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چکیده
این پژوهش با هدف شناسایی واندازهگیری غلظت عناصر آهن ،آرسنیک و کادمیوم بر روی آبهای زیرزمینی روستاهای حومه
منطقه شمیرانات واقع در شمال تهران انجام شد .با توجه به مشخصات جغرافیایی ،اقلیمی ،فیزیکی ،بیولوژیکی و شیمیایی این منطقه 7
ایستگاه نمونهبرداری (بهترتیب :برگجهان ،رسنان ،لواسان بزرگ ،زرد بند ،نیکنام ده ،کند سفلی و راحت آباد) تعیین شدند .نمونه
آبهای جمعآوری شده با استفاده از روش طیف سنجی جذب اتمی ( )AASبا شعله و کورۀ گرافیتی مورد اندازهگیری قرار گرفتند.
نتایج بهدست آمده از اندازهگیریها و دادههای حاصل نشان میدهند که بیشترین غلظت آهن در ایستگاههای برگ جهان و زرد بند بوده
و کمترین مقدار آن در ایستگاه نیکنام ده میباشد .با توجه به نمودار غلظتها ،روند تغییرات فلز آهن در این نمونهها ناهمگون است
ونظم خاصی ندارد .همچنین بیشترین غلظت آرسنیک در ایستگاه رسنان و کمترین آن در ایستگاه راحت آباد بهدست آمده است .با
توجه به نمودار غلظتها ،روند تغییرات عنصر آرسنیک از ایستگاه برگجهان تا نیکنام ده کاهشی بوده و در ایستگاه کند سفلی افزایش
جزیی و در آخر دوباره کاهش یافته است .برای فلز کادمیم ،بیشترین غلظت در ایستگاههای برگجهان ،رسنان و لواسان بزرگ و
کمترین آن در ایستگاههای نیکنام ده و راحت آباد بهدست آمد .با توجه به نمودار غلظتها ،روند تغییرات فلز کادمیوم از ایستگاه
برگجهان تا نیکنام ده روند کاهشی داشته و در ایستگاه کند سفلی افزایش جزیی و در ایستگاه آخر به حداقل خود میرسد.
کلمات کلیدی :غلظت ،نمونهبرداری ،اندازهگیری ،آهن ،آرسنیک ،کادمیم

222
* پست دلوتهونیوی نویسنمه مسئولfarhang.farahmand@yahoo.com :

فههمنم

بهرسی دثهدت زیست محیطی اه  ،ارسنیک و کاکمیود منابع ابهای زیهزمینی روستاهای.....

