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  84-85اندازه گيري غلظت فلزات سنگين در منابع آب آشاميدني شهر اردبيل در سال

 
   2محسن قنبري ، 1دكتر صادق حضرتي،   1دكتر مرتضي عاليقدر

 استاديار گروه بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  -1
  محسن قنبري، كارشناس شركت آب وفاضالب اردبيل -2

 
  چكيده 

ورود فلزات سنگين به منابع آب از طريق مختلف، باعث ايجاد . صر جزئي را در طبيعت فلزات سنگين تشكيل مي دهدبخشي از عنا     
اين مطالعه به منظور تعيين غلظت فلـزات سـنگين در   . در بدن موجودات زنده مي شود... مخاطراتي از قبيل مسمويت، سرطان زايي و
مقطعي بوده وپژوهش بر مبناي تعيين تعداد نمونه ها بر اسـاس   -مطالعه از نوع توصيفي .منابع آب آشاميدني شهر اردبيل انجام گرفت

كادميوم، مس، سـرب، كـروم،   (پارامترهاي مختلف ، تعيين كيفيت فيزيكي وشيميايي آبها ودر نهايت اندازه گيري غلظت فلزات سنگين
بر مبنـاي روشـهاي اسـتاندارد، در    ) نمونه20(صل كم آبي وپرآبيدر دو ف) چاهها ومخازن ذخيره (از ده منبع) نيكل، آهن، منگنز وروي

نتايج نشـان داد كـه در تمـام نمونـه هـا، پارامترهـاي       . انجام گرفت) 1384-85(آزمايشگاه آب وفاضالب استان اردبيل به مدت يكسال
منگنز، روي، سـرب ونيكـل درتمـام    غلظت فلزات آهن، .فيزيكي وشيميايي آب در حد استانداردهاي تعيين شده براي اين عناصر بودند

با وجود متغييرهاي احتمـالي آلـوده كننـده    . نمونه ها كمتر از حد استاندارد وغلظت مس، كروم وكادميوم در مرز استاندارد قرار داشت
سـنگين  منابع آب زيرزميني اردبيل به فلزات سنگين ، در حال حاضر منابع آب آشاميدني شهر اردبيل در معـرض آلـودگي بـه فلـزات     

  .نيستند
  

  ايران / اردبيل /  منابع آب آشاميدني / فلزات سنگين: كليدواژه ها 
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  مقدمه -1
باعث ... افزايش جمعيت، گسترش شهرها وصنايع و. دسترسي به آب آشاميدني سالم از نيازهاي اساسي هر جامعه به شمار مي رود     

به ...) كادميوم،سرب،كروم،جيوه و(ورود فلزات سنگين). 1(امين كننده آب آشاميدني شده استآلودگي محيط زيست، مخصوصاً منابع ت
پايـداري فلـزات سـنگين در    . منابع تامين كننده آبها از راههاي مختلف، يكي از مشكالت زيست محيطي نگران كننده بشر مـي باشـد  

اختالل در كار آنزيمها، مسموميت هـاي  ( بروز اثرات حاد ومزمنمحيط زيست وورود آنها به زنجيره غذايي وخاصيت تجمعي آنها باعث 
  ).3و2.(در انسان وساير موجودات مي گردد...) خطرناك و

مي باشد كه تعدادي از آنها در داخل شهر وبقيه در خارج از ) چاهها(منابع تامين كننده آب آشاميدني شهر اردبيل آبهاي زيرزميني
نبود شبكه جمع آوري وتصفيه فاضالب شهري اردبيل ودفع فاضالبها در چاههاي جـاذب، دفـع غيـر     .محدوده شهري استقرار يافته اند

در ...) آرتاويل تاير، سيمان، ذوب آهن، دباغي چرم، آتا ماشين، مـواد غـذايي و  (اصولي پسماندهاي جامد شهري، استقرار صنايع مختلف
مصرفي در كشاورزي و در كنار آن بافت و تركيب زمين شناسـي منطقـه،   شهر و اطراف آن، مراكز بهداشتي و درماني،سموم و كودهاي 

حفظ كيفيت آب از نظـر  ). 5و4(مهمترين منابع احتمالي ورود فلزات سنگين  به آبهاي سطحي و زيرزميني منطقه را تشكيل مي دهند
تحقيقـات الزم در ايـن خصـوص بـوده و      غلظت فلزات سنگين وكنترل آلودگي احتمالي ناشي از منابع، مستلزم برنامه ريـزي و انجـام   

