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تاریخ پذیرش7931/ 05 /81:

چ يك ده
با توجه به آلودگی فزاینده منابع آب و اهمیت پایش مداوم آنها ،در این تحقی بایمک رصانع عماج یسررب هب تبسن ق

تازلف و       

سنگین در آبهای زیرزمینی بخشی از شهرستان ماهنشان و بخش دندی ،بهمنظور بررسی تأثیر فعالیتهای مع هتسباو عیانص و یند    
در این منطقه و فعالیتهای کشاورزی اقدام شد .در طول مدت تحقیق تعداد  21نمونه  رارکت هس رد  از     6حلقه چ  اه قیمع      تأممین
کننده آب شرب روستایی انتخاب و فلزات سنگین (سرب ،آرسنیک ،کادمیوم و کروم) توسط پالسمای جفت شده القایی ( ICP -

 )OESمورد آنالیز قرار گرفتند و بیشترین سطح آالیندگی ب شادهب نامزاس ا تتت تتتت ج اژآ نومنهر ،یناه ن ح س ف یحم تظا

ططططط ططططططزیست

مت حطس زار
آمریکا و استاندارد ملی ایران مقایسه شدند .نتایج اندازهگیریها نشان داد از عناصر اندازهگیری ش ک ،هد مم مم

 زاجم ا .تس     

همچنین ارزیابی ریسک سالمت انسانها با استفاده از شاخص محیط زیست ( )EPAم گ رارق شجنس درو ر گنایم .تف ین       غلظت

فلزات سنگین در فصل بهار برای سرب ،آرس و مورک ،کین ویمداک م هب  ،بیترت        0/ 024 0 ،0/ 87 000 ،0/ 83 0 00و  0/ 79 000و در
فصل تابستان  0/ 0029 ،0/ 84 000 ،0/09000و  0/08000میلیگرم بر لیتر بدست آمد .نتایج نشان داد اختالف آماری معنیداری بین
غلظت فلزات سنگین اندازهگیری شده با استاندارد جهانی و ملی وجود ندارد .نتایج ارزیابی ریسک سالمت فلزات س تمالس نیگن   
یه زناطرس ریغ یا ا یی      4× 10 -6بدس تظلغ جیاتن .دمآ ت     
ساکنین منطقه ،برای بیماریهای سرطانزایی  19 × 10 -5و برای بیم را ی ی
فلزات سنگین اندازهگیری شده و مقایسه آن با استانداردها (استاندارد ملی ایران 1997 ،؛ استاندارد سازمان ج ،تشادهب یناه

   3002؛

استاندارد آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا )3002 ،نشان داد که خطری از لحاظ بهداشتی منطقه مورد مطالعه من دیدحت ار  ییی یییی-
کند.

واژگان کلیدی :ریسک ،محیط زیست ،فلزات سنگین ،بخش دندی ،شهرستان ماهنشان

( -1نویسنده مسئول) msoliaei@gmail.com
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مقدمه
امروزه اهمیت آب شیرین و تأثیر بهسزای آن بر نحوه و میزان پیشرفت جوامع در زمینههای صنعتی و کش رب یزروا   
هیچ کس پوشیده نیست و با توجه به جمعیت رو به افزایش جهان به خصوص در کشورهایی که با محدودیت منابع
آب مواجهند ،بررسی و کنترل کمیت و کیفیت منابع آب ،به ویژه منابع آب زیرزمینی که به عنوان منبع اص نیمأت یل   
آب شرب بیش از  1/4میلیارد نفر در سرتاسر جهان است ،میتواند این جوامع را در رویارویی با بح بآ نار

رد هک   

آیندهای نه چندان دور گریبانگیر بشر خواهد شد ،یاری کند .آنچه در حال حاضر بیش از هر مقولهای توجه بش ار ر
به خود جلب کرده است ،مسأله آلودگی محیطزیست به فلزات سنگین است که به دلیل قابل تجمع بو نتشاد و ند   
اثرات فیزیولوژیکی در غلظت پایین بر فعالیت جانداران از اهمیت ویژهای برخوردارند (سبحان اردکانی و همک ،نارا
 .)5102امروزه با توجه به كاهش و كمبود نزوالت جـوي و بـه تبع آن كمبود من بآ عبا

 برش لباق يحطس و رد 

  

دسترس ،استح ــ صال از من ــ ابع آب ز ــي رزمين يــ ب ــ دون توج ــ ه ب ــ ه محدوديتها يا نياز به ب دروم نآ شخرچزا   
توجه قرارگرفته است (کردوانی .)2102 ،بنابراين ،منابع آب زيرزميني از جمله مهمتـرين من و برش بآ نيمأت عبا
كشاورزي محسوب م يـ شـوند ـك ه منبع اصلي تأمين آب شرب ب يـ ش از  1/5ميل ـي ارد نفـر در سرتاسر جه تسا نا   
( .)Razban, 2013فلزات سنگين بهعنوان كي