مقدمه
تا مدتهای طوالنی این تصور در ذهن بشر وجود داشت
که منابع آبهای سطحی و زیرزمینی آنقدر گسترده است که
میتوان از میزان مواد آالینده آن چشمپوشی کرد (ویست.)6611 ،
اما امروزه که اثرات مستقیم و غیرمستقیم آلودگی آبها بر
زندگی انسان ثابت شده است .مسئله مبارزه با رفع این آلودگیها
بهشکل بسیار جدیتری مطرح میباشد (کمالیزاد.)6811 ،
براساس شواهد تاریخی اولین اجتماعات انسانی همیشه در
محلی بهوجود آمده که مقداری آب وجود داشته است (برد،
 .)5002عالوه بر انسان زندگی تمام موجودات طبیعت و گیاهان
که به طریقی در زندگی انسان و بهتر زیستن آن موثر هستند به
وجود آب بستگی دارد (اسدی .)6811 ،زندگی پارهای از
موجودات آبی مثل ماهی و میگو که انسان برای تامین پروتئین
آینده مورد نیاز خود نیز به آن وابسته است باز هم به آب
بستگی دارد (بهرامسلطانی .)6812 ،آب بزرگترین حالل
شیمیایی محسوب می شود و ادامه دهنده حیات بوده و یکی از
پایدارترین ترکیبات طبیعت است (عباسپور .)6816 ،در کلیه
جنبههای اجتماعی ،کشاورزی ،صنعتی ،اقتصادی ،فرهنگی و
تولید نیرو نیز مورد استفاده قرار میگیرد (ناصری.)6836 ،
پیشرفتهای انسان در زمینههای گوناگون بدون وجود آب
امکانپذیر نبود (ماناهان .)5068 ،وظیفه اصلی رساندن مواد
غذایی به تمام سلولهای بدن و دفع سموم از آنها نیز بهعهده
آب است (موثقی .)6818 ،با افزایش سریع جمعیت در دنیا و با
باال رفتن سطح بهداشت عمومی روزانه میزان مصرف آب و به
همان اندازه تولید فاضالب را که مهمترین عامل آلودگی طبیعت
است افزایش میدهد (بهبهانی و امینی .)6818 ،با تخلیه این
فاضالبها از طریق صنایع ،کشاورزی ،واحدهای مسکونی ،اداری
و تجاری بهدرون آبها سبب شیوع بیماریها و حتی مرگ و
میر برای انسان و از بین بردن مقادیر عظیمی از منابع تأمین
پروتئین آبی شدهاند (مهدوی .)6818 ،بررسیها نشان داده
است آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی منحصر به وجود
بقایای نیترات نمیباشد بلکه تراژدیهای دیگر مانند وجود
بقایای سایر مواد سمی نظیر فسفر ،فلزات سنگین)(Heavy Metals
و سموم نباتی ) (Pesticidesدر آبهای سطحی و زیرزمینی را
به اثبات رسانده است ( Madramootooو همکاران.)6661 ،
شیرانی و همکاران ( )6865در مورد ارزیابی منابع آلودگی
آبهای زیرزمینی در محیط شهری مطالعهای را انجام دادند و
نتیجه گرفتند که افزایش نیترات ،سولفات و کلراید مرتبط با
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شیب و همچنین بافت شنی منطقه بود ،ضمناً علت افزایش
غلظت پتاسیم مرتبط با بافت رسی ،فاضالب چاههای جذبی و
کود مصرفی در فضای سبز این نواحی بهدست آمد .آنها همچنین
نشان دادند که کادمیوم نیز تنها فلز سنگینی بود که غلظتش
بیش از حد مجاز بود.
محمودینیکو و همکاران ( )6860با ارزیابی آلودگی آبهای
زیرزمینی منطقه معدنی چشمه حافظ به فلزات و عناصرسنگین
دریافتند که مقدار فلزات سنگین شامل روی ،مس ،نقره و تا
حدودی سرب ،در آبهای زیرزمینی منطقـه نسبت به مقادیر
استاندارد سازمان بهداشت جهانی ) (WHOپایینتر بوده و
آلودگی نشان نمیدهند بـا این حال مقدار این عناصر نسبت به
میانگین آنها در آب شرب بسیار بـاالتر مـیباشد .حسنزاده و
همکاران ( )6816با مطالعه ارزیابی آلودگی آبهای زیرزمینی
محدودة شهر کرمان نشان دادند که غلظت عناصر جزئی سمی
از جمله سرب ،کادمیوم ،کروم و منگنز در مرکز شهر باالتر از
حد مجاز آبهای آشامیدنی است که دلیل آن بر اساس ضرایب
همبستگی برای عناصر سرب ،کروم و منگنز آلودگیهای انسانی
و عنصر کادمیوم سازندهای زمین شناسی خاص موجود در
منطقه است .زینی و همکاران ( )6813با بررسی وضعیت فیزیکی،
شیمیایی و میکروبی آب قنات اهرستان یزد و ارائه پیشنهادات
آموزشی مشخص کردند که میتوان توان از آب قنات مذکور
عالوه بر کشاورزی ،برای مصارف دیگر از جمله پرورش ماهی،
مصرف حیوانات ،آشامیدن (پس از فیلتراسیون و کلرزنی) ،احیاء
آسیابهای آبی ،ایجاد مکانهای توریستی و تفریحی استفاده نمود.
 Baigو همکـاران ( )5006وضـعیت آرسـنیک وخـصوصیات
فیزیکی -شیمیایی آبهای سـطحی و زیرزمینـی جامـشورو در
پاکستان را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسـیدند کـه
میزان آرسنیک در آبهای زیرزمینی خیلی بیشتر از میزان آن
در آبهای سطحی میباشد که دلیل آن ،غرقابی کردن
گـسترده بـه شیوه آبیاری رودخانـهای اینـدوس اسـت.
هدف از این پژوهش ،بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی
منطقه شمیرانات به جهت استفاده در مصارف آشامیدن و
دریاچههای مصنوعی پرورش ماهی میباشد.

