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های زیرزمینی محیطی آهن، آرسنیک و کادمیوم منابع آببررسی اثرات  زیست
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 چکیده

های زیرزمینی روستاهای حومه بر روی آب آهن، آرسنیک و کادمیوم عناصرگیری غلظت با هدف شناسایی واندازهپژوهش این            

 7بیولوژیکی و شیمیایی این منطقه  فیزیکی، اقلیمی، ،با توجه به مشخصات جغرافیایی .انجام شدمنطقه شمیرانات واقع در شمال تهران 

 . نمونه تعیین شدندجهان، رسنان، لواسان بزرگ، زرد بند، نیکنام ده، کند سفلی و راحت آباد( ترتیب: برگ)بهبرداری ایستگاه نمونه

 قرار گرفتند. گیریاندازه مورد گرافیتی ۀبا شعله و کور (AAS) با استفاده از روش طیف سنجی جذب اتمی آوری شده های جمعآب

بوده  برگ جهان و زرد بندهای ایستگاه در آهنترین غلظت دهند که بیشنشان میهای حاصل داده ها وگیریدست آمده از اندازهنتایج به

ناهمگون است  هانمونه در این آهنروند تغییرات فلز  ،هاتظبا توجه به نمودار غل .باشدمی نیکنام دهترین مقدار آن در ایستگاه و کم

با  .دست آمده استهب راحت آبادترین آن در ایستگاه و کم سنانردر ایستگاه  ت آرسنیکترین غلظچنین بیشهم ونظم خاصی ندارد.

جهان تا نیکنام ده کاهشی بوده و در ایستگاه کند سفلی افزایش از ایستگاه برگ  آرسنیکعنصر  روند تغییرات ،هاتوجه به نمودار غلظت

 و جهان، رسنان و لواسان بزرگهای برگایستگاهترین غلظت در بیشکادمیم، برای فلز جزیی و در آخر دوباره کاهش یافته است. 

 از ایستگاه  کادمیومروند تغییرات فلز  ،هابا توجه به نمودار غلظت .دست آمدهبراحت آباد  نیکنام ده و هایترین آن در ایستگاهکم

 رسد.ر به حداقل خود میجهان تا نیکنام ده روند کاهشی داشته و در ایستگاه کند سفلی افزایش جزیی و در ایستگاه آخبرگ

 

  گیری، آهن، آرسنیک، کادمیمبرداری، اندازهغلظت، نمونه کلمات کلیدی:

 

 farhang.farahmand@yahoo.com  :* پست دلوتهونیوی نویسنمه مسئول
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 مهمقد
های طوالنی این تصور در ذهن بشر وجود داشت تا مدت       

قدر گسترده است که های سطحی و زیرزمینی آنکه منابع آب

(. 6611)ویست،  کرد پوشیچشم آالینده آن میزان مواد از توانمی

ها بر اما امروزه که اثرات مستقیم و غیرمستقیم آلودگی آب

 هاآلودگیزندگی انسان ثابت شده است. مسئله مبارزه با رفع این 

(. 6811زاد، باشد )کمالیتری مطرح میشکل بسیار جدیبه

براساس شواهد تاریخی اولین اجتماعات انسانی همیشه در 

وجود آمده که مقداری آب وجود داشته است )برد، محلی به

وجودات طبیعت و گیاهان (. عالوه بر انسان زندگی تمام م5002

که به طریقی در زندگی انسان و بهتر زیستن آن موثر هستند به 

ای از (. زندگی پاره6811وجود آب بستگی دارد )اسدی، 

موجودات آبی مثل ماهی و میگو که انسان برای تامین پروتئین 

آینده مورد نیاز خود نیز به آن وابسته است باز هم به آب 

ترین حالل (. آب بزرگ6812سلطانی، بستگی دارد )بهرام

شود و ادامه دهنده حیات بوده و یکی از شیمیایی محسوب می

(. در کلیه 6816پایدارترین ترکیبات طبیعت است )عباسپور، 

های اجتماعی، کشاورزی، صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و جنبه

