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 هدیکچ
         تازهلف و باهیمک رهرانع عماهج یهسررب ههب تبهسن قهیقحت نیا رد ،ارنآ موادم شیاپ تیمها و بآ عبانم هدنیازف یگدولآ هب هجوت اب
    هتهسباو عیانهر و یندهعم یاهتیلاعف ریثأت یسررب روظنمهب ،یدند شخب و ناشنهام ناتسررش زا یشخب ینیمزریز یاهبآ رد نیحنس
 نی مأهت    قهیمع هاها ههقلح 6    زا رارهکت ههس رد ههنومن 12 دادعت قیقحت تدم لوط رد .دش مادتا یزرواشک یاهتیلاعف و هق نم نیا رد
 - ICP) ییاقلا هدش تفج یامسالپ طسوت (مورک و مویمداک ،کینسرآ ،برس) نیحنس تازلف و باختنا ییاتسور برش بآ هدننک

OES) تهسیز     طیهحم تهوافح فهنانآ نوهمنهر ،یناهرج    تهشادرب نامزاهس اهب یگدنیالآ ح س نیرتشیب و دنتفرگ رارت زیلانآ دروم  
     .تهسا زاهجم ح هس زارهت  مهک ،هدهش یریگهزادنا ررانع زا داد ناشن اهیریگهزادنا  یاتن .دندش هسیاقم ناریا یلم درادناتسا و اکیرمآ
  تهظلغ      نیحناهیم .تهفرگ رارهت شجنهس دروهم (EPA) تسیز طیحم صخاش زا هدافتسا اب اهناسنا تمالس کسیر یبایزرا نینیمه
 رد و 30000/0 و 0100/0 ،03000/0 ،93000/0      ،اهیترت ههب مویمداهک و مورهک ،کینهسرآ ،برس یارب رارب لصف رد نیحنس تازلف
 نیب یرادینعم یرامآ تالتخا داد ناشن  یاتن .دمآ تسدب رتیل رب مرگیلیم 03000/0 و 3100/0 ،03000/0 ،03000/0 ناتسبات لصف
   تمالهس نیحنهس تازلف تمالس کسیر یبایزرا  یاتن .درادن دوجو یلم و ینارج درادناتسا اب هدش یریگهزادنا نیحنس تازلف تظلغ
     تهظلغ  یاهتن .دهمآ تهسدب 0×02-6    ییازناطرهس رهیغ یاهه یراهمیب یارب و 32×02 -5 ییازناطرس یاهیرامیب یارب ،هق نم نینکاس
 ؛9001   ،تهشادرب یناهرج نامزاس درادناتسا ؛0332 ،ناریا یلم درادناتسا) اهدرادناتسا اب نآ هسیاقم و هدش یریگهزادنا نیحنس تازلف
-   یهمن دهیدحت ار ههعلا م دروم هق نم یتشادرب ظاحل زا یر خ هک داد ناشن (9001 ،اکیرمآ تسیز طیحم توافح فنانآ درادناتسا
 .دنک
 ناشنهام ناتسرهش ،یدند شخب ،نیگنس تازلف ،تسیز طیحم ،كسیر :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
   روب یزرواوشک و یتعنص یاههنیمز رد عماوج تفرشیپ نازیم و هوحن رب نآ یازسهب ریثأت و نیریش  آ تیمها هزورما
 عبانم تیدودحم اب هک ییاهروشک رد صوصخ هب ناهج شیازفا هب ور تیعمج هب هجوت اب و تسین هدیشوپ سک چیه
   نیمأوت یلوصا عبنم ناونع هب هک ینیمزریز  آ عبانم ه یو هب ، آ عبانم تیفیک و تیمک لرتنک و یسررب ،دنهجاوم  آ
   رد هوک  آ ناروحب اب ییورایور رد ار عماوج نیا دناوتیم ،تسا ناهج رساترس رد رفن درایلیم 4/0 زا شیب  رش  آ
  ار روشب هجوت یاهلوقم ره زا شیب رضاح لاح رد هچنآ .دنک یرای ،دش دهاوخ رشب ریگنابیرگ رود نادن  هن یاهدنیآ
   نتوشاد و ندووب عمجت لباق لیلد هب هک تسا نیگنس یازلف هب تسیزطیحم یگدولآ هلأسم ،تسا هدرک بلج دوخ هب
  ،ناراوکمه و یناکدرا ناحبس) دنرادروخرب یاه یو تیمها زا نارادناج تیلاعف رب نییاپ تظلغ رد یکیژولویزیف یارثا
     رد و  روش لوباق یحلوس  آ عباونم دوبمک نآ عبت هوب و یووج یالوزن دوبمک و شهاک هب هجوت اب هزورما .(2015
   درووم نآ شخر زاوب هب زاین ای اهتیدودحم هووب هووجوت نودووب یوونیمزروویز  آ عباوونم زا لاصووحتسا ،سرتسد
    و  روش  آ نیمأوت عباونم نیروتمهم هلمج زا ینیمزریز  آ عبانم ،نیاربانب .(5015 ،یناودرک) تسا هتفرگرارق هجوت
   توسا ناوهج رساترس رد روفن دراویلیم 2/0 زا شیوب  رش  آ نیمأت یلصا عبنم هوک دنووشیوم  وسحم یزرواشک
(Razban, 2013). تسوویز دوونناوتیوم یدج روط هب و فلتخم داعبا زا زاسرلخ هلاسم کی ناونعهب نیگنس یازلف   
  یاوه   گنوس ،روصانع نویا   هدوننکدیلوت عباونم نیرتهدمع زا یوکی .دونزادنایب رلخ هب ار هدنز یادوجوم ریاس و ناسنا
      ،یزروگنر عیانوص دوننام فولتخم لاکوشا هب دوخ ناسونا ،اهنیا رانک رد یلو دنشابیم یناشفشتآ یاهرابغ و نداوعم
     یازولف یگدوولآ رویخا یاووه هووهد رد .(Razban, 2013  ) دراد شووقن نیگنوس یازلف راشتنا رد ... و یازلف یراکبآ
     لکوشم کووی هووب هوتفایهعسوت یاهروشک رد موه و هعوسوت لاح رد یاهروشک رد مه یوبآ یاوهطیوحم رد نیگنس
    روضاح لاوح رد هوچنآ ،نیارباونب .(5015 ،ناراکمه و یتعیرش ؛1015 ،ناراکمه و یکلم) توسا هدوش لیدبت یناهج
ی وم نیگنس یازلف اوب تسویزطیوحم یگدوولآ هلأسوم ،تسا هدومن بلج دوخ هوب ار رشوب راکفا یاهلوقم ره زا شیب
       تمالووس و توویلاعف روب زوین نییاوپ توظلغ رد ،یکیژولویزیف یارثا نتشاد و ندووب  ذج لباقریغ لیلدهب هک دشاب

