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Pollution of environment with heavy metals and its
transfer to products is a global problem. The aim was to
measure heavy metals in the effluent of Gorgan
wastewater treatment plant which with 32 effluent
samples of Gorgan wastewater treatment plant were
sampled during 6 months in 2016 and concentration of
lead, cadmium by polarograph and atomic absorption was
assessed. Risk of carcinogenicity and non-carcinogenicity
was calculated in three cases: minimum, moderate and
maximum. Average concentration of lead in the effluent
was 0.003943547 mg/L, which is value for cadmium
measured 0.000143571 mg/L.The concentrations of
heavy metals in wastewater effluent and dried sludge,
except in returned sludge, were below the standards. Due
to long-term use of effluents, necessity of treatment of
other parameters, and effect of bioaccumulation of metals
in sludge, caution should be taken for their agricultural
application. Because of importance of this type of
contaminants in soil and food products, continuous
monitoring by water companies is highly necessary.In
mean state, for every one hundred million people, 7.21
people, in max mode, for every ten million people, 1.13
people and in the case of min, for every one hundred
million people, 2.82 people are at risk of cancer.
Keywords: Water, Wastewater, Lead, Cadmium,
Carcinogenic risk, Wastewater treatment effluent,
Agricultural products
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آلودﮔی محیطزیست با فلﺰات سنگین و انتقال آن به محﺼوﻻت بهعنوان
 این مطالﻌه باهدف.یﮏ مشکل جهانی و در حال ﮔسترش مطرح است
سنجش فلﺰات سنگین در پساب تﺼفیهخانه فاضالب شهرﮔرﮔان با تﻌداد
 ماه در سال6  نمونه پساب خروجی تﺼفیهخانه فاضالب ﮔرﮔان ﻃی32
 توسط دستگاه، کادمیوم، نمونهبرداری و غلظت فلﺰات سرب95
 یافتهها نشان داد که میــانگین.پالروﮔراف و جذب اتمی سنجش شد
 بوده که این مقدار0/003943547 mg/L غلظــت ســرب در پســاب
. در لیتر اندازهﮔیری شده است0/000143571 mg/L برای کادمیﻢ
غلظت فلﺰات سنگین در پساب خروجی تﺼفیهخانه فاضالب در زیر حد
 لﺰوم تﺜﺒیت سایر پارامترها و، بـا توجه به مﺼرف ﻃوﻻنی.استاندارد بود
 بایـد در کـاربرد آنهـا بـرای مﺼارف،اﺛر تجمﻊپذیری فلﺰات در پساب
 بههمین دلیل و بـه لحاظ.کشاورزی دﻗت و احتیاط ﻻزم بهعمل آید
 پایش،اهمیت حﻀور این نوع از آﻻیندههـا در خاک و محﺼوﻻت غذایی
 درنهایت.مستمر آنها توسط شرکتهای آب و فاضالب ضروری است
 بهازای هر یﮏصد میلیون نفر تﻌدادmean مشخص شد که در حالت
 نفر و1/13  بهازای هر ده میلیون نفر تﻌدادmax  در حالت، نفر7/21
 نفر در مﻌرض2/82  بهازای هر یﮏصد میلیون نفر تﻌدادmin در حالت
.ریسﮏ سرﻃانی ﻗرار دارند
، کادمیوم، سرب، ﮔرﮔان، فلﺰات سنگین، پساب:واژههای کليدی
 محﺼوﻻت کشاورزی، پساب تﺼفیهخانه فاضالب،ریسﮏ سرﻃانزایی