مواد و روشها
مشخصات جغرافیایی منطقه :نتایج حاصل از مطالعات
اقلیمی ،جغرافیایی و شناسایی منطقه مورد نظر نشان میدهد
که  3روستا در حومه منطقه شمیرانات واقع در شمال تهران
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وجود دارند (شکل  )6که با توجه به اطالعات شرکت آب و
فاضالب روستایی استان تهران کار پژوهش جامعی بر روی
منابع آب مصرفی آنها صورت نگرفته است (آب منطقهای
تهران)  .این روستاها از نظر موقعیت جغرافیایی در منطقه
لواسانات واقع در دامنه البرز مرکزی قرار داشته و کل آب
مصرفی ساکنین آنها از منابع آبهای زیرزمینی این منطقه
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بهشکل چشمه و چاه تأمین میشود .مساحت منطقه مورد
پژوهش برابر  531/31کیلومترمربع بوده و در این محدوده هر
روستا بهعنوان یک ایستگاه نمونهبرداری انتخاب شد .از نظر
شرایط آب و هوایی ،این منطقه در دسته مناطق نیمهخشک و
بیابانی طبقهبندی میشود ( Morrisو .)5002 ،Wyn

شکل  :1نقشه موقعیت مکانی و مساحت منطقه مورد مطالعه در پژوهش

بعد از مطالعات اقلیمی ،جغرافیایی ،بررسی و شناسایی
منطقه مورد نظر ،نمونهبرداریها از آب روستاها انجام شد .در
طول تمامی روزهای هفته در شرایط یکسان زمانی ،عمق و آب
و هوایی این نمونهبرداریها صورت گرفت و هر ایستگاه در مدت

سه ماه  65نوبت و در مجموع از  3ایستگاه (جدول  )6تعیین
شده  11بار نمونهبرداری انجام شد (شکل .)5

شکل  :2نقشه روستاهای مشخص ش ه بهعنوان نقاط ندونهبرداری

هر روز پس از نمونهبرداریها ،آمادهسازی نمونهها صورت
گرفته و سپس نمونهها به مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران مرجع منتقل شدند
( Baghvandو  .)5060 ،Nasrabadiآبهای زیرزمینی در

مقایسه با آبهای سطحی آلودگی شیمیایی بیشتری دارند ولی
در مقابل آلودگیهای فیزیکی و میکروبی ندارند .آب مصرفی
ایستگاههای  2و ( 1نیکنام ده و کند سفلی) از طریق چاه و بقیه
از چشمه تأمین میشوند.
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ج ول  :1نام و موقعیت جغرافیایی ایستگاههای ندونهبرداری
شداره

عرض جغرافیایی

نام ایستگاه

ایستگاه
6
5
8
1
2
1
3

طول جغرافیایی

(شدالی)
ً̒,83
ً,̒ 01
ً,̒ 80
ً,̒ 00
ً,̒ 03
ً,̒ 28
ً̒, 11

برگ جهان
رسنان
لواسان بزرگ
زردبند
نیکنامده
کند سفلی
راحت آباد

(شرقی)

82 ̊ ,20
82 ̊ , 11
82 ̊ , 16
82 ̊ , 16
82 ̊ , 16
82 ̊ , 26
82 ̊ , 28

در آزمایشگاه ابتدا محلولهای استاندارد هر یک از فلزات
تهیه شده سپس اندازهگیری غلظت هر یک از آنها توسط روش
دستگاهی جذب اتمی ( )AASصورت گرفت .نمونهبرداری از

ً̒,05
ً̒,56
ً̒,21
ً̒,00
ً̒, 25
ً̒, 16
ً̒, 06

26 ̊ , 11
26 ̊ , 12
26 ̊ , 11
26 ̊ ,81
26 ̊ , 18
26 ̊ , 81
26 ̊ , 83

ایستگاههای تعیین شده با روش چرخشی در تمام روزهای هفته
مطابق جدول  5انجام شد ( Ahmadو .)5001 ،Islam