همچنـين  .جهت رسيدن به اين مهم، نياز به تعيين وضعيت موجود غلظت فلزات سنگين در منابع آب آشاميدني شهر اردبيـل ميباشـد  
رها در كشورهايي از قبيل ژاپن،روسيه،آمريكا ولهستان بر روي منابع آب اين كشو 1990-2000نتايج مطالعات مختلف در طي سالهاي 

  ).7و6(حكايت از اهميت موضوع دارد
  مواد و روشها -2

مقطعي بوده وپژوهش بر مبناي جمع آوري اطالعات اوليه از سازمانها ومراكز ذيربط، شناسـايي منـابع آب     -مطالعه از نوع توصيفي
شناسي منطقه، شناسايي منابع آلـوده  آشاميدني شهر اردبيل، تعيين تعداد نمونه ها بر اساس تعداد ونحوة توزيع منابع، مطالعات زمين 

همچنين جهت تكميل مطالعات، كيفيت فيزيكي وشيميايي آبها ودر نهايت اندازه گيري غلظت فلزات . كننده احتمالي آبها انجام گرفت
ـ   ) چاهها ومخازن ذخيره(از ده منبع) كادميوم، مس،سرب، كروم، نيكل، آهن، منگنز وروي(سنگين جمعـاً  (يدر دو فصل كم آبـي وپـر آب

در ايـن  . انجـام گرفـت   1384-85، در آزمايشگاه آب وفاضالب استان اردبيل طـي سـالهاي   )8(بر مبناي روشهاي استاندارد) نمونه 20
مطالعه روند تغييرات زماني ومكاني غلظت فلزات سنگين وپارامترهاي فيزيكي وشيميايي منابع آب آشاميدني شهر اردبيل مورد مطالعه 

تجزيه وتحليل نتايج، اقدام به مقايسه نتايج آزمايشات در دو مرحله وعوامل احتمالي موثر در اين نتايج مورد بررسـي  جهت . قرار گرفت
 .قرار گرفت

  نتايج  -3
همچنـين غلظـت پارامترهـاي فيزيكـي     .در جدول شماره يك، نتايج اندازه گيري غلظت فلزات سنگين در نمونه ها ارائه شده است  

  .مونه ها در حد استاندارد هاي ارائه شده توسط سازمانهاي ذيربط بودوشيميايي در تمام ن
  
  
  
  
  

  
  
  



  
  
  

  دهمين همايش ملي بهداشت محيط 
   1386آبان ماه  10الي  8 , همدان 

=============================================================================  

 

  
  نتايج اندازه گيري غلظت فلزات سنگين منابع آب آشاميدني شهر اردبيل در فصول كم آبي وپر آبي) 1(جدول 

)85- 1384(  
  
  
  
  منبع

  ) mg/L(غلظت فلزات سنگين
  نيكل  منگنز  مس كروم كادميوم سرب روي  آهن

كم 
 آبي

  پر
 آبي

كم
آبي

پر
 آبي

كم  
  آبي

 پر
  آبي

كم  
  آبي

 پر
  آبي

 پركم آبي
 آبي

  پر كم آبي
  آبي

  پر كم آبي
  آبي

  پر كم  آبي
  آبي

  0  01/0  02/0  01/0  4/0  01/05/0 01/0 002/0001/0001/00 6/05/0 2/0 103/0چاه شماره 
  001/0  01/0  05/0  2/0  3/0  02/08/0 002/0001/001/0 0 04/0 1501/001/03/03/0چاه شماره 
  0  0  01/0  2/0  55/0  01/09/0 02/0 0 001/0001/00 02/07/05/0 173/0چاه شماره 
  007/0  009/0  0  1/0  9/0  02/01 003/0001/0001/0001/002/0 2201/001/04/05/0چاه شماره 
  03/0  02/0  01/0  06/0  05/0  03/04/0 01/0 001/00 0 0 2508/002/07/07/0چاه شماره 
  001/0  02/0  01/0  01/0  4/0  01/04/0 001/0001/0001/002/0 17/01/002/00  310چاه شماره 

  0  0  3/0  4/0  8/0  01/006/0 01/0 002/0001/0001/00 06/006/01/01/0  مخزن آراللو
  001/0  002/0  01/0  3/0  03/0  02/001/0 002/0001/001/0 001/00 02/011/07/05/0مخزن آبي بيگلو
  002/0  001/0  01/0  2/0  01/0  02/001/0 001/0002/001/0 0 01/003/07/007/00مخزن شورابيل
مخزن منبع 