    دووشر شیازووفا و ندووش یتعنوص هوب هوجوت اوب .(4015 ،ناراکمه و یناکدرا ناحبس) دنتسوه راذوگریثات نارادوناج
  هلیوسو  هوب یوبآ عبانم بلاغ هو رگا ،توسا شیازوفا لاوح رد زور هب زور بسانم تیفیک اوب  آ یاوضاقت ،تویعمج
   یوعیبط دونیآرف لیلدهب یونیمزریز  آ عباونم زا زونه یلو دناهدش هدولآ اه الضاف و یتعنوص ،یزرواشک یاهتیلاعف
      آ رد دووجوم رووصانع زا یرایسووب .دوووش    یووم هدرووب  اون رولخیب یبآ عبانم ناونعهب ،کاخ تفاب رد نویسارتلیف
 شیازفا ،لاح نیا اب .تسا یرورض ناسنا یتمالس یارب ناشدوجو هریغ و زنگنم ،یور ،سم ،نهآ هلمج زا یندیماشآ
     یدووج رایسووب یالکشووم زورووب ثوعاب تسا نکمم زاجم دح زا شیب ریداقم رد اهنآ ندروخ و رصانع نیا تظلغ
 هکنآ لیلدب هدحتم تلایا یاهیرامیب تبث و یمس داوم نامزاس .(4015 ،ناراکمه و یدمحم) دوش رشب یتمالس یارب
  و هوییهت یازلف یروآرف یتعنص یاهتیاس زا یتسرهف ،دننیبیم یتشادهب بیسآ یحلس کاخ اب سامت هجیتن رد دارفا
   هوک توسا یناکدوک زا رتالاب دننکیم یگدنز هدولآ قطانم رد هک یناکدوک نوخ رد  رس تظلغ .تسا هدومن شرازگ
   تیموموسم هوک تسا یلاح رد قوف دراوم .(Rodenbeck and Crellin, 2008) دنیامنیم یگدنز هقلنم نیا زا جراخ
     روس اوب هولبار رد و دشابیم نوخ و هیلک ،یبصع متیس هب بیسآ لماش و هدوب کان رلخ رایسب  ویمداک و  رس اب
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  نیدون  ن  وونک اوت .(WHO, 2003 ) دووش  یوم بوجوم ار ناکدوک یریگدای حلس و یشوه هرهب شهاک نو  یلئاسم
     و نارویا رد یونیمزریز  آ عباونم رد نیگنوس یازلف ه یو هب و رصانع تظلغ یسررب ،یفیک یبایزرا هنیمض رد هعلالم
  آ عبانم نیگنس یازلف تظلغ یسررب هب تبسن نابزر .(1115 ،یلیعامسا و یدمحم) تسا هدش  اجنا اهروشک ریاس
         روصانع توظلغ نیگناویم هوک توفرگ هوجیتن و دروک  ادوقا 0390  ناتوسبات و راهب لوصف یط دنواهق تشد ینیمزریز
 ،39/5±44/1 ،51/90±11/15 ،34/1±30/0    روبارب بویترت هوب ناتسبات و راهب لوصف رد سم و  رس ،یور ،کینسرآ
  روصانع همه تظلغ نیگنایم و درایلیم رد تمسق 95/0±15/3 ،23/1±11/5 ،53/0±10/1 ،10/0±91/3 ،01/5±05/3
  یازولف تشن لیسناتپ یسررب هب ناراکمه و یراوس .(Razban, 2013) دشابیم WHO دومنهر زا رتمک هعلالم دروم
  ،یور ،میمداوک ، رس یازلف تظلغ نیگنایم اه نآ .دنتخادرپ زاوها یندیماشآ  آ عیزوت هکبش رد یگدروخ و نیگنس
   دوندروآ توسدب  آ رد   روتیلرب  روگورکیم 19 3/ و 125 ،130 ،1109 ،/131 ،/141  بویترت هب ار زنگنم و نهآ ،سم
 رهش عیزوت هکبش رد نیگنس یازلف تظلغ یور رب ناراکمه و هدازناریم هک یقیقحت رد .(1115 ،ناراکمه و یراوس)
  نیوب و یلم درادناتسا دح زا رتالاب ناشاک عیزوت هکبش  آ رد نیگنس یازلف تظلغ هک دنداد ناشن دنداد  اجنا ناشاک
  و ییاوجر .(0015       ،ناراوکمه و هداز نارویم) توشاد دوهاوخن روب رد ناگدون نک فروصم یارب یرلخ و هدوبن یللملا
   زییاوپ لووصف یط لوتک دابآ یلع تشد نیمزریز  آ عبانم نیگنس یازلف تمالس هرطاخم یبایزرا هب تبسن ناراکمه
- هونومن رد  ورک و  ویمداک ،یور ،کینسرآ رصانع تظاغ نیگنایم هک دنتفرگ هجیتن و هدرک  ادقا 3190 راهب و 1190
    هوب راوهب لوصف یاههنومن رد و رتیل رب  رگیلیم 2511/1 و 311/11،1/1 ،9401/1 ،5511/1 ربارب بیترت هب زییاپ یاه
     توظلغ نیگناویم نیوب نیونچمه .دشابیم رتیل رب  رگیلیم 9511/1 و 11/1 ،3311/1 ،2411/1 ،3111/1 ربارب بیترت
 .(5015   ،ناراوکمه و ییاوجر) درادن دوجو یرامآ رادینعم فالتخا یناهج و یلم یاهدرادناتسا اب اههنومن رد رصانع