(. 6836گیرد )ناصری، تولید نیرو نیز مورد استفاده قرار می

های گوناگون بدون وجود آب های انسان در زمینهپیشرفت

(. وظیفه اصلی رساندن مواد 5068پذیر نبود )ماناهان، امکان

عهده ها نیز بههای بدن و دفع سموم از آنغذایی به تمام سلول

(. با افزایش سریع جمعیت در دنیا و با 6818آب است )موثقی، 

مصرف آب و به باال رفتن سطح بهداشت عمومی روزانه میزان 

ترین عامل آلودگی طبیعت همان اندازه تولید فاضالب را که مهم

(. با تخلیه این 6818دهد )بهبهانی و امینی، است افزایش می

ها از طریق صنایع، کشاورزی، واحدهای مسکونی، اداری فاضالب

ها و حتی مرگ و ها سبب شیوع بیماریدرون آبو تجاری به

بین بردن مقادیر عظیمی از منابع تأمین میر برای انسان و از 

ها نشان داده بررسی(. 6818اند )مهدوی، پروتئین آبی شده

های سطحی و زیرزمینی منحصر به وجود است آلودگی آب

وجود مانند های دیگر باشد بلکه تراژدیبقایای نیترات نمی

 (Heavy Metals)سنگین فلزات فسفر، نظیر سمی مواد سایر بقایای

های سطحی و زیرزمینی را در آب  (Pesticides)سموم نباتیو 

 (.6661و همکاران،  Madramootoo) به اثبات رسانده است

ارزیابی منابع آلودگی ( در مورد 6865شیرانی و همکاران )       

ای را انجام دادند و مطالعههای زیرزمینی در محیط شهری آب

ت و کلراید مرتبط با افزایش نیترات، سولفانتیجه گرفتند که 

علت افزایش بود، ضمناً چنین بافت شنی منطقه شیب و هم

های جذبی و چاه بافت رسی، فاضالب بامرتبط   پتاسیمغلظت 

چنین هم هاآن آمد. دستبه نواحی این سبز فضای در مصرفی کود

ادمیوم نیز تنها فلز سنگینی بود که غلظتش نشان دادند که ک

 بود.  بیش از حد مجاز

 ایهبآارزیابی آلودگی با  (6860) همکارانو  نیکومحمودی       

زیرزمینی منطقه معدنی چشمه حافظ به فلزات و عناصرسنگین 

مقدار فلزات سنگین شامل روی، مس، نقره و تا دریافتند که 

نسبت به مقادیر  ای زیرزمینی منطقـههبحدودی سرب، در آ

تر بوده و پایین (WHO) بهداشت جهانیاستاندارد سازمان 

نسبت به  این حال مقدار این عناصر بـا ندهدآلودگی نشان نمی

زاده و حسن د.باشمـی در آب شرب بسیار بـاالترها آن میانگین

 زیرزمینی هایآب آلودگی ارزیابی( با مطالعه 6816همکاران )

 سمی جزئی عناصر غلظتنشان دادند که  کرمان شهر محدودة

 از باالتر شهر مرکز در منگنز و کروم کادمیوم، سرب، جمله از

 ضرایب اساس بر آن دلیل که است آشامیدنی هایآب مجاز حد

 انسانی هایآلودگی منگنز و کروم ،سرب عناصر برای همبستگی

 در موجود خاص شناسی زمین سازندهای کادمیوم عنصر و

فیزیکی،  وضعیت بررسی با (6813) و همکاران زینی .است منطقه

شیمیایی و میکروبی آب قنات اهرستان یزد و ارائه پیشنهادات 

توان از آب قنات مذکور توان مشخص کردند که می آموزشی

عالوه بر کشاورزی، برای مصارف دیگر از جمله پرورش ماهی، 

احیاء (، کلرزنی پس از فیلتراسیون و) آشامیدنمصرف حیوانات، 

 .نمود استفاده تفریحی و توریستی هایمکان ایجاد ،آبی هایآسیاب

       Baig وخـصوصیات  آرسـنیک وضـعیت (5006) همکـاران و

های سـطحی و زیرزمینـی جامـشورو در شیمیایی آب -فیزیکی

پاکستان را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسـیدند کـه 

تر از میزان آن های زیرزمینی خیلی بیشمیزان آرسنیک در آب

باشد که دلیل آن، غرقابی کردن های سطحی میدر آب

 .ای اینـدوس اسـتگـسترده بـه شیوه آبیاری رودخانـه

های زیرزمینی هدف از این پژوهش، بررسی کیفیت آب       

منطقه شمیرانات به جهت استفاده در مصارف آشامیدن و 

 باشد. های مصنوعی پرورش ماهی میدریاچه

 