مساله خطرساز از ابعاد مختلف و به طور جدي م يـ توانن تسـيز دـ   

گه يا
انسان و ساير موجودات زنده را به خطر بياندازنـد .يـكي از عمدهترين من نكديلوت عبا ند هه ههه ا نس ،رصانع ني گگگ گگگ
معـادن و غبارهاي آتشفشاني ميباشند ولي در كنار اينها ،انـسان خود به اش ،يزرگنر عيانص دننام فلتخم لاك      
آبكاري فلزات و  ...در انتشار فلزات س  دراد شـقن نيگن (( ((( .)Razban, 2013در دهـهههه تازلف يگدولآ ريخا ياـ     
سنگين در مح يـ طهـاي آب يـ هم در كشورهاي در حال توسـعه و هـم در كشورهاي توسعهيافت لكشم كـي هـب ه     
جهاني تبديل شـده اسـت (ملکی و همکاران0102 ،؛ شریعتی و همکاران .)2102 ،بنـابراين ،آنچ رضاح لاح رد ه    
بيش از هر مقولهاي افكار بـشر را بـه خود جلب نموده است ،مـسأله آلـودگي مح يـ طز ـي ست بـا فلزات سنگين م ممي
باشد كه بهدليل غيرقابل جذب بـودن و داشتن اثرات فيزيولوژ يكي  ،در غلظ  نيياپ ت ن رب زي تمالـس و تـيلاعف       
جانـداران تاثيرگـذار هـستند (سبحان اردکانی و همکاران .)4102 ،بـا توجـه بـه صـنعتي ش دـشر شيازـفا و ندـ    
جمع ـي ت ،تقاضـاي آب بـا يك فيت مناسب روز به روز در حـال افـزايش اسـت ،اگر ـچ ه غالب منابع آب ب ي هه هههوس هلي
فعاليتهاي كشاورزي ،صـنعتي و فاضالبها آلوده شدهاند ولي هنوز از منـابع آب زيرزمين يـ بهدليل فرآين يعيبط د   
فيلتراسيون در بافت خاك ،بهعنوان منابع آبي بيخ ـم هدرـب مان رط ييييييييي شـو بآ رد دوجوم رـصانع زا يرايسـب .د
آشاميدني از جمله آهن ،مس ،روي ،منگنز و غیره وجودشان براي سالمتي انسان ضروري است .با اين حال ،افزايش
غلظت اين عناصر و خوردن آنها در مقادير بيش از حد مجاز ممكن است باعـث ب دـج رايسـب تالكشـم زورـ ييييييييي
براي سالمتي بشر شود (محمدی و همکاران .)4102 ،سازمان مواد سمی و ثبت بیماریهای ایالت متحده بدلیل آنکه
افراد در نتیجه تماس با خاک سطحی آسیب بهداشتی میبینند ،فهرستی از سایتهای صنعتی فرآوری فلزات تهیی و ه
گزارش نموده است .غلظت سرب در خون کودکانی که در مناطق آلوده زندگی میکنند باالتر از کودکانی اس هک ت   
خارج از این منطقه زندگی مینمایند ( .)Rodenbeck and Crellin, 2008موارد فوق در حالی است ک مسم ه وم تی   
با سرب و کادمیوم بسیار خطر ناک بوده و شامل آسیب به سیتم عصبی ،کلیه و خون میباشد و در راب برس اب هط   
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یشو  د ( ( .)WHO, 2003ت نک ا ووووون چن نید
مسائلی چون کاهش بهره هوشی و سطح یادگیری کودکان را موج م ب یی یی
مطالعه در ضمینه ارزیابی کیفی ،بررسی غلظت عناصر و به ویژه فلزات س نیمزریز بآ عبانم رد نیگن ی رد 

ریا ا و ن   

سایر کشورها انجام شده است (محمدی و اسماعیلی .) 2007 ،رزبان نسبت به بررسی غلظت فلزات سنگین منابع آب
زیرزمینی دشت قهاوند طی فصول بهار و تابس نات  1931اق ماد و درک رصانع تظلغ نیگنایم هک تفرگ هجیتن
آرسنیک ،روی ،سرب و مس در فصول بهار و تابستان ب  بیترت ه ب ربار    

      

