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بررسی ميزان فلزات سنگين (روي ،مس ،سرب و كادميوم)
در رودخانه آبشينه همدان
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نسیبه یاریمقدم ،1مهرداد چراغی ،2امیرحسام حسنی ،3امیرحسین جاوید

چکیده
مقدمه :فلزات سنگین از طرق مختلف به منابع آب وارد شده و باعث ایجاد مخاطراتی از قبیل مسمومیت ،سرطانزایی و غیرره
در بدن موجودات زنده میشوند .از آنجا كه رودخانه آبشینه یكی از مهمتررین رودخانررههرا ترممین كننرده آب شررب شهررر
همردان میباشد ،این مطالعه با هدف بررسی میزان فلزات سنگین رو  ،مس ،سرب و كادمیوم در این رودخانه انجام گرفت.
روشها :این مطالعه از نوع مقطعی بوده و بر اساس اهمیت بهداشتی در مجموع  4فلز سنگین رو  ،مرس ،سررب و كرادمیوم
مطابق روشها استاندارد مورد آنالیز قرار گرفت .نمونهبردار به صورت چهرار فصرل آآرر و بهمرن سرا  19و اردیبهشرت و
مرداد سا  )19از  1ایستگاه انجام شد .در هر فصل 69نمونه و در مجموع  4فصرل  84نمونره در ظرروف شیشرها دربدار 9
لیتر برداشت گردید .هضم نمونهها به روش تبخیر انجام و غلظت فلزات سنگین توسط دستگاه  ICPآپالسما جفت شرونده
القایی) اندازهگیر شد .آنالیز دادهها توسط نرم افزار  SPSSنسخه  92تحلیل و برا مقایسره میرانگین چهرار فلرز سرنگین برا
استاندارد سازمان جهانی بهداشت از آزمون  tتک نمونها در سطح اطمینران  19درصرد و آزمرون  ANOVAبررا مقایسره
میانگین فلزات در بین ایستگاهها نمونهگیر شده استفاده گردید.
نتایج :میانگین و انحراف معیار رو  ،مس ،سرب و كادمیوم در  4فصل سا به ترتیب آ ،)9/92616±9/94991آ9/99398
 ،)±9/99962آ )9/99432 ±9/96986و آ )9/99961±9/99999میلیگرم در لیتر میباشد و میتوان گفت مقدار فلزات سنگین
آب رودخانه آبشینه به جز فلز سرب در فصل بهار در حد استاندارد آب آشامیدنی برا مصارف شرب میباشد.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به یافتهها مطالعه ،در زمان مطالعه رودخانه آبشینه برا تممین آب آشامیدنی از نظرر فلرزات
اندازهگیر شده منبع مطمئنی بود .با این وجود پیشنهاد میشود كه اندازهگیر فلزات سنگین به ویژه سرب به طور متروالی در
منطقه انجام شود.
واژگان کلیدی :همدان ،رودخانه آبشینه ،فلزات سنگین ،آب شرب
مقدمه

رفت .امروزه به علت تخليه فاضعبب و معواد جامعد

رودخانهها در طی قرنهای متمادی محل طبيعی دفع

زايد صناي مختلف به رودخانهها ،اثرات زيان بخع

مواد زايد اجتماعات انسانی بعودهانعد .بعا ايعو وجعود

آلودگی آب به تدريج نمايعان گتعته و در بسعياری از

چون کميت مواد زايد کم بوده آبهعا قعادر بعه خعود

جوام صنعتی دنيعا مسعهله آلعودگی آب رودخانعههعا

پااليی خود بودند و به تدريج اثرات آنها از بيو معی

صورت جدیتری به خود گرفته است (.)1

 -1کارشناس ارشد ،گروه محیط زیست ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم وتحقیقات تهران ،تهران ،ایران
 -2استادیار ،گروه محیط زیست ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،همدان ،ایران
 -3دانشیار ،گروه محیط زیست ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران
Email: n.yarimoghadam@yahoo.com