 هاشمواد و رو
نتایج حاصل از مطالعات  مشخصات جغرافیایی منطقه:       

دهد شان مین اقلیمی، جغرافیایی و شناسایی منطقه مورد نظر

روستا در حومه منطقه شمیرانات واقع در شمال تهران  3که 
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( که با توجه به اطالعات شرکت آب و 6وجود دارند )شکل 

روستایی استان تهران کار پژوهش جامعی بر روی  فاضالب

ای )آب منطقه ها صورت نگرفته استمنابع آب مصرفی آن

. این روستاها از نظر موقعیت جغرافیایی در منطقه تهران(

لواسانات واقع در دامنه البرز مرکزی قرار داشته و کل آب 

 منطقه  زیرزمینی این هایها از منابع آبمصرفی ساکنین آن

شود. مساحت منطقه مورد تأمین می چاه و شکل چشمهبه

 این محدوده هر کیلومترمربع بوده و در 31/531پژوهش برابر 

انتخاب شد. از نظر  بردارینمونهایستگاه  عنوان یکروستا به

خشک و شرایط آب و هوایی، این منطقه در دسته مناطق نیمه

  (.Wyn ،5002و  Morrisشود )بندی میبیابانی طبقه

 

 
 مساحت منطقه مورد مطالعه در پژوهشو : نقشه موقعیت مکانی 1شکل 

 
بررسی و شناسایی  ،جغرافیایی ،بعد از مطالعات اقلیمی       

روستاها انجام شد. در ها از آب بردارینمونه ،منطقه مورد نظر

طول تمامی روزهای هفته در شرایط یکسان زمانی، عمق و آب 

ها صورت گرفت و هر ایستگاه در مدت برداریو هوایی این نمونه

( تعیین 6ایستگاه )جدول  3نوبت و در مجموع از  65سه ماه 

 (.5برداری انجام شد )شکل بار نمونه 11شده 
 

 
 برداریعنوان نقاط ندونهنقشه روستاهای مشخص ش ه به :2شکل 

 
ها صورت سازی نمونهها، آمادهبرداریهر روز پس از نمونه       

ها به مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه آزاد گرفته و سپس نمونه

شدند اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران مرجع منتقل 

(Baghvand  وNasrabadi ،5060آب .) های زیرزمینی در

تری دارند ولی های سطحی آلودگی شیمیایی بیشمقایسه با آب

های فیزیکی و میکروبی ندارند. آب مصرفی در مقابل آلودگی

)نیکنام ده و کند سفلی( از طریق چاه و بقیه  1و  2های ایستگاه

 شوند.از چشمه تأمین می
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 برداریهای ندونه: نام و موقعیت جغرافیایی ایستگاه1ج ول 

 شداره

 ایستگاه
 نام ایستگاه

 عرض جغرافیایی

 )شدالی(

 طول جغرافیایی

 )شرقی(

 26  ̊,  11  ̒,05ً 82  ̊, 20  ̒,83ً برگ جهان 6

 26  ̊,  12  ̒,56ً 82  ̊,  11  ̒,01ً رسنان 5

 26  ̊,  11  ̒,21ً 82  ̊,  16  ̒,80ً لواسان بزرگ 8

 26  ̊, 81  ̒,00ً 82  ̊,  16  ̒,00ً زردبند 1

 26  ̊,  18  ̒, 25ً 82  ̊,  16  ̒,03ً نیکنامده 2

 26  ̊,  81  ̒, 16ً 82  ̊,  26  ̒,28ً کند سفلی 1

 26  ̊,  83  ̒, 06ً 82  ̊,  28  ̒, 11ً راحت آباد 3

    

های استاندارد هر یک از فلزات در آزمایشگاه ابتدا محلول       

ها توسط روش گیری غلظت هر یک از آنتهیه شده سپس اندازه

برداری از ( صورت گرفت. نمونهAASدستگاهی جذب اتمی )

های تعیین شده با روش چرخشی در تمام روزهای هفته ایستگاه

 (.Islam ،5001و  Ahmadانجام شد ) 5مطابق جدول 

 