           آ عباونم رد نیگنوس یازولف توظلغ یوسررب هوب عووضوم یتوشادهب و یولیحمتسیز تیمها لیلدب رضاح قیقحت
  زا دوح زا شیب هدافتسا ،هعلالم دروم هقلنم رد یزرواشک یربراک هعسوت هب هجوت اب نیاربانب .تسا هتخادرپ ینیمزریز
  رس ندعم هب هتسباو عیانص و یندعم یاهتیلاعف ،(1115 ،ناراکمه و ردقیلاع) نیعراز طسوت یزرواشک یاههداهن
     هوقلنم یونیمز رویز  آ عباونم رد هتفای عمجت رصانع شییاپ  دع و (0 لکش) هعلالم دروم هقلنم رد ناروگنا یور و
    یومک و یوفیک یباویزرا فده اب هعلالم نیا رد ،نادنورهش تمالس رب  رخم ضراوع یسررب روظنم هب هعلالم دروم
   رد بولاغ روصانع ناونع هب Cd و Pb، Cr، As نیگنس یازلف تظلغ یسررب هب تبسن هقلنم نیا ینیمزریز  آ عبانم
 .دش  ادقا نیمزریز  آ عبانم
 هعلاطم دروم هقطنم
 14  دادوتما رد عبرمرتمولیک 1104 تحاسم اب ناتسا ناتسرهش تفه زا یکی ،ناجنز ناتسا رتخاب رد ناشنهام ناتسرهش
   ضروع هوقیقد 15  و هوجرد 39   اوت هوقیقد 10  و هوجرد 19 و یرواخ لوط هقیقد 15 و هجرد 39 ات هقیقد 10 و هجرد
 ه یو ییایفارغج تیعقوم ناتسرهش نیا .(0 لکش) تسا هدش عقاو ایرد حلس زا رتم 1290 عافترا اب اوتسا طخ یلامش
 ناجیابرذآ اب رتخاب زا ،یقرش ناجیابرذآ ناتسا هب لامش زا و ،دراد یحاون رگید اب طابترا و یریگرارق رظن زا یزاتمم و
    و یووج تیعوضو .دووشیم دودحم دورجیا و ناجنز یاهناتسرهش هب رواخ زا و ناتسدرک ناتسا هب  ونج زا یبرغ
 ناتسرهش .تسا یدرس تبسن هب یاوه و  آ یاراد فرب زا هدیشوپ لاس هام شش و یناتسهوک ،هقلنم یمیلقا طیارش
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  و یتعیروش)    توسا هدوش هبوساحم رتمیلیم 3/025 نآ رد هنالاس شراب نیگنایم و دراد یدرس و کشخ میلقا ناشنهام
 و تیمها ،دیلوت نازیم رظن زا هک دشابیم ناجنز ناتسا یندعم یاهبلق زا یکی ناشنهام ناتسرهش .(1390 ،ناراکمه
        ناتوسرهش .دراد راروق ناتوسا  ووس هوبتر رد هرویخذ نازویم رظن زا و لوا  اقم ناتسا هعسوت و دشر رد ریثأت و شزرا
  یالوط ) ناتوسا یالط ندعم نیلوا ،(ناروگنا یور و  رس) هنایمرواخ یور و  رس ندعم نیرتگرزب یاراد ناشنهام
  ،کومن ،یاپ وسدلف ،نهآ ینغ نداعم ،ناتسا تسیش کلات ندعم اهنت ،(لگ هرق رب) روشک روب لاعف ندعم اهنت ،(رالزوت
 عالطا هاگیاپ) دشابیم یندعم یاهسیدنا ریاس و سم ،یتعنص یاهکاخو نلوئاک ،ینامتخاس و ینیئزت یاهگنس ،چگ
 .(1390 ،ناشنهام ناتسرهش یرادنامرف یناسر
 یسانششور
  هاوگ ر وصانع فلتخم یاهرایع اب یناوارف یاههلطاب ناروگنا و یدند تشد رد یندعم عیانص تیلاعف لاس 19 لوط رد
  هوب یدورو نازیم نیا دیاب لوا  دق رد نیاربانب دناهدش یزاساهر یاجهناخراک رواجم یاهنیمز رد کانرلخ و یمس
  یرادروب هونومن ،یعلقم – یفیصوت شهو پ نیا رد .(1190 ،کاپ ینسح) دوش صخشم یگدنیالآ عبنم و کاخ و  آ
   روش  آ هدننک نیمأت ها  هقلح 3 زا 3390 ناتسبات لصف زا هام دادرم و 3390 راهب لصف رد تشهبیدرا یاههام رد
    شجنوس یاروب اوه هاگتوسیا زا  آ هنومن 39 دادعت و تفرگ یروص دنراد ارارق مه یرتمولیک 19 ات 2 لصاوف رد هک
   دیوسا طوسوت لبق زا هک ینلیتایلپ فورظ زا هدافتسا اب اهنآ زا یرادربهنومن .دش تشادرب نیگنس یازلف یگدولآ نازیم
     زا  آ ژاوپمپ ناونیمطا یاروب ، آ هونومن تشادرب زا لبق و یرادربهنومن نامز رد دش  اجنا دندوب هدش هتسش کیرتین
    هاگتوسیا روه زا و هداد ووش و تسش ها   آ اب راب هس ار فرظ سپس هدرک ربص هقیقد دنج ادتبا ینیمزریز  آ هرفس
  هوئارا 0   لکوش رد یرادروب هونومن یاههاگتسیا یاهتیعقوم .(5015 ،وگنالا و شمار) دش تشادرب  آ رتیل مین دودح
 .تسا هدش