،2/63±0/44 ، 13 / 72 ± 20 / 07 ،7/ 49 ±1/ 19

 9/ 28 ±1/ 23 ،2/ 78 ±0/ 65 ،7/01±1/ 92 ،9/ 03 ±1/81 ،9/ 21 ±2/10قسمت در میلیارد و میانگین غلظت همه عناصر
مورد مطالعه کمتر از رهنمود  WHOمیباشد ( .)Razban, 2013سواري و همكاران به بررسي پتانسيل نشت فل تاز
سنگين و خوردگي در شبكه توزيع آب آشاميدني اهواز پرداختند .آنها ميانگين غلظت فلزات سرب، ،يور ،ميمداك
مس ،آهن و منگنز را به ترت بي

 257 ، 68 1 ، 80 13 ،/ 097 ،/848و  30 6/م كي روگ مر

رتيلرب    در آب بدس دندروآ ت   

(سواری و همکاران .) 2008 ،در تحقيقي كه ميرانزاده و همكاران بر روي غلظت فلزات سنگين در شبكه توزيع شهر
كاشان انجام دادند نشان دادند كه غلظت فلزات سنگين در آب شبكه توزيع كاشان باالتر از حد استاندارد ملي و ب ني
المللي نبوده و خطري براي مص ك فر ننن هداز ناریم( تشاد دهاوخن رب رد ناگد

،ناراکمه و         .)1102رج یا ی و 

همکاران نسبت به ارزیابی مخاطره سالمت فلزات سنگین منابع آب زیرزمین دشت علی آباد کتول طی فصو زییاپ ل   

 388 1و بهار  1389اقدام کرده و نتیجه گرفتند که میانگین غاظت عناصر آرسنیک ،روی ،کادمیوم و کروم در نمونههه-
های پاییز به ترتیب برابر  0/ 0،00 / 006 ،0/ 0143 ،0/ 0022و  0/ 0025میلیگرم بر لیتر و در نمونههای فص هب راهب ل    
ترتیب برابر  0/ 00 ،0/ 0066 ،0/ 0045 ،0/ 0009و  0/ 0023میلیگرم بر لیتر میباشد .همچن یگنایم نیب نی ن تظلغ      
عناصر در نمونهها با استانداردهای ملی و جهانی اختالف معنیدار آماری وجود ندارد (رج یا ی راکمه و  ا ،ن    .)2102
تحقیق حاضر بدلیل اهمیت زیستمحی ضوم یتشادهب و یط و هب ع ب تظلغ یسرر فل از ت بآ عبانم رد نیگنس       
زیرزمینی پرداخته است .بنابراین با توجه به توسعه کاربری کشاورزی در منطقه مورد مطالعه ،استفاده بیش از ح زا د
نهادههای کشاورزی توسط زارعین (عالیقدر و همکاران ،) 2007 ،فعالیتهای معدنی و صنایع وابسته به معدن سرب
و روی انگوران در منطقه مورد مطالعه (شکل  )1و عدم پاییش عناصر تجمع یافته در من بآ عبا

نیمز ریز ی هقطنم      

مورد مطالعه به منظور بررسی عوارض مخرب بر سالمت شهروندان ،در این مطالعه با هدف ارزی و یفیک یبا

یمک    

منابع آب زیرزمینی این منطقه نسبت به بررسی غلظت فلزات سنگین  As ،Cr ،Pbو  Cdبه عنوان عناص رد بلاغ ر   
منابع آب زیرزمین اقدام شد.
منطقه مورد مطالعه
شهرستان ماهنشان در باختر استان زنجان ،يکي از هفت شهرستان استان با مساحت  80 14کيلومترمربع در امت داد
درجه و  01دقيقه تا  63درجه و  20دقيقه طول خاوری و  37درج و ه  01دقيق ات ه     63درج و ه