ج ول  : 2روش ندونه برداری از آب زیرزمینی روستاها براساس شداره ایستگاهها
روزهای هفته

هفته1

هفته2

هفته3

هفته4

هفته5

هفته6

هفته7

هفته8

هفته9

هفته11

هفته11

هفته12

شنبه

6

3

1

2

1

8

5

6

3

1

2

1

یکشنبه

5

6

3

1

2

1

8

5

6

3

1

2

دوشنبه

8

5

6

3

1

2

1

8

5

6

3

1

سه شنبه

1

8

5

6

3

1

2

1

8

5

6

3

چهارشنبه

2

1

8

5

6

3

1

2

1

8

5

6

پنج شنبه

1

2

1

8

5

6

3

1

2

1

8

5

جدعه

3

1

2

1

8

5

6

3

1

2

1

8

با استفاده از بطریهای نانسن یک لیتری از آب روستاها
نمونهبرداری شده و در ادامه در ظرفهای پالستیکی قرار
گرفتند .در ظرفها باید کامالً بسته و محکم باشند تا از هر گونه
تغییر و دگرگونی قبل از زمان آنالیز شیمیایی نمونهها جلوگیری
شود ( .)5060 ،Dezuaneبرای آماده سازی نمونهها 600 ،الی
 500میلیلیتر از نمونه آب را در بمب تفلونی ریخته ،سپس
 5/1گرم اسیدبوریک به آن اضافه کرده تا فلوئوریدهای
غیرمحلول حل شوند .بهدنبال آن پس از مدت زمانی حرارت
دادن ،همه محلول را که اکنون شفاف شده درون بالن حجمی
 600میلیلیتری ریخته و به حجم رسانده شد .سپس محلولهای
استاندارد ،ساخته شده و در پایان با روش دستگاهی طیفسنجی
جذب اتمی ( )AASبا شعله و کوره گرافیتی غلظت فلزات
اندازهگیری شدند .تداخل و مزاحمتهایی که در هنگام سنجش
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این آالیندهها وجود داشته و نیز روشهای حذف آنها در
جدول  8آمدهاند (.)5060 ،Reinhold
با استفاده از روشهای فوق سعی شده است تا خطاها،
تداخل و مزاحمتهای اندازهگیری بهحداقل برسند .میزان جرم
و حجمهای بهکار رفته نسبی بوده و با توجه به نوع نمونههای
آب تغییر میکنند در پایان غلظت فلزات سنگین جیوه  ،کروم و
نیکل اندازهگیری شدند ( .)5001 ،Grabowدر اندازهگیریها،
ابتدا محلولهای استاندارد هر یک از فلزات تهیه شدند .به
طوری که برای آمادهسازی محلول استاندارد  6000میلیگرم بر
لیتر فلز آهن 6 ،گرم فلز آهن ،را در  20میلیلیتر محلول
اسیدکلریدریک  6:6حل کرده سپس با آب مقطر به حجم یک
لیتر رسانده شد.

سال هفتم ،شماره  ،1بهار 1314

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

ج ول :3ت اخلها و مزاحدتهای ان ازهگیری ()2111 ،Reinhold
نام عنصر
آهن
()Fe

آرسنیک
()As

کادمیم
()Cd

ت اخل و مزاحدتها

رفع ت اخل و مزاحدتها

کبالت ،نیکل ،مس ،سیلیکون،
اسیدنیتریک و اسیدهای آلی به
ویژه اسیدسیتریک (جوهر لیمو)

اضافه کردن محلول کلرور
سدیم  %0/5و تنظیم ارتفاع شعله

غلظتهای باالی کبالت  ،مس،
آهن ،سرب ،مولیبدن و نیکل

استفاده از شعلة هوا – استیلن
برای کاهش تداخلهای
شیمیایی مؤثر است.

غلظت باالی سیلیکاتها

استفاده از شعلة هوا – استیلن
تداخلها را کاهش میدهد.