 ها: روش ندونه برداری از آب زیرزمینی روستاها براساس شداره ایستگاه2 ج ول

 12هفته 11هفته 11هفته 9هفته 8هفته 7هفته 6هفته 5هفته 4هفته 3هفته 2هفته 1هفته روزهای هفته

 1 2 1 3 6 5 8 1 2 1 3 6 شنبه

 2 1 3 6 5 8 1 2 1 3 6 5 یکشنبه

 1 3 6 5 8 1 2 1 3 6 5 8 دوشنبه

 3 6 5 8 1 2 1 3 6 5 8 1 سه شنبه

 6 5 8 1 2 1 3 6 5 8 1 2 چهارشنبه

 5 8 1 2 1 3 6 5 8 1 2 1 شنبه پنج

 8 1 2 1 3 6 5 8 1 2 1 3 جدعه

             

 روستاهاهای نانسن یک لیتری از آب با استفاده از بطری       

های پالستیکی قرار برداری شده و در ادامه در ظرفنمونه

و محکم باشند تا از هر گونه  ها باید کامالً بستهگرفتند. در ظرف

ها جلوگیری یز شیمیایی نمونهتغییر و دگرگونی قبل از زمان آنال

 الی 600ها، . برای آماده سازی نمونه(Dezuane ،5060)شود 

سپس  خته،از نمونه آب را در بمب تفلونی ریلیتر میلی 500

فلوئوریدهای  اسیدبوریک به آن اضافه کرده تاگرم  1/5

دنبال آن پس از مدت زمانی حرارت هب. حل شوندمحلول غیر

همه محلول را که اکنون شفاف شده درون بالن حجمی  ،دادن

های محلولسپس  شد. دهرسانحجم  ریخته و بهلیتری میلی 600

سنجی ساخته شده و در پایان با روش دستگاهی طیف ،استاندارد

( با شعله و کوره گرافیتی غلظت فلزات AASجذب اتمی )

هایی که در هنگام سنجش گیری شدند. تداخل و مزاحمتاندازه

ها در های حذف آنها وجود داشته و نیز روشاین آالینده

 .(Reinhold ،5060اند )آمده 8جدول 

های فوق سعی شده است تا خطاها، با استفاده از روش       

حداقل برسند. میزان جرم گیری بههای اندازهتداخل و مزاحمت

های کار رفته نسبی بوده و با توجه به نوع نمونهههای بحجمو 

کنند در پایان غلظت فلزات سنگین جیوه ، کروم و آب تغییر می

 ،هاگیری(. در اندازهGrabow ،5001گیری شدند )نیکل اندازه

. به های استاندارد هر یک از فلزات تهیه شدندابتدا محلول

گرم بر میلی 6000سازی محلول استاندارد برای آمادهطوری که 

محلول لیتر میلی 20را در  گرم فلز آهن، 6 آهن،فلز لیتر 

حل کرده سپس با آب مقطر به حجم یک  6:6اسیدکلریدریک 

 . ده شدلیتر رسان
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 (Reinhold ،2111) گیریهای ان ازهها و مزاحدت: ت اخل3ج ول

 توضیحات هارفع ت اخل و مزاحدت هات اخل و مزاحدت نام عنصر

 آهن

 (Fe) 

کبالت، نیکل، مس، سیلیکون، 

اسیدنیتریک و اسیدهای آلی به 

 )جوهر لیمو( ویژه  اسیدسیتریک

 اضافه کردن محلول کلرور

 ارتفاع شعله تنظیم و  %5/0 سدیم

از میان ها را استیلن، تداخل –استفاده از شعلة اکسیدنتیرو 

 دهد.گیری را کاهش میبرد ولی حساسیت اندازهمی

آرسنیک 

(As) 

های باالی کبالت ،  مس، غلظت

 آهن، سرب، مولیبدن و نیکل

استیلن  –استفاده از شعلة هوا 

های برای کاهش تداخل

 شیمیایی مؤثر است.