48

 20دقيق ضرع ه   

شمالي خط استوا با ارتفاع  0 35 1متر از سطح دريا واقع شده است (شکل  .)1اين شهرستان موقعيت جغرافيا يي و ژي ه
و ممتازي از نظر قرارگيري و ارتباط با ديگر نواحي دارد ،و از شمال به استان آذربايجان شرقي ،از باختر با آذربايجان
غربي از جنوب به استان کردستان و از خاور به شهرستانهاي زنجان و ايجرود محدود ميشو  يوج تيعضو .د و
شرايط اقليمي منطقه ،کوهستاني و شش ماه سال پوشيده از برف داراي آب و هواي به نسبت سردي است .شهرستان
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ت (ش و یتعیر
ماهنشان اقليم خشک و سردي دارد و ميانگين بارش ساالنه در آن  251 /9ميليمتر محاس سا هدش هب تتت تتت
همکاران .)0931 ،شهرستان ماهنشان يكي از قطبهاي معدني استان زنجان ميباشد كه از نظر ميزان توليد ،اهميت و
ارزش و تأثیر در رشد و توسعه استان مقام اول و از نظر م  رد هريخذ نازي ر رق ناتسا موس هبت ار اد ر .د هش ر ناتس        
ماهنشان دارای بزرگترين معدن سرب و روي خاورميانه (سرب و روي انگوران) ،اولين معدن طالي اس  نات ( (ط يال
توزالر) ،تنها معدن فعال بور كشور (بر قره گل) ،تنها معدن تالك شيست استان ،معادن غني آهن ،فلدس سسپات ،نمك،،
گچ ،سنگهاي تزئيني و ساختماني ،كائولن وخاكهاي صنعتي ،مس و ساير انديسهاي معدني میباشد (پایگاه اطالع
رسانی فرمانداری شهرستان ماهنشان.)7931 ،
روششناسی
در طول  30سال فعاليت صنايع معدني در دشت دندي و انگوران باطلههاي فراواني با عيارهاي مختلف عناص صصر گ ها
سمي و خطرناک در زمينهاي مجاور کارخانهجات رهاسازي شدهاند بنابراين در قدم اول بايد اين ميزان ورودي به

آب و خاک و منبع آاليندگي مشخص شود (حسني پاک .)0 38 1 ،در این پژوهش توصیفی – مقطعی ،نمونهههب یرادر
در ماههای اردیبهشت در فصل بهار  6931و مرداد ماه از فصل تابستان  6931از  6حلقه چاه تأمین کننده آب ش بر

که در فواصل  5تا  30کیلومتری هم قرارا دارند صورت گرفت و تعداد  63نمونه آب از ایس اگت ه هه شجنس یارب ا    
میزان آلودگی فلزات سنگین برداشت شد .نمونهبرداری از آنها با استفاده از ظروف پلیاتیلنی که از قبل توس دیسا ط   
نیتریک شسته شده بودند انجام شد در زمان نمونهبرداری و قبل از برداشت نمون انیمطا یارب ،بآ ه ن زا بآ ژاپمپ 

  

سفره آب زیرزمینی ابتدا جند دقیقه صبر کرده سپس ظرف را سه بار با آب چاه شست و شو هاگتسیا ره زا و هداد     
حدود نیم لیتر آب برداشت شد (رامش و االنگو .)2102 ،موقعیتهای ایستگاههای نمونهههب لکش رد یرادر     1ارائه
شده است.

شکل ( :)1نقشه موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری در اراضی مورد مطالعه
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نقاط نمونهبرداری در محدوده روستاهای انگوران ،زماین ،نصیر آباد ،آق درق ،خانیک و قره درق در اط شخب فار   
دندی واقع شده است و موقعیت جغرافیایی این روستاها در جدول  1ذکر شده است.
جدول ( :)1موقعیت جغرافیایی روستاهای مورد بررسی
شماره

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

1

4051631 /44

737444 /36

2

19 77 37/ 53

4050656 / 88

3

736639 / 57

4047992 / 89

4

783 1 74 / 88

4047992 / 89

5

663 3 74 / 82

4 04373 4/ 19

6

740836 / 82

4040383 / 88

منبع :یافتههای پژوهش

شکل  2جانمایی صنایع معدنی سرب و روی در منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد .همانطو لباق لکش رد هک ر     
مشاهده است دلیل انتخاب این منطقه برای بررسی کیفیت آب زیرزمینی وجود معدن سرب و روی انگوران و صنایع
وابسته به آن در این منطقه و بررسی تأثیر بخشی از این فعالیتها بر کیفیت منابع آب زیرزمینی چند روستا در منطقه
بود.

شکل ( :)2جانمایی صنایع معدنی سرب و روی منطقه (نقاط قرمز رنگ) برروی تصویر ارسالی گوگل. 2009 ،
منبع :شریعتی و همکاران0931 ،

پس از اندازهگیری دما و  pHنمونهها در محل توسط دستگاه قابل حمل کالیبره ،نمونهها ب تظلغ تئارق روظنم ه     
عناصر در یخدان با دمای پایین نگهداری و در اسرع وقت به آزمایشگاه منتقل شدند .در آزمايشگاه به منظور تثبيت و
جلوگيري از رسـوبگذاري عناصر محلول در نمونهها ،به  52ميليليتر از نمونه آب ،كي