  هوايي
13/03/0 4/02/0 003/0001/0002/00 02/0 0 02/0  7/0  2/0  0  005/0  001/0  

  
 بحث و نتيجه گيري -4
رهاي فيزيكي وشيميايي نمونه ها، مطالعات نشان داد كه كلسيم، منيزيم وسديم، غالب تـرين كاتيونهـا وكلـرور،    در خصوص پارامت  

همچنين نتايج نشان داد كه غلظت فلزات آهـن، منگنـز،   . سولفات وبي كربنات غالب ترين آنيونهاي منابع آب شهر را تشكيل مي دهند
د استاندارد هاي توصيه شده براي اين عناصر بوده ولي غلظت مس، كروم وكـادميوم در  روي، سرب ونيكل در تمام نمونه ها كمتر از ح

افـزايش غلظـت بعضـي از    . نمونه ها در مرز استاندارد قرار داشت، لذا الزم است كنترل بيشتري بر روي اين عناصر در منابع آب گـردد 
وشستشوي آن توسط ) حاوي آهن(شي از تركيبات زمين شناسيفلزات سنگين نظير آهن در فصول پرآبي نسبت به كم آبي، احتماالً نا

 1380-81مطالعات سازمان زمين شناسي واكتشاف معدني كشور در سال .آبهاي جاري، تغييرات محيطي وخطاهاي آزمايشگاهي باشد
جـاز و اسـتانداردهاي   در چشمه هاي استان كردستان بـاالتر از حـد م  ) نيكل،كبالت وكروم(نشان داد كه غلظت بعضي از فلزات سنگين

همچنين آلودگي خاك وگياهان استان زنجان به فلزات سنگين ناشي از معادن وكارخانجـات ذوب فلـزات، صـنايع    ). 1(تعيين شده بود
در اين راستا منابع آب آشاميدني شهرهاي تبريـز،  ). 6(تهيه فوالد وكودهاي فسفاته نتايج يك پژوهش ديگر در آين خصوص بوده است

هران، مشهد وچند نمونه ديگر از نظر آلودگي به فلزات سنگين مورد مطالعه وبررسي قرار گرفته است ونتـايج متنـوعي از آنهـا    تهران، م
  ).10و9(ارائه شده است

بـه  . منـابع مطمئنـي هسـتند   ) فيزيكـي وشـيميايي  (موجود در دشت وداخل شهر اردبيل از نظر كيفي) چاهها(منابع آب آشاميدني
رار صنايع در دور دست منابع آب ، تركيبات زمين شناسي منطقـه، عـدم نفـوذ فاضـالبهاي شـهري بـه منـابع آب،        استق(داليل مختلف

  .اين منابع در معرض آلودگي به فلزات سنگين نيستند...) شرايط جغرافيايي ومحيطي حاكم بر منطقه و
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  فهرست منابع -5
يدني زيرزميني تبريز از نظر فلزات سنگين، پايان نامـه كارشناسـي ارشـد    ،تعيين آلودگي منابع آب آشام1377حاجي زاده، يعقوب،  -1

  .مهندسي بهداشت محيط دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران
2- Joseph A.Salvato,P.E,DEE,1993,Environmental Engineering and sanitation, 4th Edition. 
3- SVS Rana,2006, Environmental Pollution Health and Toxicology, Inid. 

  .1071، گزارش مطالعات آبهاي زيرزميني دشت اردبيل، نشريه شماره 1383اداره امور آب استان اردبيل،  -4
  .، گزارش صنعت در استان1385سازمان صنايع ومعادن استان اردبيل،  -5
سنگين، پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسـي بهداشـت   ، بررسي منابع آب آشاميدني همدان از نظر فلزات 1373كريم پور، مسلم،  -6

  .محيط دانشگاه علوم پزشكي تهران
، استفاده از فاضالب شهر فيروز آباد در كشاورزي وسرنوشت فلزات سنگين آن، پايان نامـه كارشناسـي ارشـد    1368بازرگان، ناصر،  -7

  .مهندسي بهداشت محيط دانشكده بهداشت دانشگاه  علوم پزشكي تهران
8- A.P.H.A/AWWA/W.P.C.F,1993, Standard methods for the examination of water and wastewater,19th 

Edition. 
، بررسي عناصر سنگين در آبهاي اصفهان ، پايان نامـه كارشناسـي ارشـد مهندسـي بهسـازي دانشـكده       1358بهنام فر، محمد رضا، -9

  .بهداشت دانشگاه تهران
، بررسي فلزات سنگين بويژه نيكل و واناديوم بعنوان شاخص آلودگي نفتي در سواحل خليج فـارس، پايـان   1377جوزي، سيدعلي، -10

  .نامه كارشناسي ارشد علوم محيط زيست، واحد علوم وتحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي


