس در كشورهاي 
حاشيه  ارس 

درمستغليظكارخانجاتومسمعادن
آگاراكصنعتيشهرشرقدرارمنستان

تغليظكارخانجاتوطالومسمعادن
مجاورتدرايراندرآنفرآوريو

ورزقانسونگون



محل ورود فاضالب كارخانجات 
مس به رودخانه ارس



ورودي محل تخليه فاضالب 
آگاراك و سونگون به ارس در 

كيلومتري مخزن سد 29و 77
خدا آفرين



نمايي از معدن مس آگاراك 
از جانب ايران



معادن مس سونگون از سمت 
اوزي چاي 



معادن مس و طالي سونگون پس 
از بهره برداري 



بررسي كيفيت آب ارس
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خالصه نتايج در وضع موجود

Parameter

Abs.

Min

Station /  

Month

Abs.

Max

Station /  

Month

Mean Standard

Irrigation Drinking Ecosystem

pH 8 No.2 /

(تير)

8.8 No. 17 /

(آبان)

8.5 Max 

8.4

Max 

8.5

Max 

8.5-9

EC

(μs/cm)

669 No. 11 / 

ارديبهشت)
)

1395 No. 17 /

(اسفند)

1095 Max 

2500

- (1000)

DO

(mg/l)

4.8 No. 9,12,21/

(خرداد)

9.4 No. 2 /

(دي)

6.7 - - Min 

4-5

BOD 

(mg/l)

3.2 No. 2 /

(بهمن)

10.2 No. 20 /

(تير)

6.7 Max 

30

- Max 

4-6

Cu 

(mg/l)

1.05 No. 2 /

(بهمن)

3.1 No. 9 /

(بهمن)

1.95 Max 

0.2

Max 

1 or 1.3

Max 

0.023-2

Alkalinity

(mg/l)

55 No. 21

(آبان)

282 No.11 /

(فروردين)

213 - Max 

400

Min 

20
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شهر آگاراك، محل تخليه 
فاضالب خام كارخانه به 

رودخانه ارس 

محل خروج فاضالب خام كارخانه 
تخليه مستقيم به –آگاراك  

رودخانه ارس



مهمترين منابع آالينده 

مجراي فاضالب سد باطله اول 
تخليه –معدن مس آگاراك 

مستقيم به رودخانه ارس

رودخانه 
كارچيوان 

(آگاراك)



مهمترين منابع آالينده

محل تالقي 
كارچيوان با 

ارس

پساب غني از مس 
كارخانه فرآوري مس 
در نزديكي رودخانه 

كارچيوان

رسوبات غني از 
مس



مهمترين منابع آالينده

مجراي فاضالب سد باطله 
–دوم معدن مس آگاراك 

تخليه مستقيم به 
رودخانه ارس



نتايج نمونه برداري توسط 
كشور ارمنستان 



سواحل منحصربفرد رودخانه ارس 



Silurusاسبله  glanis مهمترين آبزي
رودخانه ارس 



از آبزيان صيد شده از برخي 
ارس و گونه هاي داراي ارزش 

حفاظت در بين آنها همچون سوف   

  

  



مراقبت ها و مالحظات زيست 
محيطي   

حفاظت كيفي از رودخانه

 ترويج كشاورزي با محصوالتي كه
قادر به جذب مس نيستند يا مس در 

اندامهاي غير مصرفي آنها تجمع 
پيدا مي كند

 تعيين مقادير مس در بافت گونه
هاي آبزي و ممانعت از صيد گونه 
هاي تجمع كننده مس و ساير عناصر 

با كمك مشاركت جوامع محلي 

 تامين منابع آب كافي و آموزش به
جوامع محلي در خصوص نحوه و ميزان 

مصرف آب از رودخانه ارس 



كشت گونه هاي لويي و ني در 
كاني برازان  1الگون شماره 



كشت رديفي و پايدار سازي گونه 
هاي لويي  



نمونه الگون ساخته و در حال 
بهره برداري در حاشيه تاالب 

كاني برازان براي تله اندازي 
منابع آالينده قبل از ورود به 

تاالب  



كشت گونه ها در الگون اصلي يك 
هكتاري كاني برازان



پايدارسازي گونه هاي ني در 
الگون اصلي يك هكتاري 



نمونه الگون كمكي در حاشيه تاالب 
كاني برازان براي تله اندازي 
منابع آالينده قبل از ورود به 

تاالب 