غل ظي

ميليليتر اسيد نيتر كي

اضـافه و نمونـه بـه مدت  01دقيقه روي هيتر در دماي  50درجه سانتيگراد در زير هود قرار داده شد .نمونهههه هب ا   
مـدت  01دقيقـه بـا دور ماليم (  85دور در دقيقه) بر روي ش كي ر قرار داده شده و سپس توسط كاغذ ص نمتاو يفا   
شماره  42صاف شـدند .به منظور قرائت غلظ ظظت عناص نومن رد ر هه هههه اگتـسد ادـتبا ،اـ ههه هههه ICP-OESم لد

730-ES

ساخت شرکت  Varianكاليبره شد (سبحاناردکانی و همکاران .)4102 ،در نهايت غلظت فلزات س بسح رب نيگن

   

 ppbتوسط دستگاه پالسمای جفت شده القایی ( )ICP-OESدر سـه ت ارـك ررر قرائ  یارب .دش ت ا بایزر ی تیعضو 
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عناصر سنگین در منابع آب مورد بررسی از روش ارزیابی ریسک سالمت بر اس سا

روش آژان طيحم تظافح س    

زيست ) (EPAاستفاده شد.
ارزیابی ریسک سالمت
بر طبق آژانس حفاظت از محيط زيست ) (EPAبراي ارزيابي ريسك سالمت تكن كي ها يي وجود دارد م هك ييييي تو مينا
تحت شرايط زير از آنها استفاده كنيم .اين ارزيابي ريسك تحت شرايط مصرف آب در ه م ،زور ر ييييي توان مامت رد د
طول عمر انسان يا براي كي

دوره مشخص محاسبه گردد .در اين تكن كي

ليتر و ميانگين وزن بدن انسان 70

يك لوگرم ميباشد .بنابراين دوز هر كي

ميانگين آب مصرفي براي نوشيدن حدود 3
از ماده شيميا يي با توجه به مق  راد آآب هك ي   

شخص در هر روز استفاده مينمايد از معادله زير بدست میآید (.)EPA, 2003
()1

)𝐶 × 𝑊𝐷(
𝑊𝐵

= 𝑑𝐷𝐷𝐴

 :ADDdدوزي كه با آب نوشيدني وارد بدن ميشود؛  :DWميانگين حجمي آب نوشيدني روزانه 3 ،ليتررر؛ :Cغلظت
موجود در آب به ميليگرم بر ليتر؛  :BWوزن بدن70 ،

يك لوگرم.

ارزيابي ميانگين دوز روزانه به ما اجازه ميدهد كه درك جداگانها يي از هر كي
دادههاي هر كي

از آاليندههاي آب داشته باشيم .آن زيلا

از فلزات منابع آب زيرزميني منطقه مورد مطالعه در جدول  2نشان داده شده است.

ارزيابي دوز -واكنش براي ساكنين منطقه
اين مرحله از فعاليتها رابطه كميت بين ريسك و اثرات آن را آشكار ميسازد مدل خ زا هدش داهنشيپ يط يوس     
آژانس حفاظت از مح طي زيست ) (EPAبراي ارزيابي ريسك با استفاده از معادله زير بيان ميشود:
𝑅𝑈 × 𝑑𝐷𝐷𝐴 = 𝑘𝑠𝑖𝑅

()2

 ،ADDdدوز ماده روزانه (برحسب ميليگرم بر يك لوگرم)؛ واحد :Urواحد ريسك است كه به عنوان كي

فاكتوري از

نسبت ريسك تع يي ن شده ميباشد كه بستگي به غلظت يا دوز قابل دسترس دارد .واحد ريسك ) (Urبس رثا هب يگت    
(سرطانزا يي  ،غيرسرطانزا يي ) كه در اين مواد دارد ارزش صحيحي را ميپذیرد .مقادیر  URبرای عناصر مورد بررسی

سرب ،کروم ،آرسنیک و کادمیوم به ترتیب  1/5 ،0/1 ،0/ 0085و  0/ 38کیلوگرم – روز در میلیگرم برای س یازناطر ی

و  0/ 003 ،0/ 005 ،0/ 000078و  0/ 0005کیلوگرم – روز در میلیگرم برای غیرس یازناطر ی م  یی یی
یباشددد (EPA, 2003؛

رجایی و همکاران.)1931 ،
با استفاده از غلظت ترکیبات فلزات موجود در آب و ریسک خطر هر یک از آالیندهها ریسک خطر کل از معادله زیر
بدست میآید.
()3

) 𝑛𝑘𝑠𝑖𝑅 𝑅𝑖𝑠𝑘�𝑈� = 1 − (1 − 𝑅𝑖𝑠𝑘1 ) × (1 − 𝑅𝑖𝑠𝑘2 ) … × (1 −

( Risk sumریسک مجموع) :مجموع ريسك هر كي

یباش .د  Risk2 ،Risk 1ريس كي ره تظلغ ك زا
از اث م تار یی یی

  

آاليندهها به طور جداگانه ميباشد.
نتایج نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده بر روی نمونههای برداشتی از آب زیرزمینی در جدول  1نشان داده ش هد
است .نتایج تحقیق نشان میدهد دامنه تغییرات و می رد کینسرآ تظلغ نیگنا

دو نیب لصف

ات رفص          0/ 0024و

ارزيابي ريسك سالمت فلزات سنگين در47 ...