توضیحات
استفاده از شعلة اکسیدنتیرو – استیلن ،تداخلها را از میان
میبرد ولی حساسیت اندازهگیری را کاهش میدهد.
شعلة اکسید نیترو -استیلن تداخلهای شیمیایی را کاهش
میدهد ولی حساسیت کار را کم میکند .از حاللهای آلی
نمیتوان استفاده کرد .برای جلوگیری از تبخیر نمونه حاوی
آرسنیک و دقت باالی کار باید ژنراتور هیدروژن را بهکار برد و
آرسنیک را به شکل هیدرید به داخل شعله فرستاد .شعلة
آرگن – هیدروژن (شعلة سرد ) نیز دقت کار را باال میبرد.
استفاده از سیستم نمونههای میکرو و کوره گرافیتی بهجای
شعله دقت و حساسیت کار را در زمان اندازهگیری دو چندان
میکند.

برای آمادهسازی محلول استاندارد  6000میلیگرم بر لیتر

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

آرسنیک 6/85 ،گرم اکسید آرسنیک در  52میلیلیتر هیدروکسید

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

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

حجم یک لیتر رسانده شد ( .)5008 ،Aylettاندازهگیری عناصر

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

آهن ،آرسنیک و کادمیم با روش دستگاهی طیفسنجی جذب

پایان با اسیدسولفوریک  %6به حجم یک لیتر رسانده شد .برای

اتمی ( )AASدارای ویژگیهایی است که در جدول  1نشان

آمادهسازی محلول استاندارد  6000میلیگرم بر لیتر فلز کادمیم،

داده شده است (.)5002 ،Varma

ج ول  :4ویژگیهای ان ازهگیری فلزات سنگین با روش طیفسنجی جذب اتدی ()2115 ،Varma
نام پارامتر

آهن ()Fe

آرسنیک ()As

کادمیم ()Cd

طول موج (نانومتر)
پهنای شکاف (نانومتر)
نوع المپ
نوع شعله
حساسیت (میلیگرم بر لیتر)
حدشناسایی(میلیگرم بر لیتر)
دامنه بهینگی (میلیگرم بر لیتر)
دومین طول موج (نانومتر)
دومین حساسیت (میلیگرم بر لیتر)

511/8
0/5

668/3
0/3

551/1
0/3

H.C.L

E.D.L/H.C.L

H.C.L

هوا -استیلن
0/01-0/6
0/001
2
511/1
0/68

هوا -استیلن
6
0/6
600
616
0/1

هوا -استیلن
0/06
0/005
5
851/6
-

بهمنظور افزایش دقت اندازهگیریها و دستیابی به غلظتهای

دقیق فلزات در این پژوهش و بهدلیل فراوانی تعداد دادههای
حاصل از اندازهگیریها ،میانگین حسابی آنها به تفکیک هر فلز
و برای هر یک از ایستگاهها تعیین گردید (.)5001 ،Jones
برای تعیین ضریب همبستگی کمینه ،بیشینه ،میانگین ،انحراف
معیار ،واریانس و آنالیز خوشهای ،نتایج از نرمافزارهای Explore

و  Clusterبهرهگیری شده است ( Razmkhahو همکاران،
.)5060

نتایج
مقادیر حاصل از اندازهگیری غلظت عناصر آهن ،آرسنیک و
کادمیم در هر یک از نمونهها به تفکیک ایستگاهها مرتب شدند.
233

بهرسی دثهدت زیست محیطی اه  ،ارسنیک و کاکمیود منابع ابهای زیهزمینی روستاهای.....

فههمنم

و ارائه شده است.

همچنین دادههای حاصل از اندازهگیریها ،میانگین حسابی آنها
به تفکیک هر فلز و برای هر یک از ایستگاهها در جدول  2تنظیم

ج ول  :5میانگین غلظت فلزات برحسب میلی گرم بر لیتر ( )ppmدر ایستگاههای تعیین ش ه
شداره