 
 هعلاطم دروم یضارا رد یرادربهنومن یاههاگتسیا تیعقوم هشقن :(1) لکش
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   شوخب فاروطا رد قرد هرق و کیناخ ،قرد قآ ،دابآ ریصن ،نیامز ،ناروگنا یاهاتسور هدودحم رد یرادربهنومن طاقن
 .تسا هدش رکذ 0 لودج رد اهاتسور نیا ییایفارغج تیعقوم و تسا هدش عقاو یدند

 یسررب دروم یاهاتسور ییایفارغج تیعقوم :(1) لودج

 ییایفارغج ضرع ییایفارغج لوط هرامش
0 44/0930214 93/444191 
5 92/031191 11/3231214 
9 12/393391 31/5331414 
4 11/911041 31/5331414 
2 51/933941 30/4919414 
3 51/391141 11/9191414 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

     لوباق لکوش رد هوک رووطنامه .دهدیم ناشن ار هعلالم دروم هقلنم رد یور و  رس یندعم عیانص ییامناج 5 لکش
 عیانص و ناروگنا یور و  رس ندعم دوجو ینیمزریز  آ تیفیک یسررب یارب هقلنم نیا  اختنا لیلد تسا هدهاشم
 هقلنم رد اتسور دن  ینیمزریز  آ عبانم تیفیک رب اهتیلاعف نیا زا یشخب ریثأت یسررب و هقلنم نیا رد نآ هب هتسباو
 .دوب

 
 .3112 ،لگوگ یلاسرا ریوصت یوررب (گنر زمرق طاقن) هقطنم یور و برس یندعم عیانص ییامناج :(2) لکش

 1390 ،ناراکمه و یتعیرش :عبنم
     توظلغ توئارق رووظنم هوب اههنومن ،هربیلاک لمح لباق هاگتسد طسوت لحم رد اههنومن pH و امد یریگهزادنا زا سپ
 و تیببت روظنم هب هاگشیامزآ رد .دندش لقتنم هاگشیامزآ هب تقو عرسا رد و یرادهگن نییاپ یامد اب نادخی رد رصانع
  یلغ کیرتین دیسا رتیلیلیم کی ، آ هنومن زا رتیلیلیم 25 هب ،اههنومن رد لولحم رصانع یراذگ ووسر زا یریگولج
   هوب اوه هونومن .دش هداد رارق دوه ریز رد دارگیتناس هجرد 12 یامد رد رتیه یور هقیقد 10 یدم هوب هونومن و هفاوضا
   نومتاو یفاوص ذغاک طسوت سپس و هدش هداد رارق رکیش یور رب (هقیقد رد رود 21) میالم رود اوب هوقیقد 10 یدوم
 ES-730  لدوم ICP-OES    هاگتووسد ادووتبا ،اووه  هونومن رد روصانع ت وظلغ تئارق روظنم هب .دندوش فاص 54 هرامش
    بوسح روب نیگنوس یازلف تظلغ تیاهن رد .(4015 ،ناراکمه و یناکدراناحبس) دش هربیلاک Varian تکرش تخاس

ppb ییاقلا هدش تفج یامسالپ هاگتسد طسوت (ICP-OES) تیعوضو یباویزرا یاروب .دوش توئارق  رارووکت هوس رد      
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    طیوحم توظافح سوناژآ شور  ساوسا رب تمالس کسیر یبایزرا شور زا یسررب دروم  آ عبانم رد نیگنس رصانع
 .دش هدافتسا (EPA) تسیز
 تمالس کسیر یبایزرا
  میناووت  یوم هوک دراد دوجو ییاهکینکت تمالس کسیر یبایزرا یارب (EPA) تسیز طیحم زا تظافح سناژآ قبط رب
    اومت رد دوناوت  یوم ،زور روه رد  آ فرصم طیارش تحت کسیر یبایزرا نیا .مینک هدافتسا اهنآ زا ریز طیارش تحت
 9 دودح ندیشون یارب یفرصم  آ نیگنایم کینکت نیا رد .ددرگ هبساحم صخشم هرود کی یارب ای ناسنا رمع لوط
   هوک یوب آ رادوقم هب هجوت اب ییایمیش هدام زا کی ره زود نیاربانب .دشابیم  رگولیک 11 ناسنا ندب نزو نیگنایم و رتیل
 .(EPA, 2003) دیآیم تسدب ریز هلداعم زا دیامنیم هدافتسا زور ره رد صخش