 0/ 0029میلیگرم بر لیتر میباشد ،همچنین دامنه تغییرات و میانگین غلظت سرب در دو فصل به ترتیب بین صفر تا
 0/ 0009و  0/ 0006و دامنه تغییرات و میانگین کروم صفر تا  0/ 00087تا  0/ 00082بو نیگنایم و تارییغت هنماد .د     
عنصر کامیوم صفر تا  0/ 0007و  0/ 0006میلیگرم بر لیتر بدست آمد.
جدول ( :)2نتایج غلظت فلزات سنگین اندازهگیری شده در بهار و تابستان و حدود استاندارد مربوط به آنها (بر حسب میلیگرم بر لیتر)
ت ا بس ت ا ن

بهار
ایستگاه

Pb

As

Cr

Pb

Cd

1

0/ 00065

0/ 00084

0/ 002

0/1 004 0

0/ 00098

Cr

As

Cd

0/1 009 0

0/ 0026

0/ 00098

2

0/ 00054

0/ 00067

0/8100

0/ 0006

0/ 00094

0/ 00096

0/1 02 0

0/ 0009

3

0/ 0009

0/1 008 0

0/ 006

0/ 00074

0/ 000999

0/ 00085

0/ 005

0/ 00098

4

0/ 00088

0/ 00098

0/ 003

0/ 0008

0/ 00088

0/ 00095

0/ 0035

0/ 00087

5

0/1 005 0

0/ 00093

0/ 0025

0/ 0007

0/ 00087

0/ 00093

0/1 02 0

0/ 00065

0/1 005 0

0/ 0007

0/5100

0/1 004 0

0/ 00075

0/ 00064

0/5100

0/ 00047

0/ 00083

0/ 00080

0/ 0024

0/ 0007

0/ 0009

0/ 00084

0/ 0029

0/ 0008

0/ 05

0/ 05

0/ 05

0/ 005

0/ 05

0/ 05

0/ 05

0/ 005

0/10

0/ 005

0/10

0/ 003

0/10

0/ 005

0/10

0/ 003

0/ 03

0/ 055

0/ 05

0/ 005

0/ 03

0/ 055

0/ 05

0/ 005

6
میانگین
استاندارد ملی ایران997 1 ،
استاندارد سازمان جهانی بهداشت2003 ،
استاندارد آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا2003 ،

منبع :یافتههای پژوهش

بر اساس نتایج ذکر شده در جدول  2غلظت فلزات سنگین در فصل بهار آرسنیک فراوانت و زلف نیر

زا دعب نآ هب    

ته یمک اب ا     تغیی کینسرآ ر   
ترتیب فلزات سرب ،کروم و کادمیوم قرار گرفتند .در فصل تابستان این نسبت ت

مجدد ًاًاًاًا

فراوانترین فلز و کروم ،سرب و کادمیوم به ترتیب از بیشترین تا کمترین غلظت را به خود اختص .دنداد صا    نت جيا
غلظت فلزات نشان داد كه اختالف معنيداري بين چاهها وجود ندارد.
نتایج مندرج در جدول  3بیانگر آن است که در نمونههای آب فصل بهار هیچ گونه همبس ثم یگت ب و ت

یدار از
نعم ییی ییی

نظر آماری وجود ندارد.
جدول ( :)3نتایج آزمون پیرسون برای بررسی همبستگی بین غلظت فلزات سنگین در نمونههای آب فصل بهار
Pb

Pb
1

Cr

0/ 467

Cr

As

Cd

1

As

0/ 797

0/ 271

1

Cd

0/ 607

0/ 588

0/345

1

نتایج مندرج در جدول  4بیانگر آن است که در نمونههای آب فصل تابستان فقط ب و برس رصانع نی

اب مویمداک

ضریب همبستگی r = 0/ 91و سطح معنیداری  P ˂ 0/10همبستگی مثبت و معنیدار از نظر آماری وجود دارد.