نام ایستگاه

آهن ()Fe

آرسنیک ()As

کادمیم ()Cd

6

برگ جهان
رسنان
لواسان بزرگ
زردبند
نیکنام ده
کند سفلی
راحت آباد

0/52

0/01

0/63

0/58

0/01

0/63

0/50

0/011

0/63

0/52

0/01

0/61

0/66

0/061

0/65

0/58

0/011

0/61

0/58

0/061

0/65

0/66

0/061

0/65

0/52

0/01

0/63

0/60

0/011

0/01

0/552

0/085

0/62

0/51

0/62

0/02

5
8
1
2
1
3

کمترین غلظت
بیشترین غلظت
دامنه
میانگین کلی
انحراف معیار

کلی غلظت آن  0/552میلیگرم بر لیتر است .بیشترین مقدار
آن در ایستگاه برگجهان و زردبند با  0/52میلیگرم بر لیتر و
کمترین غلظت آن در ایستگاه نیکنامده با مقدار  0/66میلیگرم
بر لیتر بهدست آمد .نتایج نشان میدهند که روند تغییرات آهن
در این ایستگاهها ناهمگن بوده و نظم خاصی ندارد بهطوریکه
از ایستگاه  6تا  8با کاهش غلظت آن روبرو بوده ولی در ایستگاه
شماره  1افزایش داشته و در ایستگاه  2دوباره کاهش غلظت آن
مشاهده میشود.

نتایج بهدست آمده در این پژوهش نشان میدهند که
ایستگاههای  1 ،5 ،6بیشترین تجمع عناصر آهن ،آرسنیک و
کادمیوم را در این نمونه آبها دارند و با حرکت از ایستگاه  6به
سمت ایستگاههای  1و  2کاهش غلظت و در ادامه افزایش
جزیی و در نهایت در ایستگاه  3از میزان غلظت و بار آلودگی
این عناصر کاسته میشود و کمترین تجمع غلظت در ایستگاه
شماره  2است.
شکل  8نشان میدهد دامنة تغییرات میانگین غلظت برای
فلز آهن معادل  0/66 – 0/52میلیگرم بر لیتر بوده و میانگین

0.36

آهن ()Fe
آرسنیک ()As
کادمیم ()Cd

میلی گرم در لیتر

0.24

0.12

0
راحت

کند

آباد

سفلی

نیکنام ده زردبند

لواسان
بزرگ

رسنان

برگ
جهان

ایستگاه های مورد مطالعه

شکل  :3ندودار غلظت عناصر مورد مطالعه برحسب میلیگرم در لیتر در ایستگاههای ندونهبرداری
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از سوی دیگر دامنة تغییرات میانگین غلظت آرسنیک
 0/061 – 0/01میلیگرم بر لیتر و میانگین کلی غلظت آن
 0/085میلیگرم بر لیتر بهدست آمد .بیشترین مقدار آن در
ایستگاه رسنان با  0/01میلیگرم بر لیتر و کمترین غلظت آن
در ایستگاه راحتآباد با مقدار  0/061میلیگرم بر لیتر ثبت شد.
روند تغییرات آرسنیک نیز ناهمگون است ،بهطوریکه در شکل
 8نیز ارائه شده است در ایستگاه رسنان بیشترین مقدار
آرسنیک و بعد از آن تا ایستگاه نیکنامده غلظت آرسنیک
کاهش مییابد و در ایستگاه کندسفلی افزایش داشته و دوباره
در ایستگاه راحتآباد کاهش داشته و به کمترین مقدار خود
میرسد .همچنین دامنة تغییرات میانگین غلظت کادمیوم،
 0/65 – 0/63میلیگرم بر لیتر و میانگین کلی غلظت آن 0/62
میلیگرم بر لیتر بهدست آمد .بیشترین مقدار آن در ایستگاههای
برگجهان ،رسنان ،لواسان بزرگ و کمترین مقدار آن در
ایستگاههای نیکنامده و راحتآباد ثبت شد .روند تغییرات
کادمیوم با حرکت از ایستگاه  6تا  2سیر کاهشی داشته و دوباره
در ایستگاه  1روند افزایشی دارد و در آخر به حداقل غلظت خود
میرسد (شکل .)8