(0) 𝐴𝐷𝐷𝑑 =
(𝐷𝑊 × 𝐶)

𝐵𝑊
 

ADDd: ؛دوشیم ندب دراو یندیشون  آ اب هک یزود DW: ؛ روتیل 9 ،هنازور یندیشون  آ یمجح نیگنایمC: توظلغ  
 . رگولیک 11 ،ندب نزو :BW ؛رتیل رب  رگیلیم هب  آ رد دوجوم
  زیلاونآ .میشاب هتشاد  آ یاههدنیالآ زا کی ره زا ییاهناگادج کرد هک دهدیم هزاجا ام هب هنازور زود نیگنایم یبایزرا
 .تسا هدش هداد ناشن 5 لودج رد هعلالم دروم هقلنم ینیمزریز  آ عبانم یازلف زا کی ره یاههداد
 هقطنم نینکاس یارب شنکاو -زود یبایزرا
     یووس زا هدوش داهنوشیپ یولخ لدم دزاسیم راکشآ ار نآ یارثا و کسیر نیب تیمک هلبار اهتیلاعف زا هلحرم نیا 
 :دوشیم نایب ریز هلداعم زا هدافتسا اب کسیر یبایزرا یارب (EPA) تسیزلیحم زا تظافح سناژآ
(5) 𝑅𝑖𝑠𝑘 = 𝐴𝐷𝐷𝑑 × 𝑈𝑅 

ADDd، دحاو ؛( رگولیک رب  رگیلیم بسحرب) هنازور هدام زود:Ur زا یروتکاف کی ناونع هب هک تسا کسیر دحاو 
    روثا هوب یگتوسب (Ur) کسیر دحاو .دراد سرتسد لباق زود ای تظلغ هب یگتسب هک دشابیم هدش نییعت کسیر تبسن
  یوسررب دروم رصانع یارب UR ریداقم .دریذپیم ار یحیحص شزرا دراد داوم نیا رد هک (ییازناطرسریغ ،ییازناطرس)
  ییازناطروس یارب  رگیلیم رد زور –  رگولیک 19/1 و 2/0 ،0/1 ،2111/1 بیترت هب  ویمداک و کینسرآ ، ورک ، رس
 ؛EPA, 2003)  دوشاب  یوم ییازناطروسریغ یارب  رگیلیم رد زور –  رگولیک 2111/1 و 911/1 ،211/1 ،111111/1 و
 .(0390 ،ناراکمه و ییاجر
 ریز هلداعم زا لک رلخ کسیر اههدنیالآ زا کی ره رلخ کسیر و  آ رد دوجوم یازلف یابیکرت تظلغ زا هدافتسا اب
 .دیآیم تسدب
(9) 𝑅𝑖𝑠𝑘�𝑈� = 1 − (1 − 𝑅𝑖𝑠𝑘1) × (1 − 𝑅𝑖𝑠𝑘2) … × (1 − 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑛) 

Risk sum (عومجم کسیر): دوشاب  یوم یاروثا زا کی ره کسیر عومجم.  Risk 1، Risk2 زا کوی روه توظلغ کوسیر     
 .دشابیم هناگادج روط هب اههدنیالآ
  هدوش هداد ناشن 0 لودج رد ینیمزریز  آ زا یتشادرب یاههنومن یور رب هدش  اجنا یاشیامزآ زا لصاح جیاتن جیاتن
 و 4511/1        اوت رفوص نیوب لوصف ود رد کینوسرآ توظلغ نیگناویم و یارییغت هنماد دهدیم ناشن قیقحت جیاتن .تسا
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  اوت رفص نیب بیترت هب لصف ود رد  رس تظلغ نیگنایم و یارییغت هنماد نینچمه ،دشابیم رتیل رب  رگیلیم 3511/1
     نیگناویم و یاروییغت هونماد .دووب 51111/1 ات 11111/1 ات رفص  ورک نیگنایم و یارییغت هنماد و 3111/1 و 3111/1
 .دمآ تسدب رتیل رب  رگیلیم 3111/1 و 1111/1 ات رفص  ویماک رصنع

 (رتیل رب مرگیلیم بسح رب) اهنآ هب طوبرم درادناتسا دودح و ناتسبات و راهب رد هدش یریگهزادنا نیگنس تازلف تظلغ جیاتن :(2) لودج
 ناتسبات  راهب
 Pb Cr As Cd  Pb Cr As Cd هاگتسیا
0 23111/1 41111/1 511/1 04111/1  13111/1 03111/1 3511/1 13111/1 

5 42111/1 13111/1 1011/1 3111/1  43111/1 33111/1 0511/1 3111/1 

9 3111/1 01111/1 311/1 41111/1  333111/1 21111/1 211/1 13111/1 

4 11111/1 13111/1 911/1 1111/1  11111/1 23111/1 2911/1 11111/1 

2 02111/1 93111/1 2511/1 1111/1  11111/1 93111/1 0511/1 23111/1 

3 02111/1 1111/1 2011/1 04111/1  21111/1 43111/1 2011/1 14111/1 

 1111/1 3511/1 41111/1 3111/1  1111/1 4511/1 11111/1 91111/1 نیگنایم

 211/1 21/1 21/1 21/1  211/1 21/1 21/1 21/1 1330 ،ناریا یلم درادناتسا

 911/1 01/1 211/1 01/1  911/1 01/1 211/1 01/1 9115 ،تشادهب یناهج نامزاس درادناتسا

 211/1 21/1 221/1 91/1  211/1 21/1 221/1 91/1 9115 ،اکیرمآ تسیز طیحم تظافح سناژآ درادناتسا