   

جدول ( :)4نتایج آزمون پیرسون برای بررسی همبستگی بین غلظت فلزات سنگین در نمونههای آب فصل تابستان
Pb
Cr

Cr

Pb
1

0/ 669

As

0/36

Cd

**

0/ 918

As

Cd

1
0/ 26
0/647

1
0/ 553

1

منبع :یافتههای پژوهش
**همبستگی معنیدار در سطح 0/10

نتایج میزان غلظت فلزات سنگین با استانداردهای آب آشامیدنی مقایسه گردید و نشان داد که غلظت فلزات س نیگن
پایینتر از حد مجاز سازمان بهداشت جهانی ( ،)WHOآژانس حفاظت محیط زیست آمریکا ( )EPAو استاندارد ملی
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میباشد .بنابراین منابع آب آشامیدنی چاههای موجود در منطقه از نظر فلزات سنگین منابع مطمئنی هستند و به دالیل
ی ش آ عبانم هب ییاتسور و یره ب،
مختلف از جمله ترکیبات زمینشناسی منطقه ،عدم یا کاهش نفوذ فاضالبهای ی
شرایط جغرافیایی و محیط حاکم بر منطقه و غیره در مع  نیگنس تازلف هب یگدولآ ضر ن  دنتسی (((((( ((((((( Graves et al,

 .)2004تحقیقات گين و همكاران نشان داد كه غلظتهاي فلزات سنگين در طول زمان تغ يي ر ميكند و مشخص شد
چاههاي موجود در كي

محل ميتواند بطور گستردهاي داراي غلظتهاي متفاوتي از فلزات باش تظلغ عقاو رد .دن    

ن-
فلزات سنگين در چاهها ،مرتبط با محل و عمق چاهها بوده و در چاههاي كم – عمقت يمز صخشم يحاون رد ر نننن نننن
شناسي غلظت باالتر بوده است ( .)Giben et al, 2003مطالعاتي كه عاليقدر و همكاران بر روي ميزان غلظت فلزات
سنگين در شبكه توزيع آب شهر اردبيل انجام دادند نشان داد كه غلظت اين فلزات در آب ا زا رتارف رهش ني دح

   

استاندارد نبوده است (عالیقدر و همکاران .) 2007 ،مطالعه محمديان و همكاران ب رد نيگنس تازلف تظلغ يور ر
آب چاههاي مجاور كارخانه سرب و روي زنجان نشان داده است كه غلظت سرب و روي در هيچ كي

  

از نمونهها از

استاندارد ملي فراتر نبوده است ولي غلظت سرب و كادميوم به ترتيب در  59و  53درص نومن د هه هههه دح زا رتشيب ا    
استاندارد سازمان بهداشت جهاني بوده است (محم راکمه و ید ا ،ن     .) 2008باس راكمه و سادراك ا يبايزرا رد ،ن    
آلودگي آرسن كي

در آبهاي زيرزميني در غرب بنگال ،هند و بنگالدش اعالم كردند كه از  19بخش غ بر

لاگنب    9

بخش ،آرسن كي

فراتر از استاندارد بينالمللي  50م كي روگرم بر ليتر بوده و  5بخش بين  01تا  50م كي رو گ مر

رتيل رب    

ميباشد ( .)Bhaskar D et al, 2009نتايج مطالعه حاضر در خصوص فلزات سنگين نشاندهنده آن است رادقم هك   
اندازهگيري شده فلزات نسبت به مقدار استاندارد ملي و جهاني در حد مطلوب بوده و غلظت فلزات در هيچ زا كي
چاهها فراتر از حد مجاز استاندارد نبوده است.
نمودار درصد فراوانی فلزات سنگین در طول دوره نمونهبرداری (شکل  )3حاکی از آن است که آرسنیک فراوانترین
فلز سنگین در منطقه بوده و بعد از آن به ترتیب فلزات سرب ،کروم و کامیوم قرار گرفتند.

شکل  :3نمودار میانگین غلظت فلزات اندازهگیری شده در فصل بهار و تابستان

در جدول  5محاسبات ارزيابي ريسك براي هر كي

س ایننن ج صخشم لود   
از فلزات نشان داده شده است بر اساس س

ميشود كه با توجه به غلظت فلزات در آب سرب كمترين تأثیر و آرسن كي

بيشترين تأثثیر را در ريس ككك س ييازناطر

انسانها دارد .ترتيب قرار گرفتن فلزات و شدت اثرات آنها ب م تروص نيد

ييييييي باش ينسرآ د ككككك ˂ ورك ممم ˂ سر ببب ˂

كادميوم .همچنين جدول  2در مورد تأثیر فلزات سنگين بر بيماريهاي غيرسرطانزا يي نش م نا ييييي ده هك د    آرس ین ککک

ارزيابي ريسك سالمت فلزات سنگين در49 ...