نویسندهی مسؤول :نسیبه یاری مقدم
آدرس :تهران ،دانشگاه آزاداسالمی واحد علوم و تحقیقات ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،گروه محیط زیست
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میزان فلزات سنگین در آبشینه

آلععودگی آب رودخانععههععا را در يقيقععت مععیتععوان

فرصتطلب گردند ( .)6پارهای از فلزات سنديو نظير

شاخص آلودگی محيط زيسعت بعر اثعر فعاليعتهعای

مس و روی جعز عناصعر ضعروری بعوده و در يعد

انسانی به يساب آورد ( .)1منظور از آلعودگی محعيط

معينی بعرای فعاليعتهعای فيزيولوژيعك و متابوليسعم

يا اضافه شدن مواد خارجی به آب ،هوا

جانداران ضروری میباشند در يالی که گروهی مانند

و خاك به ميزانی کعه کيييعت فيزي،عی ،شعيميايی يعا

سرب و کادميو تيرضروری میباشند .به هر يال در

بيولوژيك آن را تايدی تغيير دهد کعه بعرای انسعان،

صورتی که تلظت هر يك از ايو فلزات از يد معينی

گياه يا ساير موجودات زنده و يا آثار و ابنيه زيعانآور

در محعيط تجعاوز نمايعد ،بعرای موجععودات زنععده

باشد .آلودگی محيط زيست يك مسعهله مهعم جهعانی

آسيبهای جدی در بر خواهد داشت ( .)7-8اهميعت

است و از جمله عوامل آالينعده آب معیتعوان بعه تعه

مناب آبی خروصاً آبهعای روان سعطحی در تعیميو

نتععينی و رسععوبات ختععك اتمسععيری و کععانیهععای

نيازهای آبی انسان ،ييوانات و صناي  ،لزو يياظعت

طبيعععی ،پسععاب خععاندی ،کععود و سععمو شععيميايی

آنها را در برابر آلودگیها بي

مطرح میکند.

کتاورزی و تخليه صنعتی اشعاره کعرد ( .)1از طرفعی

آلععودگی آب و تجم ع فلععزات سععنديو در آبزيععان و

کودهععای شيميععايی،

محروالت کتاورزی ي،ی از مهمتريو مسائل زيست

تلظعت

محيطی است که زندگی آبزيان ،گياهان و ييوانات را

عناصر سنديو میشود کعه از آن جملعه معیتعوان بعه

از طريق ورود به زنجيرههای تذايی سبمت انسانهعا

عناصر کادميو  ،مس و روی اشاره کرد (.)2

را تهديد مینمايد .مطالعات زيادی در معورد آلعودگی

فلزات سنديو گروه مهمی از آاليندهها هستند کعه بعر

آبها به فلزات سنديو انجا شعده اسعت بعه عنعوان

آاليندههای آلی ،فرآيندهای طبيعی مانند تجزيه

مثال کوثر و ايمد ،به مطالعه ارزيابی آلعودگی فلعزات

زيست پخ

در اراضی کتعاورزی مرعر

آفتک ها و علعفکع هعا باععا افعزاي

خب

از پي

بيولوژي،ی ،نمیتوانند آنها را از محعيط بزداينعد (.)3

سنديو در مناب آب زيرزمينی صعناي کاهوتعا اسعب

ايو عناصر از راههعای مختلعف ماننعد فاضعببهعای

آباد پاکستان پرداختند .نتايج نتعان داد آلعودگیهعايی

شهری ،فعاليتهای کتاورزی و ته نتست اتمسعيری

همچون سلنيو در آبهعای منطقعه وجعود دارد (.)9

وارد محيطهای آبی میشوند ( .)4فلزات سنديو پس

ناهيد و مرلحآبادی در بررسی عناصر فلعزی سعنديو

از ورود به بدن موجودات زنده ،در بدن آنها انباشعته

در آبهای آشاميدنی مناطق مختلعف تهعران بعه ايعو

شده و يا به سطوح تغذيهای بعدی منتقعل معیشعوند.