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

     هوب نآ زا دوعب و زولف نیروتناوارف کینسرآ راهب لصف رد نیگنس یازلف تظلغ 5 لودج رد هدش رکذ جیاتن ساسا رب
  ًااددوجم   کینوسرآ روییغت    یومک اوب اوه تبوسن نیا ناتسبات لصف رد .دنتفرگ رارق  ویمداک و  ورک ، رس یازلف بیترت
  جیاوتن   .دونداد صاوصتخا دوخ هب ار تظلغ نیرتمک ات نیرتشیب زا بیترت هب  ویمداک و  رس ، ورک و زلف نیرتناوارف
 .درادن دوجو اهها  نیب یرادینعم فالتخا هک داد ناشن یازلف تظلغ
 زا راد   یونعم و توببم یگتوسبمه هنوگ چیه راهب لصف  آ یاههنومن رد هک تسا نآ رگنایب 9 لودج رد جردنم جیاتن
 .درادن دوجو یرامآ رظن

 راهب لصف بآ یاههنومن رد نیگنس تازلف تظلغ نیب یگتسبمه یسررب یارب نوسریپ نومزآ جیاتن :(1) لودج
 Pb Cr As Cd 

Pb 0 
   

Cr 134/1 0 
  

As 131/1 015/1 0 
 

Cd 113/1 112/1 942/1 0 

      اوب  ویمداوک و  روس روصانع نیوب طقف ناتسبات لصف  آ یاههنومن رد هک تسا نآ رگنایب 4 لودج رد جردنم جیاتن
 .دراد دوجو یرامآ رظن زا رادینعم و تببم یگتسبمه P ˂ 01/1 یرادینعم حلس و = r 03/1 یگتسبمه بیرض

 ناتسبات لصف بآ یاههنومن رد نیگنس تازلف تظلغ نیب یگتسبمه یسررب یارب نوسریپ نومزآ جیاتن :(4) لودج
 Pb Cr As Cd 

Pb 0 
   

Cr 333/1 0 
  

As 93/1 35/1 0 
 

Cd **103/1 341/1 922/1 0 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم
 11/1 حطس رد رادینعم یگتسبمه**

  نیگنوس یازلف تظلغ هک داد ناشن و دیدرگ هسیاقم یندیماشآ  آ یاهدرادناتسا اب نیگنس یازلف تظلغ نازیم جیاتن
 یلم درادناتسا و (EPA) اکیرمآ تسیز طیحم تظافح سناژآ ،(WHO) یناهج تشادهب نامزاس زاجم دح زا رتنییاپ
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 لیالد هب و دنتسه ینئملم عبانم نیگنس یازلف رظن زا هقلنم رد دوجوم یاهها  یندیماشآ  آ عبانم نیاربانب .دشابیم
     ، آ عباونم هوب ییاتوسور و یرهوش  یاوه الضاف ذوفن شهاک ای  دع ،هقلنم یسانشنیمز یابیکرت هلمج زا فلتخم
 ,Graves et al      ) دنتوسین نیگنوس یازولف هوب یگدوولآ ضروعم رد هریغ و هقلنم رب مکاح طیحم و ییایفارغج طیارش

  دوش صخشم و دنکیم رییغت نامز لوط رد نیگنس یازلف یاهتظلغ هک داد ناشن ناراکمه و نیگ یاقیقحت .(2004
    توظلغ عوقاو رد .دنوشاب یازلف زا یتوافتم یاهتظلغ یاراد یاهدرتسگ رولب دناوتیم لحم کی رد دوجوم یاهها 
-    نیومز صخوشم یحاوون رد روتقمع – مک یاهها  رد و هدوب اهها  قمع و لحم اب طبترم ،اهها  رد نیگنس یازلف
 یازلف تظلغ نازیم یور رب ناراکمه و ردقیلاع هک یتاعلالم .(Giben et al, 2003) تسا هدوب رتالاب تظلغ یسانش
     دوح زا روتارف رهوش نویا  آ رد یازلف نیا تظلغ هک داد ناشن دنداد  اجنا لیبدرا رهش  آ عیزوت هکبش رد نیگنس
     رد نیگنوس یازولف توظلغ یور روب ناراکمه و نایدمحم هعلالم .(1115 ،ناراکمه و ردقیلاع) تسا هدوبن درادناتسا
 زا اههنومن زا کی چیه رد یور و  رس تظلغ هک تسا هداد ناشن ناجنز یور و  رس هناخراک رواجم یاهها   آ
    دوح زا رتوشیب اوه  هونومن دوصرد 92 و 32 رد بیترت هب  ویمداک و  رس تظلغ یلو تسا هدوبن رتارف یلم درادناتسا
    یباویزرا رد ،ناراوکمه و سادراکوساب .(1115   ،ناراوکمه و یدومحم) تسا هدوب یناهج تشادهب نامزاس درادناتسا
 3   لاوگنب  روغ شخب 30 زا هک دندرک  العا شدالگنب و دنه ،لاگنب  رغ رد ینیمزریز یاه آ رد کینسرآ یگدولآ
    روتیل روب  روگ ورکیم 12 ات 10 نیب شخب 2 و هدوب رتیل رب  رگورکیم 12 یللملانیب درادناتسا زا رتارف کینسرآ ،شخب
   رادوقم هوک تسا نآ هدنهدناشن نیگنس یازلف صوصخ رد رضاح هعلالم جیاتن .(Bhaskar D et al, 2009) دشابیم
  زا کوی چیه رد یازلف تظلغ و هدوب  وللم دح رد یناهج و یلم درادناتسا رادقم هب تبسن یازلف هدش یریگهزادنا