بيشترين و سرب كمترين تأثیر را دارد .ارزيابي ريسك سالمت براي بيماري سرطانزا يي در فصل بهار  19 ×01-5و در
فصل تابستان  81 × 01-5بدست آمد.

جدول ( :)5محاسبه ریسک سرطانزایی و غیر سرطانزایی فلزات سنگین در منابع آب زیرزمینی مورد بررسی

پارامترهای مورد بررسی

فصل بهار

فصل تابستان

عناصر مورد بررسی

عناصر مورد بررسی

Pb

Cr

As

Cd

Pb

Cr

As

Cd

ADDd

29 ×01-6

35 ×01-6

12 ×01-5

26 ×01-6

93×01-6

37 ×01-5

12 ×01-5

34 ×01-6

Risk Cancer

2×01-7

4×01-6

81×01-5

-

7×01-6

3×01-6

96 ×01-5

-

Risk Un Cancer

1×01-9

15 ×01-8

27 ×01-8

12 ×01-9

3×01-8

81×01-8

63×01-8

71×01-9

Risk sum

Risk sum

Cancer1

81×01-5

19 ×01-5

Un Cancer2

-7

-6

4×01

1×01
منبع :یافتههای پژوهش

 :1سرطانزایی
 :2غیر سرطانزایی

ارزيابي ريسك براي بیمار 
یهای غيرسرطانزايي در فصل به را  4×01-5و در فص ناتسبات ل     1× 01 -6بدس .دمآ ت   
موموت و سينزينيس در تحقيقي كه بر روي ارزيابي ريسك سالمت فلزات سنگين منطقهای از روس اد ماجنا هي دند    

ارزيابي ريسك فلزات سنگين را براي بيماريهاي سرطانزا يي  3/ 95 ×01-5و براي بيماريهاي غيرسرطانزا يي ×01- 3
 0/ 98بدست آوردند (موموت و سينزينيس .)5 00 2 ،رجایی و همکاران ،در مطالعهای در منطقه عل ييي آب ،لوتكدا بی نا
کردند که من آ عبا ببب زيرزمين ييي منطق طم عبانم ،ه م  هدوب ينئ و لآ  و ن نيگنستازلف هب هد ممممممم م مممممممممیباش يارب يديدهت و د    
مصرفكنندگان به وجود نميآورد .همچنين نتايج ارزيابي ريسك سالمت فلزات سنگين ارزيابي ريسك سالمت براي
بيماريهاي سرطانزا يي و بيماریهاي غيرسرطانزا يي منطقه مورد مطالعه در طول دوره تحقيق به ترتیب

2/ 32 ×01-4

و  2/ 53 ×01-4فرد بدست آمد .مقايسه نتايج ارزيابي ريسك دو مطالعه نشان ميدهد آلو ازلف يگد تتتتت س هقطنم نيگن   

عليآبادكتول نسبت به منطقه مورد مطالعه در روسيه كمتر است در نتيجه ارزيابي ريسك آن كمتر ميباشد (رجایی و
همکاران.)1931 ،

نتیجهگیری و دستاوردهای پژوهش
گام اول در ارزيابي گستردگي و شدت آلودگي فلزات سنگين در منابع آب ،تع يي ن غلظت فلزات ميباشد .ب ساسا ر   
نتايج تحقيق حاضر در بخشی از اراضی شمال شرقی منطقه دندی در شهرستان ماهنشان زنجان ،منابع آب زيرزميني
منطقه ،منابع مطمئني بوده و آلوده به فلزات سنگين نميباشد و تهديدي براي مصرف كنن جو هب ناگد و من د ييييييييي آورد
همچنين نتايج ارزيابي ريسك سالمت فلزات سنگين براي بيماريهاي س  و ييازناطر غغغيرس ود لوط رد ييازناطر رر ررره
تحقيق به ترتيب  81 × 01-5و  1× 01 -6فرد بدست آمد .ب و تمالس کسیر یبایزرا هبساحم جیاتن هب دانتسا ا
همچنین ،مقایسه میانگین غلظت تجمع یافته عناصر مورد بررسی در نمونهههه رد یسررب دروم یا

     

ومن ن هههه هههههه بآ یا

زیرزمینی منطقه مورد بررسی با استاندارد سازمان جهانی بهداشت ،استاندارد آژانس حفاظت محیط زیست آمریک و ا

 50فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره سوم ،تابستان 7931

استاندارد ملی ایران ،در حال حاضر منابع آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه آلوده ب یگنس تازلف ه ن ب دروم  ر یسر      
نیست.
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