نتيجه رسيدند که ميزان تلظت سرب در چنعد نقطعه،

بنابرايو روی موجودات زنده اثعرات سعمی داشعته و

باالتر از يعد اسعتاندارد سعازمان يياظعت از محعيط

سبب بروز اختبالتی در عمل،رد طبيعی موجود شعده

زيست میباشد ( .)11ريمانی و ش،وهی در بررسعی

آنهعا گردنعد ( .)5از

کيييت آب زيرزمينی دشت همدان بهار بيان کردند که

که میتواند يتی موجب معر

طرفی ايو آاليندهها میتوانند بر روی ساختار جوامع

در وضعيت فعلی خطعری از جانعب فلعزات سعنديو

موجودات زنده اثرگذاشته و مم،و است سبب يذ

متوجه آب دشت نمیباشد (.)11

کامل يك گونه از اکوسيسعتم يعا افعزاي

گونعههعای
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میزان فلزات سنگین در آبشینه

با توجه به مطالب گيته شده و از آنجعا کعه رودخانعه

اسيد نيتريك  65درصد شستتو داده شعده بعود و در

آبتينه ي،ی از مهمتريو رودخانههای تیميوکننعده آب

موق نمونهبرداری نيز با آب مورد نمونهبرداری چنعد

شرب شهر همدان میباشد ،تحقيق ياضر بعه منظعور

بار آب،تی گرديد (.)12

اندازهگيری تلظت عناصر سنديو در آب رودخانه در

در آناليز فلزات سنديو چهار روش هضم وجعود دارد

فرول مختلف و ارايه راه،ارهای مديريتی بعرای بعه

که عبارتند از :تبخير ،تبادل يونی ،ايجعاد کمعکل،س و

يداقل رسعاندن عوامعل سعو معثثر بعر محعيط آبعی

استخراج با يبلها و روش ترسيب .در ايعو مطالععه

انتخاب شده است.

به علت محدود بودن ام،انات آزمايتعداهی از روش
تبخير استياده شعد ( .)13در ايعو روش بعرای تبخيعر
ابتععدا  251سععیسععی از هععر نمونععه را در داخععل بتععر

مواد و روشها

مقطعی اسعت کعه در آن آب

ريخته و سکس  11سیسی اسيد نيتريك  65درصد به

ايو مطالعه يك پژوه

رودخانه آبتينه از نظر ميزان  4فلز سنديو روی ،مس،

نمونه اضافه معیکنعيم و بععد از آن بعدون اين،عه آب

سرب و کادميو مورد بررسی قرار گرفعت .رودخانعه

بجوشد ايو آب را تبخير کرده و وقتی به يجم  15تا

اعظعم

 21سیسی رسيد به مقدار  5سیسی اسيد نيتريك 65

ايو رودخانه در دهستان الوند کعوه شعرقی و قسعمتی

درصد اضافه میکنيم و هندامی که ميزان نمونه به 11

ازآن نيععز در دهسععتان سندسععتان از تواب ع شهرسععتان

سیسی رسيد با استياده از آب مقطر آن را به  51سی

همدان قرار گرفته است .رودخانه آبتينه  52کيلعومتر

سی رسانده و در محل تاريعك و سعرد (دمعای 4-11

طول دارد .يداکثر و يداقل ارتياع ايعو رودخانعه بعه

درجععه سععانتیگععراد) ندهععداری و در نهايععت توسععط

ترتيب  2211و  1891متر میباشد .از روی نقتههعای

دستداه اسک،تروفتومتری پبسمای جيت شونده القايی

موجود و با توجه به مراکز آلوده کننده ايتمالی ،مراکز

(ساخت کتور ايتاليا ،مدل  )Varian 710-Esتلظت

روستايی و ام،ان دسترسعی بعه ايسعتداههعا تععداد 7

عناصر سنديو روی ،مس ،سرب و کادميو بر يسب

ايستداه نمونهبرداری با استياده از سيسعتم م،عانيعابی

( ppbمي،روگر بر ليتر) اندازهگيری شد (.)13

مععاهوارهای جغرافيععايی ) (GPSدر امتععداد رودخانععه

برای قرائت دقيق مقادير هر فلز با دستداه ابتدا مقعدار

متخص و عبمعت گعذاری شعد (شع،ل  .)1نمونعه-

سه تلظت مختلف از محلول استاندارد هر فلز تهيه و

برداری در چهار فرل سال (آذر سال  ،91بهمو سعال

ايو محلول استاندارد با دستداه قرائت شد .با اسعتياده

 ،91ارديبهتت سال  91و مرداد سال  )91انجا شعد.

از ميزان جذب هر يك از محلعولهعای اسعتاندارد در

در هر فرل 21نمونه و در مجموع  4فرل  84نمونعه

تلظتهای مختلف ،برای هر فلعز بعه طعور جداگانعه

شيتهای دربدار  1ليتری برداشت گرديد.

منحنی کاليبراسيون رسم شد و سکس تلظت دقيق هر

در هر مريله نمونهبرداری با فرو بعردن ظعر هعا در

عنرر در نمونهها با قعرار دادن در معادلعه درجعه اول

آب رودخانه (يداقل  15cmزير سطح آب)  3نمونه

منحنی کاليبراسيون تهيه شده ،محاسبه گرديد .محدوده

نمونه قعببً بعا

تلظت هر منحنعی بعه گونعهای انتخعاب شعد کعه در

آبتينه در استان همدان واق شده است .بخ

در ظرو

آب از هر ايستداه برداشته شد .ظرو
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میزان فلزات سنگین در آبشینه

برگيرنده تلظتهای مختلف موجود در نمونهها باشد.

گرديد .جهت مقايسه ميانديو چهعار فلعز سعنديو بعا

تجزيه و تحليل آمعاری دادههعای بعه دسعت آمعده بعا

استاندارد سازمان جهعانی بهداشعت از آزمعون  tتعك

استياده از نعر افعزار آمعاری SPSSنسعخه  16انجعا

نمونهای در سطح اطمينان  95درصد استياده شد.

شكل  :1مسير ايستگاههاي نمونهبرداري

نتایج

در جدول  1ميانديو و انحرا

بهداشت پاييوتر است و در سطح استاندارد قرار دارد.
معيار فلزات سعنديو

همچنيو نتايج آزمون  ANOVAبرای بررسی برابری

در  4فرععل سععال و اسععتانداردهای آب آشععاميدنی

ميانديوهای فلزات در بيو ايستداههای نمونهبعرداری

سازمعان جهعانی بهداشت ارايععه شعده اسععت (.)14

نت عان داد کععه مي عانديو همععه فلععزات در  7ايسععتداه

دادههای بعه دسعت آمعده نتعان داد ميعانديو فلعزات

تغييرات چندانی نداشعته اسعت .مقعدار  P-valueدر

سنديو موجود در آب رودخانه آبتعينه (بعه جعز فلعز

چهار فلز معس ،روی ،کعادميو و سعرب بعه ترتيعب

سرب در فرل بهار) از يداکثر مجاز سازمان جهعانی

( 1/99 ،1/49 ،1/63و  )1/99بود.
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میزان فلزات سنگین در آبشینه

جدول  .1مقايسه ميزان فلزات سنگين در آب رودخانه آبشينه با حداکثر غلظت مجاز در استانداردهاي سازمان جهاني بهداشت
ميانگين

انحراف

حداكثر غلظت مجاز

نتيجه آزمون t

() mg/l

معيار

)mg/l(WHO

تک نمونهای
)(p-value

3/33390

9/0

>3/339

90

>3/339
>3/339

فصل

نام فلز

بهار

مس

3/33322

روي

3/31021

3/34243

كادميوم

3/33320

3/33342

3/333

سرب

3/3420

3/39022

3/39

>3/339

مس

3/33323

3/3392

9/0

>3/339

روي

3/32204

3/34112

90

>3/339

كادميوم

3/33242

3/33334

3/333

>3/339

سرب

3/3332

3/33323

3/39

>3/339

مس

3/33992

3/33392

9/0

>3/339

روي

3/32201

3/33320

90

>3/339

كادميوم

3/33393

3/33323

3/333

>3/339

سرب

3/33120

3/33092

3/39

>3/339

مس

3/33323

3/33924

9/0

>3/339

روي

3/30422

3/39423

90

>3/339

كادميوم

3/33922

3/33303

3/333

>3/339

سرب

3/3330

3/33392

3/39

>3/339

مس

3/33332

3/33022

9/0

>3/339

روي

3/32212

3/34902

90

>3/339

كادميوم

3/33922

3/33933

3/333

>3/339

سرب

3/39432

3/32322

3/39

>3/339

() mg/l

پاييز

تابستان

زمستان

كل

بحث

ايو مقدار از آلودگی در فرل بهار بعه علعت اسعتقرار

با توجه به اين،ه در فرول تابستان و پاييز (فرل کعم

صناي و معادن در دوردست رودخانه ،منتعی صعنعتی

آبی) و همچنيو زمستان ميانديو سرب کمتر از فرعل

ندارد.

بهار است برای تتريح دليل ايو موضوع میتعوان بعه

نتايج تحقيعق بابعايی و هم،عاران در بررسعی تلظعت

بارندگی اشاره کرد ،زيرا در فرعول کعم آبعی سعرب

فلزات سنديو روی ،مس ،آهو ،سرب و ني،ل در آب

يافته و باال بودن تلظت ايو عنرر در بهار يعا

رودخانه گاماسياب استان همدان نتان داد که تلظعت

به علت شسته شدن خاك آلوده به فاضبب روستايی

مس ( 1/11ميلیگر بر ليتعر) و بعه دنبعال آن تلظعت

و پسابهای کتعاورزی در اثعر بارنعدگی اسعت يعا

آهو ( 1/119ميلیگر بعر ليتعر) دارای افعزاي

قابعل

مم،و است از زميوشناسی و خاك يوزه باشد .البتعه

توجهی بوده است که ايتماالً به دليعل ورود و نتعت

کاه
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پسابهای کتاورزی و شهری است و با مقايسه ايعو