بحث
عناصر آهن ،آرسنیک و کادمیم در گروه آلودگیهای
شیمیایی طبقهبندی میشوند که در اثر تخلیه فاضالبهای
صنعتی و فعالیتهای کشاورزی وارد اکوسیستمهای آبی میشوند.
این آالیندهها از نوع تجمعی بوده و با مصرف آبزیان به بدن
انسان منتقل میشوند و در کبد ،کلیهها  ،ریهها ،مو ،لوزالمعده و
طحال تجمع کرده و عوارض و بیماریهای خطرناک و حتی
مرگ و میر را بهدنبال دارند ( .)5006 ،Kurerishyاز آنجایی
که آب مصرفی ساکنین این روستاها تنها از منابع زیرزمینی
تأمین میشوند و احتمال مخلوط شدن این آبها با پسابهای
ناشی از فعالیتهای صنعتی ،کشاورزی و خانگی این منطقه
وجود دارد ،حساسیت آن بیشتر است .نتایج حاصل از اندازهگیریها
درستی این مطلب را مشخص میکنند ( Roquesو ،Alpmann
 .)5001تخلیه پسابها بهدرون چاههای جذبی عمیق ،زمینهای
زراعتی ،باغهای منطقه و استفاده از سموم دفع آفات سبب
انتقال تدریجی این عناصر از طریق خاک به منابع آبهای
زیرزمینی میشوند ( .)5002 ،Ntengweاز آنجاییکه آبهای
زیرزمینی برای ساکنین این منطقه تنها منبع آب مصرفی و
آشامیدنی آنها میباشد پس بهطور مستقیم در هرم غذایی و

سال هفتم ،شماره  ،1بهار 1314

سالمت انسان نقش داشته و از این نظر اهمیت این گونه
پژوهشها مشخص میشود (.)5060 ،Clark
بهنظر میرسد بهدلیل دوری از مراکز صنعتی ،فعالیتهای
کشاورزی ،تخلیه فاضالبهای صنعتی و کشاورزی بوده است.
نتایج این تحقیق با نتایج  )5008( Rollinsonهمخوانی دارد.
 )5006( Appaنیز نشان داد که میزان غلظت فلز آهن در منابع
آبی زیرزمینی در یک حوزه ممکن است متغیر باشد که این
بهدلیل پراکندگی جمعیت و بهدنبال آن راهیابی متفاوت
فاضالبهای خانگی ،کشاورزی و صنعتی به این منابع آبی بوده
که در نتیجه بر میزان آالیندهها نیز تاثیر خواهد گذاشت .نتیجه
مطالعه مذکور با این پژوهش مطابقت دارد بهطوریکه میزان
غلظت آهن در مناطقی که احتمال آلودگی میرفت در آبهای
زیرزمینی نیز خود را نشان داد .بهطورکلی میتوان اذعان داشت
که منابع تولید آهن ،قاظالبهای خانگی و صنعتی میباشند.
 Fewtrellو  )5060( Bartramاظهار داشتند که شیلهای
حاوی کانیهای آرسنیکی بهعنوان منشاء اصلی آلودگی آرسنیک
آب بهشمار میآیند .بههمین دلیل میتوان گفت در این مناطق
ناهمگون بودن میزان آرسنیک منشاء زمینزاد دارد .آرسنیک
عالوه بر معادن ،همچنین از طریق واحدهای بهرهبرداری
مختلف مانند حشرهکش و سموم ،عکاسی ،فتوکپـی ،صـنایع
داروسـازی ،نفت و زغالسنگ از فاضالبهای صنعتی منشاء
میگیرد.
 Aradhiو  )5006( Krishnaاعالم نمودند که میزان
غلظت کادمیوم در چشمههای مختلف زیرزمینی ناشی از میزان
شسته شدن این آالینده توسط بارندگی است .بهطوریکه در
این تحقیق نیز دیده شد میزان کادمیوم در ایستگاههای مختلف
متفاوت بود و در بیشترین غلظت مربوط به منطقهای است که
علت آنرا میتوان به شستهشدن خیابانها یا خاکهای آلوده به
کادمیوم در هنگام بارندگی دانست .ضمناً فاضـالبهـای صـنعتی
با بهـرهبرداریهای معدن ،تولید رنگ و باطریسازی میتوانند
موجبات آلودگی به این آالینده را فراهم کنند.
در مقایسه با استانداردهای زیست محیطی آبزیان و نتایج
حاصل از آنالیز خوشهای این عناصر ،غلظت کادمیم در ردة
بسیار آلوده و غلظت آهن و آرسنیک در ردة غیرآلوده طبقهبندی
میشوند .همچنین بررسی ضرایب همبستگی این عناصر در این
پژوهش نشان میدهد که آلودگی آهن ،آرسنیک و کادمیم در
این منطقه بیشتر منشاء کشاورزی ،باغبانی و پسابی داشته که
این آلودگیها ناشی از تخلیه فاضالبها و پسابهای شهری
خانگی ،کشاورزی و صنعتی آن منطقه به درون این آبها
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میباشد .تجمع زیاد این فلزات بهشدت محیط زیست ،آبزیان،
اکوسیستم آبی و ساکنین منطقه را آلوده کرده و سالمتی و
جنبههای بهداشتی آنها را تهدید میکنند (،Nabibidhendi
.)5003
با توجه به نتایج بهدست آمده ،در یک رتبهبندی کلی
میتوان تمام ایستگاهها را برحسب کاهش آلودگی از بیشترین
به کمترین بهترتیب زیر مرتب کرد :ایستگاه برگجهان>