های شیمیایی را کاهش استیلن تداخل -شعلة اکسید نیترو

های آلی کند. از حاللکار را کم میدهد ولی حساسیت می

توان استفاده کرد. برای جلوگیری از تبخیر نمونه حاوی نمی

کار برد و هآرسنیک و دقت باالی کار باید ژنراتور هیدروژن را ب

آرسنیک را به شکل هیدرید به داخل شعله فرستاد. شعلة 

 برد.)شعلة  سرد ( نیز دقت کار را باال می هیدروژن –آرگن 

 کادمیم 

(Cd) 
 هاغلظت باالی سیلیکات

استیلن  –استفاده از شعلة هوا 

 دهد.ها را کاهش میتداخل

جای های میکرو و کوره گرافیتی بهاستفاده از سیستم نمونه

گیری دو چندان شعله دقت و حساسیت کار را در زمان اندازه

 کند.می

    

 لیترگرم بر میلی 6000 سازی محلول استانداردبرای آماده       

لیتر هیدروکسید میلی 52 در آرسنیک اکسید گرم 85/6 آرسنیک،

 اسیدسولفوریک با سپس کرده حل (حجمی –وزنی) %50 پتاسیم

 در گردید و تیتر واالن اکی نقطة تا فتالئین فنل حضور در 50%

 برایده شد. رسان لیتر یک حجم به %6 اسیدسولفوریک با پایان

 کادمیم، فلزلیتر گرم بر میلی 6000 استاندارد محلول سازیآماده

 حل 6:6 اسیدکلریدریک لیترمیلی 20 در را کادمیم فلز گرم 6

 به و کرده رقیق را محلول %6 اسیدکلریدریک با سپس و کرده

 عناصر گیریاندازه(. Aylett ،5008)رسانده شد  لیتر یک حجم

 جذب سنجیطیف دستگاهی روش با کادمیم و آرسنیک آهن،

نشان  1که در جدول  است ییهاویژگی دارای( AAS) اتمی

 .(Varma ،5002) داده شده است

 (Varma ،2115)ی سنجی جذب اتدگیری فلزات سنگین با روش طیفهای ان ازه: ویژگی4ج ول 

 (Cdکادمیم ) (Asآرسنیک ) (Fe)آهن  نام پارامتر

 1/551 3/668 8/511 طول موج )نانومتر(

 3/0 3/0 5/0 پهنای شکاف )نانومتر(

 H.C.L E.D.L/H.C.L H.C.L نوع المپ

 استیلن -هوا استیلن -هوا استیلن -هوا نوع شعله

 06/0 6 01/0-6/0 لیتر(گرم بر حساسیت )میلی

 005/0 6/0 001/0 لیتر(گرم بر حدشناسایی)میلی

 5 600 2 لیتر(گرم بر دامنه بهینگی )میلی

 6/851 616 1/511 دومین طول موج )نانومتر(

 - 1/0 68/0 لیتر(گرم بر دومین حساسیت )میلی

    

 هایغلظتو دستیابی به  هاگیریاندازه دقت افزایش منظوربه       

های ی تعداد دادهدلیل فراوانهب و دقیق فلزات در این پژوهش

ها به تفکیک هر فلز ها، میانگین حسابی آنگیریحاصل از اندازه

 .(Jones ،5001تعیین گردید )ها و برای هر یک از ایستگاه
برای تعیین ضریب همبستگی کمینه، بیشینه، میانگین، انحراف 

 Exploreافزارهای ای، نتایج از نرممعیار، واریانس و آنالیز خوشه

و همکاران،  Razmkhahگیری شده است )بهره Clusterو 

5060.) 

 

 نتایج

آهن، آرسنیک و گیری غلظت عناصر مقادیر حاصل از اندازه       

دند. ها مرتب شها به تفکیک ایستگاهدر هر یک از نمونه کادمیم
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ها میانگین حسابی آنها، گیریهای حاصل از اندازهچنین دادههم

تنظیم  2 ها در جدولبه تفکیک هر فلز و برای هر یک از ایستگاه

 و ارائه شده است. 

 

 های تعیین ش ه( در ایستگاهppm) میانگین غلظت فلزات برحسب میلی گرم بر لیتر :5ج ول 

 (Cdکادمیم ) (Asآرسنیک ) (Feآهن ) نام ایستگاه شداره

 63/0 01/0 52/0 برگ جهان 6

 63/0 01/0 58/0 رسنان 5

 63/0 011/0 50/0 لواسان بزرگ 8

 61/0 01/0 52/0 زردبند 1

 65/0 061/0 66/0 نیکنام ده 2

 61/0 011/0 58/0 کند سفلی 1

 65/0 061/0 58/0 راحت آباد 3

 65/0 061/0 66/0 ترین غلظتکم 

 63/0 01/0 52/0 ترین غلظتبیش 

 01/0 011/0 60/0 دامنه 

 62/0 085/0 552/0 میانگین کلی 

 02/0 62/0 51/0 انحراف معیار 

     

دهند که دست آمده در این پژوهش نشان مینتایج به       

و  آرسنیک، آهنترین تجمع عناصر بیش 1، 5، 6های ایستگاه

به  6ها دارند و با حرکت از ایستگاه را در این نمونه آب کادمیوم

کاهش غلظت و  در ادامه افزایش   2و  1های سمت ایستگاه

از میزان غلظت و بار آلودگی  3جزیی و در نهایت در ایستگاه 

ترین تجمع غلظت در ایستگاه شود و کماین عناصر کاسته می

 است. 2شماره 

امنة تغییرات میانگین غلظت برای د دهدنشان می 8شکل        

گرم بر لیتر بوده و میانگین میلی 66/0 – 52/0معادل  آهنفلز 

ترین مقدار بیش .گرم بر لیتر استمیلی 552/0کلی غلظت آن 

گرم بر لیتر و میلی 52/0با  زردبندو  جهانبرگآن در ایستگاه 

گرم میلی 66/0با مقدار  دهنیکنامترین غلظت آن در ایستگاه کم

 آهنروند تغییرات دهند که نتایج نشان میدست آمد. هبر لیتر ب

که طوریبه ناهمگن بوده و نظم خاصی ندارد هاایستگاهدر این 

ولی در ایستگاه  بودهبا کاهش غلظت آن روبرو  8تا  6از ایستگاه 

 دوباره کاهش غلظت آن 2افزایش داشته و در ایستگاه  1شماره 

 . شودمشاهده می

 
 
 

 

 

 

 

 برداریهای ندونهگرم در لیتر در ایستگاهغلظت عناصر مورد مطالعه برحسب میلیندودار : 3شکل 
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 آرسنیکدامنة تغییرات میانگین غلظت از سوی دیگر        

گرم بر لیتر و میانگین کلی غلظت آن میلی 061/0 – 01/0

ترین مقدار آن در دست آمد. بیشهگرم بر لیتر بمیلی 085/0

ترین غلظت آن گرم بر لیتر و کممیلی 01/0با  رسنانایستگاه 

گرم بر لیتر ثبت شد. میلی 061/0با مقدار  آبادراحتدر ایستگاه 

که در شکل طوریبه ،ناهمگون است نیز آرسنیکروند تغییرات 

 ترین مقداربیش رسناندر ایستگاه نیز ارائه شده است  8

 آرسنیکغلظت  دهنیکنامو بعد از آن تا ایستگاه  آرسنیک

افزایش داشته و دوباره  کندسفلییابد و در ایستگاه کاهش می

ترین مقدار خود کاهش داشته و به کم آبادراحتدر ایستگاه 

، کادمیومیانگین غلظت دامنة تغییرات مچنین هم .رسدمی

 62/0گرم بر لیتر و میانگین کلی غلظت آن میلی 65/0 – 63/0

های ایستگاه ترین مقدار آن دربیش .دست آمدهلیتر ب بر گرممیلی

ترین مقدار آن در و کم لواسان بزرگ، رسنان، جهانبرگ

ثبت شد. روند تغییرات  آبادراحتو  دهنیکنامهای ایستگاه

کاهشی داشته و دوباره سیر  2تا  6با حرکت از ایستگاه  کادمیوم

روند افزایشی دارد و در آخر به حداقل غلظت خود  1در ایستگاه 

 (.8)شکل  رسدمی

 

 بحث
های در گروه آلودگیآهن، آرسنیک و کادمیم  عناصر       

های شوند که در اثر تخلیه فاضالببندی میشیمیایی طبقه

 .شوندمی آبی هایاکوسیستم وارد کشاورزی هایفعالیت و صنعتی

ها از نوع تجمعی بوده و با مصرف آبزیان به بدن این آالینده

ها، مو، لوزالمعده و ها ، ریهشوند و در کبد، کلیهانسان منتقل می

های خطرناک و حتی طحال تجمع کرده و عوارض و بیماری

جایی از آن. (Kurerishy ،5006) دنبال دارندهمرگ و میر را ب

که آب مصرفی ساکنین این روستاها تنها از منابع زیرزمینی 

های ها با پسابشوند و احتمال مخلوط شدن این آبتأمین می

های صنعتی، کشاورزی و خانگی این منطقه ناشی از فعالیت

 هاگیریاندازهاز  حاصل است. نتایج تربیش آن حساسیت دارد، وجود

، Alpmannو  Roquesکنند )می این مطلب را مشخص درستی

های عمیق، زمین های جذبیدرون چاهها به(. تخلیه پساب5001

های منطقه و استفاده از سموم دفع آفات سبب زراعتی، باغ

های انتقال تدریجی این عناصر از طریق خاک به منابع آب

های آب کهجاییآن از(. Ntengwe ،5002شوند )زیرزمینی می

برای ساکنین این منطقه تنها منبع آب مصرفی و زیرزمینی 

 و غذایی هرم در مستقیم طوربهباشد پس ها میآشامیدنی آن

گونه  این اهمیت اشته و از این نظرد نقش انسان سالمت

 (. Clark ،5060) شودمی مشخص هاپژوهش

های دلیل دوری از مراکز صنعتی، فعالیترسد بهنظر میبه       

های صنعتی و کشاورزی بوده است. تخلیه فاضالبکشاورزی، 

 خوانی دارد. ( هم5008) Rollinsonنتایج این تحقیق با نتایج 

Appa (5006)  نیز نشان داد که میزان غلظت فلز آهن در منابع

 آبی زیرزمینی در یک حوزه ممکن است متغیر باشد که این 

متفاوت یابی دنبال آن راهدلیل پراکندگی جمعیت و بهبه

های خانگی، کشاورزی و صنعتی به این منابع آبی بوده فاضالب

ها نیز تاثیر خواهد گذاشت. نتیجه که در نتیجه بر میزان آالینده

که میزان طوریمطالعه مذکور با این پژوهش مطابقت دارد به

های رفت در آبغلظت آهن در مناطقی که احتمال آلودگی می

توان اذعان داشت طورکلی میداد. به زیرزمینی نیز خود را نشان

  باشند.  های خانگی و صنعتی میکه منابع تولید آهن، قاظالب

       Fewtrell و Bartram (5060 )های اظهار داشتند که شیل

عنوان منشاء اصلی آلودگی آرسنیک های آرسنیکی بهکانی حاوی

این مناطق توان گفت در همین دلیل میآیند. بهشمار میآب به

زاد دارد. آرسنیک ناهمگون بودن میزان آرسنیک منشاء زمین

برداری چنین از طریق واحدهای بهرهعالوه بر معادن، هم

کش و سموم، عکاسی، فتوکپـی، صـنایع حشره مختلف مانند

 های صنعتی منشاء از فاضالب داروسـازی، نفت و زغالسنگ

 گیرد. می

       Aradhi  و Krishna(5006 ) اعالم نمودند که میزان

های مختلف زیرزمینی ناشی از میزان غلظت کادمیوم در چشمه

در که طوریشسته شدن این آالینده توسط بارندگی است. به

های مختلف این تحقیق نیز دیده شد میزان کادمیوم در ایستگاه

ای است که ترین غلظت مربوط به منطقهمتفاوت بود و در بیش

های آلوده به ها یا خاکشدن خیابانتوان به شستها میرعلت آن

هـای صـنعتی فاضـالببارندگی دانست. ضمناً  هنگام کادمیوم در

توانند می سازیباطری و معدن، تولید رنگ هایبرداریبهـرهبا 

 موجبات آلودگی به این آالینده را فراهم کنند.