توجه به نتايج ياصله ميانديو مقدار سعرب در کليعه

نتايج با تحقيق ياضر معیتعوان گيعت آب رودخانعه

ايستداهها از استاندارد سازمان جهانی بهداشت بيتعتر

آبتينه منب مطمهوتری برای تیميو آب شرب همعدان

بوده است که در مطالعه ياضر نيز تلظت فلز سعرب

میباشد ( .)15متعتيان اصل و هم،عاران طعی يعك

بيتتر از ساير فلزات بدسعت آمعد( Mothiba .)18و

بررسی از آلودگی تلظت فلزات سنديو درياچه آبعی

 Okonkwoدر پژوهتی ميزان آلودگی فلزات سنديو

سد مخزنی سنته رودخانه خورخعوره چعای ،بعه ايعو

سععه رودخانععه  Mvudi, Madanzheو  Dzindiدر

نتيجععه رسععيدند کععه آلععودگی فلععزات سععنديو مععس،

آفريقعای جنعوبی را اندازهگيری کردنعد .نمونعههعای

کادميو  ،روی ،کرو  ،سلنيو و آلومينيعو بعه ترتيعب

آب برای فلزات سنديو کادميو  ،مس ،سعرب و روی

(> 1/1113 ،>1/111 ،>1/113 ،>1/111 ،>1/113و

با استياده از طيف سنج جذب اتمعی بعا شععله معورد

 )>1/113ميلیگر بر ليتر بوده است که کمتر از يعد

تجزيه و تحليل قرار گرفت و محدوده تلظت فلعزات

معمول استانداردهای جهعانی اسعت و اثراتعی در آب

به ترتيعب ( 11/5-21/1 ،2/1-3/1 ،1/6-9/3و -2/5

متاهده نمیشد ولعی بعا تغييعر وضععيت و همچنعيو

) 2/1مي،روگر بر ليتر به دست آمد .محدوده تلظعت

اثرات تتديدکنندگی ساير آاليندههای آبی ام،ان بروز

فلزات سنديو اندازهگيعری شعده بعه جعز کعادميو و

آلودگی وجود دارد که با نتايج به دست آمده در ايعو

سرب کمتر از تلظتهای بيوالمللی قابل قبول بعرای

بررسی همخوانی دارد ( .)16در مطالعهای که توسعط

آب آشاميدنی بود ( Vukovic .)19و هم،عاران در

طباطبائی و ذهب صنيعی انجعا شعد تلظعت فلعزات

بررسی توزي و تجم فلزات سنديو رودخانعه سعاوا

سععنديو روی ،آهععو ،ني،ععل و مععس در آب رودخانععه

در صربستان به ايو نتيجه رسيدند که تلظعت فلعزات

زاينده رود اندازهگيری شد که بيتتريو ميزان تلظعت

سنديو مس و روی بعه ترتيعب در محعدوده (-6/29

ايععو فلععزات بععه ترتيععب  1136 ،8/3 ،3/8و 5/14

 1/141و  )2/53 -6/25ميلیگر در ليتر قرار دارد که

مي،روگر بر ليتر به دست آمد .آناليزها نقاط بحرانعی

باالتر از يد مجاز استانداردهای جهعانی اسعت (.)21

رودخانه را از نظر تلظت فلزات سعنديو و همچنعيو

کرباسی و هم،اران به نقل از آکر نسبت بعه سعنج

نقاطی که نياز به کنترل بعر روی آنهعا وجعود دارد را

فلزات سعنديو معس ،کعادميو و سعرب در آبهعای

متخص ساختند ( .)17در پژوهتی يسعينی زارع و

سطحی منطقه  Mytiluspاقدا نمود .نتايج يعاکی از

هم،اران کيييت آب رودخانه کارون را از نظر فلزات

آن بود که تلظت ايو فلزات در آبهعای سعطحی در

سنديو کرو  ،سرب ،کعادميو  ،معس ،روی ،مندنعز و

زمانهای متياوت متغير اسعت و تلظعت کعادميو در

آهو بررسعی کردنعد .جمععاً  52نمونعه آب بعه طعور

محدوه پاييوتری قرار دارد ولی تلظت مس و سعرب

فرلی از رودخانه برداشت گرديد و نتايج با استاندارد

در نمونهبرداریهای اوليه بسيار بعاالتر بعود ( .)21در

جهععانی بهداشععت مقايسععه گرديععد .ميععانديو فلععزات

مطالعهای که در کتعور آمري،عا توسعط  Hochellaو

سنديو کرو  ،مس ،سعرب ،کعادميو  ،روی ،مندنعز و

هم،اران بر روی رودخانه کبرك فورك انجعا شعد

آهو به ترتيب برابر ،253/46 ،11/56 ،23/52 ،22/69

در  8نمونه برداشت شده از رودخانه معلعو شعد کعه

 82/51و  2941/32مي،روگر بر ليتر بعوده اسعت .بعا

تلظععت فلععزات سععنديو مععس و روی بععاالتر از ي عد
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اسعتاندارد قععرار دارد ( Bouraie .)22و هم،عاران بععا

کتاورزی آلوده شعده و در نتيجعه بارنعدگی وارد آب

بررسی تلظت فلزات سنديو در آب دلتعای رود نيعل

رودخانه شده باشد يا مم،و است منتی طبيعی داشعته

در مرر متوجه شدند کعه تلظعت فلعز آهعو (-1/87

باشد .بنابرايو با توجه به اين،ه ايو آب بعرای شعرب

 1/11ميلیگر در ليتر) در نتيجه فعاليت صناي فلزی

قعرار معیگيعرد پيتعنهاد معیشعود-1 :