ایستگاه رسنان> ایستگاه زردبند> ایستگاه لواسانبزرگ>
ایستگاه کندسفلی> ایستگاه راحتآباد> ایستگاه نیکنامده
سازمان بینالمللی ( WHOسازمان جهانی بهداشت)،
( EPAآژانس حفاظت از محیط زیست) ،سازمان حفاظت
محیط زیست ایران و محققینی در رابطه با میزان مجاز آالیندههای
شیمیایی ،استانداردهای زیست محیطی آبزیان را تعیین کردهاند
(جدول .)1

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

6
5
8
1
2
1

مقادیر مجاز آالین ه (میلیگرم در لیتر یا )ppm
آهن ()Fe

آرسنیک ()As

کادمیم ()Cd

2
2
8
0/6
0 – 0/62
0 – 0/62

0/6
0/6
0/6
0/02
0/02
0/02

0/06
0/06
0/02
0/6
0/008
0/008

با توجه به غلظتهای اندازهگیری شده عناصر فوق در
منابع آبهای زیرزمینی روستاهای مورد نظر و مقایسه آنها با
مقادیر استانداردهای بینالمللی و ایران ( ،)5060 ،Baratiدر
حال حاضر عالوه بر مصارف عمومی ،همگانی و شستشو ،برای
مصارف آشامیدن و استخرهای پرورش ماهی نیز قابل قبول و
مناسب بوده و توصیه میشوند .ضمن اینکه برای موقعیت و
جمعیت تهران امکان ساخت حوضچهها یا دریاچههای مصنوعی
جهت کاربریهایی چون استخرهای ذخیره آب ،اماکن نفریحی،
صید ورزشی ماهی و  ...وجود دارد .اما بهطورکلی به جهت
نزدیکی مناطق نمونهبرداری با شهرهای تهران ،لواسان و
روستاهای بزرگ منطقه و بهدلیل ویژگیهای کلیمای مطلوب
آن ،محل اسکان و اتراق گردشگران قرار میگیرد و در صورت
عدم اعمال مدیریت مناسب با ادامه فعالیتهای توسعه
شهرنشینی و  .....افزایش آالیندهها و عدم استفاده بهینه از این
منابع آبی متصور خواهد بود.

)6616( WHO
)6633( EPA

سازمان حفاظت محیط زیست ()6831
)6661( Boyd
)6663( Wedemeyer
 Piperو همکاران ()6615
.2

.3
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بهبهانی ،ا.ح .و امینیرنجبر ،غ.ح .1383 ،.بررسی فلزات
سنگین در دوکفهای مرواریدساز آبهای شور بهروش طیف
سنجی جذب اتمی ،فصلنامة علمی شیالت ایران .سال ،2
شماره  ،8صفحات  10تا .28

.4

برد ،ک .2115 ،.شیمی محیط زیست .ترجمه :عابدینی ،م،.
 .6813انتشارات مرکز نشر دانشگاهی .تهران 262 .صفحه.

.5

بهرامسلطانی ،ک .1385 ،.مقدمهای بر شناخت محیط
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