 .تسا هدوبن درادناتسا زاجم دح زا رتارف اهها 
 نیرتناوارف کینسرآ هک تسا نآ زا یکاح (9 لکش) یرادربهنومن هرود لوط رد نیگنس یازلف یناوارف دصرد رادومن
 .دنتفرگ رارق  ویماک و  ورک ، رس یازلف بیترت هب نآ زا دعب و هدوب هقلنم رد نیگنس زلف

 
 ناتسبات و راهب لصف رد هدش یریگهزادنا تازلف تظلغ نیگنایم رادومن :1 لکش

   صخوشم لودوج  نویا  ساوسا رب تسا هدش هداد ناشن یازلف زا کی ره یارب کسیر یبایزرا یابساحم 2 لودج رد
  ییازناطروس  کوسیر رد ار ری ثأوت نیرتشیب کینسرآ و ریثأت نیرتمک  رس  آ رد یازلف تظلغ هب هجوت اب هک دوشیم
 ˂  روس ˂   وروک ˂  کینوسرآ دوشاب   یوم یرووص نیدوب اهنآ یارثا یدش و یازلف نتفرگ رارق بیترت .دراد اهناسنا

  کینوسرآ   هوک دوهد  یوم ناوشن ییازناطرسریغ یاهیرامیب رب نیگنس یازلف ریثأت دروم رد 5 لودج نینچمه . ویمداک
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 رد و 30 ×10-2 راهب لصف رد ییازناطرس یرامیب یارب تمالس کسیر یبایزرا .دراد ار ریثأت نیرتمک  رس و نیرتشیب
 .دمآ تسدب 10 × 10-2 ناتسبات لصف

 یسررب دروم ینیمزریز بآ عبانم رد نیگنس تازلف ییازناطرس ریغ و ییازناطرس کسیر هبساحم :(5) لودج
 ناتسبات لصف  راهب لصف 
 یسررب دروم رصانع  یسررب دروم رصانع 

 Pb Cr As Cd  Pb Cr As Cd یسررب دروم یاهرتماراپ
ADDd 3-10×35 3-10×29 2-10×50 3-10×35  3-10×39 2-10×19 2-10×50 3-10×49 

Risk Cancer 
1-10×5 3-10×4 2-10×10 -  3-10×1 3-10×9 2-10×33 - 

Risk Un Cancer 3-10×0 1-10×20 1-10×15 3-10×50  1-10×9 1-10×10 1-10×39 3-10×10 

 Risk sum  Risk sum 

Cancer1 2-10×10  2-10×30 

Un Cancer2 1-10×0  3-10×4 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 ییازناطرس :1

 ییازناطرس ریغ :2
   .دومآ توسدب 0× 10 -3   ناتوسبات لوصف رد و 4×10-2  راوهب لصف رد ییازناطرسریغ یاه یرامیب یارب کسیر یبایزرا
    دونداد  اوجنا هیوسور زا یاهقلنم نیگنس یازلف تمالس کسیر یبایزرا یور رب هک یقیقحت رد سینیزنیس و یوموم
 ×10- 9 ییازناطرسریغ یاهیرامیب یارب و 23/9 ×10-2 ییازناطرس یاهیرامیب یارب ار نیگنس یازلف کسیر یبایزرا
  ناویب  ،لوتکداوبآ یولع هقلنم رد یاهعلالم رد ،ناراکمه و ییاجر .(2115 ،سینیزنیس و یوموم) دندروآ تسدب 13/1
    یاروب یدویدهت و دوشابی        ومن نیگنوستازلف هوب هدوولآ و هدووب یونئملم عباونم ،هوقلنم  یونیمزریز  آ عباونم هک دندرک
 یارب تمالس کسیر یبایزرا نیگنس یازلف تمالس کسیر یبایزرا جیاتن نینچمه .دروآیمن دوجو هب ناگدننکفرصم
 59/5 ×10-4  بویترت هب قیقحت هرود لوط رد هعلالم دروم هقلنم ییازناطرسریغ یاهیرامیب و ییازناطرس یاهیرامیب
   هوقلنم نیگنوس  یازولف یگدوولآ دهدیم ناشن هعلالم ود کسیر یبایزرا جیاتن هسیاقم .دمآ تسدب درف 92/5 ×10-4 و
 و ییاجر) دشابیم رتمک نآ کسیر یبایزرا هجیتن رد تسا رتمک هیسور رد هعلالم دروم هقلنم هب تبسن لوتکدابآیلع
 .(0390 ،ناراکمه
 شهوژپ یاهدرواتسد و یریگهجیتن
   ساوسا روب .دشابیم یازلف تظلغ نییعت ، آ عبانم رد نیگنس یازلف یگدولآ یدش و یگدرتسگ یبایزرا رد لوا  اگ
  یونیمزریز  آ عبانم ،ناجنز ناشنهام ناتسرهش رد یدند هقلنم یقرش لامش یضارا زا یشخب رد رضاح قیقحت جیاتن
 دروآ    یومن دووجو هوب ناگدوننک فرصم یارب یدیدهت و دشابیمن نیگنس یازلف هب هدولآ و هدوب ینئملم عبانم ،هقلنم
 ه  رود لووط رد ییازناطروسری غ و ییازناطروس یاهیرامیب یارب نیگنس یازلف تمالس کسیر یبایزرا جیاتن نینچمه
         و تمالوس کوسیر یباویزرا هبوساحم جیاوتن هوب دانتوسا اوب .دمآ تسدب درف 0× 10 -3 و 10 × 10-2 بیترت هب قیقحت
   آ یاوه    هونومن رد یوسررب درووم یاوه هونومن رد یسررب دروم رصانع هتفای عمجت تظلغ نیگنایم هسیاقم ،نینچمه
  و اوکیرمآ تسیز طیحم تظافح سناژآ درادناتسا ،تشادهب یناهج نامزاس درادناتسا اب یسررب دروم هقلنم ینیمزریز
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      یوسررب درووم نیگنوس یازولف هوب هدولآ هعلالم دروم هقلنم ینیمزریز  آ عبانم رضاح لاح رد ،ناریا یلم درادناتسا
 .تسین