اطرا

رودخانه به خروص لولههای آهنعی بعاالتر از

مورد مرر

اندازهگيری ايو عناصر به ويژه سرب به طعور متعوالی

يد مجاز استانداردهای جهانی قرار دارد (.)23

در منطقه انجا شود زيرا به علعت کوهسعتانی بعودن

نتايج بررسی تلظت فلزات سنديو روی ،مس ،سرب

منطقه و تغييعر کعاربری از مزروععی بعه مسع،ونی و

و کادميو در آب رودخانه آبتينه نتان میدهد مقدار

توسعه روستاهای باالدست ياشعيه رودخانعه و ععد

فلزات سنديو آب رودخانه به جز فلز سرب در فرل

جم آوری فاضببهعای روسعتاهای معذکور مم،عو

بهار دريد استاندارد سازمان جهانی بهداشعت جهعت

يافته و باعا آلودگی

مرر

شرب میباشد.

است تلظت ايو عناصر افزاي

رودخانه شوند -2 .به دليل اهميعت بهداشعتی فلعزات

ازجمله کاستیهای ايو تحقيق ايعو اسعت کعه از هعر

سنديو ضروری است مطالعات جعام تعری از جملعه

فرل فقط در يك ماه نمونعهگيعری انجعا شعد و در

بررسی تیثيرات ساختارهای زميوشناسععی و کعاربری

ساير ماهها ت،رار نتد .همچنيو فلزات ديدر از جمله

اراضی بر روی تلظت ايعو فلزات در خععاك انجععا

آرسنيك و جيوه که اثرات سو زيست محيطی دارنعد

شود -3 .کميتهای جهت يياظت رودخانه و نظعارت

در ايو مطالعه بررسی نتدند.

بر آن ،ممانعت نمودن افراد از ريختو زبالعه و تخليعه
فاضبب به رودخانه تت،يل گردد.

نتيجهگيری

در زمان انجا مطالعه رودخانه آبتينه برای تیميو آب

تشکر و قدردانی

آشاميدنی منب مطمهنی بود و باال بودن تلظت سعرب

از اساتيد مععزز راهنمعا و متعاور کعه در تنعای ايعو

در بهار (فرل پرآبی) و ميزان پاييو آن در فرول کعم

تحقيق نق

داشتند و کليه کسانی که به نحوی معا را

آبی میتواند به علت بارندگی باشد که مم،عو اسعت

مسععاعدت کردنععد ،تتعع،ر و قععدردانی مععیشععود.
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Abstract
Background: Entry of heavy metals into water resources through different routes has caused
some dangers such as toxicity, cancer, etc., for living animals. Abshineh River is one of the
most important rivers supplying the drinking water of Hamedan, Iran. The present study
aimed at investigating the amount of heavy metals including Zn, Cu, Pb and Cd in this river.
Methods: This was a cross-sectional study and based on health importance,4 heavy metals
including Zn, Cu, Pb and Cd were analyzed by means of standard methods.Quarterly
sampling (December 2011, February 2012, April 2012 and August 2012)was carried out in 7
stations. A total of 84 samples (21 samples in each season) were collected in tightly-closed
one-liter bottles. Sample digestion was performed through evaporation method and heavy
metal concentrations were measured by ICP. Data were analyzed through SPSS16 and single
sample t-test with confidence levels of 95% was used to compare means of each heavy metal
with WHO standards while ANOVA test was used to compare mean amount of metals among
the sampling stations.
Results: Mean and standard deviation of Zn, Cu, Pb, and Cd in four seasons were
respectively (0.06292 ±0.04157), (0.00308 ±0.00526), (0.01436 ±0.02082) and (0.00127
±0.00100) mg/lit. So, the amount of heavy metals in Abshineh River, except for Pb in spring,
is about the standard level for drinking consumptions.
Conclusion: Regarding the findings of this study, Abshineh River was a safe source to supply
drinking water in terms of the measured metals during the time of the study. Nevertheless, it
is suggested that the amount of heavy metals, particularly Pb, in this region is measured
regularly.
Keywords: Hamedan, Abshineh River, Heavy metals, Drinking water
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