آبزیان و نتایج  در مقایسه با استانداردهای زیست محیطی       

غلظت کادمیم در ردة  ،ای این عناصرحاصل از آنالیز خوشه

 بندیو آرسنیک در ردة غیرآلوده طبقه آلوده و غلظت آهن بسیار

چنین بررسی ضرایب همبستگی این عناصر در این هم .شوندمی

دهد که آلودگی آهن، آرسنیک و کادمیم در پژوهش نشان می

کشاورزی، باغبانی و پسابی داشته که تر منشاء این منطقه بیش

های شهری ها و پسابها ناشی از تخلیه فاضالباین آلودگی

 ها خانگی، کشاورزی و صنعتی آن منطقه به درون این آب
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شدت محیط زیست، آبزیان، هباشد. تجمع زیاد این فلزات بمی

اکوسیستم آبی و ساکنین منطقه را آلوده کرده و سالمتی و 

، Nabibidhendi) کنندها را تهدید میبهداشتی آنهای جنبه

5003 .) 

 بندی کلی در یک رتبهدست آمده، با توجه به نتایج به       

ترین ها را برحسب کاهش آلودگی از بیشتوان تمام ایستگاهمی

 <جهانبرگایستگاه  ترتیب زیر مرتب کرد:ترین بهبه کم

 <بزرگلواسانایستگاه  <زردبندایستگاه  <رسنانایستگاه 

  دهنیکنامایستگاه  <آبادراحتایستگاه  <کندسفلیایستگاه 

 ،)سازمان جهانی بهداشت( WHOالمللی بین سازمان       

EPA )سازمان حفاظت  ،)آژانس حفاظت از محیط زیست

های آالینده میزان مجاز با رابطه در محققینی و زیست ایران محیط

 اندزیست محیطی آبزیان را تعیین کرده استانداردهایشیمیایی، 

 .(1)جدول 

 

 مقادیر ح  مجاز و استان اردهای غلظت عناصر در محیط زیست آبزیان :6ج ول 

 ردیف
 (ppmگرم در لیتر یا مقادیر مجاز آالین ه )میلی

 منبع
 (Cd) کادمیم (Asآرسنیک ) (Feآهن )

6 2 6/0  06/0 WHO (6616) 

5 2 6/0  06/0 EPA (6633) 

8 8 6/0  (6831)سازمان حفاظت محیط زیست  02/0 

1 6/0  02/0 6/0  Boyd  (6661) 

2 0 – 62/0  02/0 008/0   (3666) Wedemeyer  

1 0 – 62/0  02/0 008/0  Piper (6615) و همکاران 

     

گیری شده عناصر فوق در های اندازهتوجه به غلظتبا        

ها با های زیرزمینی روستاهای مورد نظر و مقایسه آنمنابع آب

(، در Barati ،5060المللی و ایران )مقادیر استانداردهای بین

حال حاضر عالوه بر مصارف عمومی، همگانی و شستشو، برای 

قابل قبول و مصارف آشامیدن و استخرهای پرورش ماهی نیز 

که برای موقعیت و شوند. ضمن اینمناسب بوده و توصیه می

های مصنوعی ها یا دریاچهجمعیت تهران امکان ساخت حوضچه

هایی چون استخرهای ذخیره آب، اماکن نفریحی، جهت کاربری

طورکلی به جهت صید ورزشی ماهی و ... وجود دارد. اما به

تهران، لواسان و  هایبرداری با شهرنزدیکی مناطق نمونه

های کلیمای مطلوب دلیل ویژگیروستاهای بزرگ منطقه و به

گیرد و در صورت آن، محل اسکان و اتراق گردشگران قرار می

های توسعه عدم اعمال مدیریت مناسب با ادامه فعالیت

ها و عدم استفاده بهینه از این شهرنشینی و ..... افزایش آالینده

 اهد بود. منابع آبی متصور خو

 

 بعامن
محیط زیست و شاخص  .1385اس ی، ن. و کرباسی، ع.،  .1

تا  10، صفحات 1، شماره 2سال .ماهنامه آبزیان ایران .آلودگی

36. 

میزان فلزات سنگین در آب،  .1384سامانی، ن.، اس ی .2

های شور. فصلنامة علمی رسوب و ماهی کفشک در آب

 .51تا  61، صفحات 5، شماره 1شیالت ایران. سال 

بررسی فلزات . 1383رنجبر، غ.ح.، بهبهانی، ا.ح. و امینی .3

روش طیف های شور بهای مرواریدساز آبسنگین در دوکفه

، 2سنجی جذب اتمی، فصلنامة علمی شیالت ایران. سال 

 .28تا  10، صفحات 8شماره 
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