 عبانم
 .(https://ostandari-zn.ir/mahneshangov) ،1390 ،ناشنهام ناتسرهش یرادنامرف یناسر عالطا هاگیاپ

 .390 ص :نارهت هاگشناد یاراشتنا .نارهت .ییایمیشوئژ یافاشتکا لوصا .(1190) رغصا یلع ،کاپ ینسح
 .120 ص :داحتا یاراشتنا .(ادص و کاخ ، آ ،اوه) تسیز طیحم یگدولآ ،(4390) ونیم ،یریبد

  یولع   توشد یونیمزریز  آ عبانم نیگنس یازلف تمالس کسیر یبایزرا .(0390) ،هنامس قللم یراصح ،اضر یاع زابخروپ ،مساق ییاجر
 .220-530 صص ،5 هرامش ،4 لاس ،یلامش ناسارخ یکشزپ  ولع هاگشناد هلجم .لوتکدابآ

 ی ونیمز ر ویز     آ عباونم رد زونگنم و  وروک ،یور ،کی نوسرآ تظلغ یسررب .(9390) ،دمحم وج یناعم ،میرم یلامج ،لیهس یناکدرا ناحبس
    ،توسیز طیوحم یژوولونکت و  ولع همانلصف ،ییایفارغج یاعالطا متسیس زا هدافتسا اب رصانع یدنب هنهپ هشقن هیهت و نزر تشد
 .25-19 صص ،5 هرامش ،30 لاس

  دونواهق تشد ینیمزریز  آ عبانم رد نیگنس یازلف زا یخرب یبایزرا .(9390) ،دمحم وج یناعم ،امیش هدیس نابزر ،لیهس یناکدرا ناحبس
 .399-149 صص ،3 هرامش ،10 لاس ،هاشنامرک یکشزپ  ولع هاگشناد یشهو پ یملع همانهام .(2390) لاس نادمه

  توشد ینیمزریز  آ عبانم رد میزینم و سم ، ویمداک ، رس تظلغ یسررب .(9390) ،هلاه یدسا ،دمحم وج یناعم ،لیهس یناکدرا ناحبس
 .309-359 صص ،4 هرامش ،05 لاس ،انیس نبا ینیلاب یکشزپ هلجم ،نزر

      و نیگنوس یازولف توشن لیوسناتپ یوسررب ،هلایردق یدابآ  رخ سمش ، اسحریما ینسح ،هلاتمعن درف یقیقح هدازرفعج ،مساج یراوس
 .10-45 صص ،4 هرامش 10 لاس ، الضاف و  آ هلجم .(3190) ،زاوها رهش یندیماشآ  آ عیزوت هکبش رد یگدروخ

  یوشان یگدنیالآ نازیم یسررب .(1390) ،نیسح دمحم یبادآ ،شورس یربدم ،اضر دیس یمرح یوسوم ،یلع دیس یتابن اقآ ، ارهش یتعیرش
  صوص ،01  هراموش ،05 لاس ،نیمز  ولع هلجم .یدند -ناروگنا هقلنم کاخ و  آ رب یور و  رس یروآرف و یندعم عیانص زا
42-24. 

     لاوس لویبدرا رهوش یندیماوشآ  آ عبانم رد نیگنس یازلف تظلغ یریگهزادنا .(3190) ،نسحم یربنق ،قداص یترضح ،یضترم ردق یلاع
 .350 - 250 صص .نادمه ،طیحم تشادهب یلم شیامه نیمهد ،(21-41)

   هاگوشناد .ناروهت . عباونم نیا زا یرادرب هرهب لئاسم و ینیمزریز و یحلس یاه  آ :ناریا رد  آ عبانم و  آ عبانم .(0390) ،زیورپ یناودرک
 .154 ص :نارهت

 ت ویفیک یبا ویزرا ، روبکا ی ولع ه وییافخ ،یلعنی وسح ا وین رغصا ،هیروح هدیس حالف ،نامیالادبع ییومع ،نیسح ریما یوحم ،ربکا یلع یدمحم
     عوولط یوشهو پ یوملع هومانهام .(5390) ،ف  اووخ ناتوسرهش یئاتسور قطانم  رش لباق ینیمزریز یاه آ ییایمیشو یکیزیف
 .130 ص ،4 هرامش ،50 لاس ،دزی تشادهب

    لاوس رد ناوشاک رهوش  آ عیزوت هکبش رد نیگنس یازلف تظلغ یسررب .(0390) ،یلدگیب ،هداز نسح ،هدازدومحم ،رقابدمحم ،هداز ناریم
 .32-33 صص ،9 هرامش ،5 لاس ،تشادهب و تمالس هلجم .3190
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