محمدرضا شمساییفر و همکاران

 g/cm³اشاره دارد .این مواد و ترکیﺒات آنها بهﻃور ﻃﺒیﻌـی در
سراسر محیط خاک و در همه جا یافت مـیشـوند .حﻀور و
پایـداری فلـﺰات سـنگین در محـیط و خاصـیت تجمﻌی آنها و
هﻢچنین موجـودات بهویژه انسان و عـدم تجﺰیـه آنها مانند سایر
ترکیﺒات آلی ،مشکالت ﻗابلمالحظه محیطزیستی و بهداشتی را
ایجاد مینماید .این درحالی است که سمیت و خطر تجمﻊ
بیولوژیکی این آﻻیندهها در زنجیره غـذایی ،اهمیـت بهداشتی
آنها را در جوامـﻊ امـروزی بـیشتر کرده است .در حالحاضر
آلودﮔی به این آﻻیندهها رو به افﺰایش بوده و در نتیجه تجمﻊ این
فلﺰات در ﮔیاهان و حیوانات عالوهبر آسیﺐهای جدی به
موجودات ،مﺼرف فرآوردههای آنها برای سالمت مﺼرفکنندﮔان
نهایی یﻌنی انسان را بسیار مخاﻃره آمیﺰ کرده است .یکی از
راههای اصلی مواجهه انسان بـا فلﺰات سنگین ،مسـیر خـاک
بهعنوان بستر رشد سبﺰیجات و مـوادغذایی است .در نتیجه ،حﻀور
فلﺰات سنگین در پسـاب تﺼفیهخانهها همواره بهعنوان یﮏ منﺒـﻊ
ﻗابـل توجه از آﻻیندههای آب و خاک مطرح است.
سازمان مواد سمی و ﺛﺒت بیماریهای ایاﻻت متحده آمریکا
بهدلیل آنکه افراد در نتیجه تماس با خاک و آب آلوده آسیﺐ
بهداشتی میبینند ،فهرستی از سایتهای صنﻌتی فرآوری تهیه
کرده و ﮔﺰارش نموده است غلظت سرب در خون کودکانی که در
مناﻃق آلوده زندﮔی میکنند باﻻتر از کودکانی است که خارج از
این مناﻃق زندﮔی میکنند .بنابراین آبهای آشامیدنی آلوده یکی
از منابﻊ مورد انتظار خطر سالمتی انسان است .افﺰایش غلظت
فلﺰات سنگین و ترکیﺒات آنها از حداکﺜر غلظت مجاز در آبهای
آشامیدنی اﺛرات مﻀری بر سالمتی انسان داشته و اﺛرات سمی،
جهشزایی یا سرﻃانزایی آن با ویژﮔیهای عنﺼر ،مرتﺒط است.
اﺛرات مورد انتظار این مواد ممکن است بهصورت ارزیابی خطرات
بیان شود (.)Mueller and Gasteyer, 2021
سواری و همکاران ( )1386به بررسی پتانسیل نشت فلﺰات
سنگین و خوردﮔی در شﺒکه توزیﻊ آب آشامیدنی اهواز پرداختند.
آنها میانگین غلظت فلﺰات سرب ،کادمیﻢ ،روی ،مس ،آهن و
منگنﺰ را بهترتیﺐ 30/6، 257 ،168 ،3180 ،0/97 ،8/48
میکروﮔرم بر لیتر در آب بهدست آوردند .هﻢچنین تحقیق
میرانزاده و همکاران ( )1390بر روی غلظت فلﺰات سنگین در
آب شﺒکه توزیﻊ کاشان نشان داد که غلظت فلﺰات سنگین در آب
شﺒکه توزیﻊ کاشان باﻻتر از حد استاندارد ملی و بینالمللی نﺒوده
و خطری برای مﺼرفکنندﮔان دربر نخواهد داشت .این درحالی
است که پژوهش کریﻢپور و شریﻌت ( )1379نشان داد که
میانگین غلظت سرب ،کادمیوم و کروم بیشتر از حد استاندارد در

 -1مقدمه
در ﻃول سیسال ﮔذشته ،هدف از تﺼفیه فاضـالب بهﺒود کیفیت
پساب تﺼفیه شـده ،باتوجه به تحـوﻻت نظارتی و افﺰایش
حساسیت به مسـائل محیطزیستی و حـفاﻇت از مـنابﻊ آب بـوده
اسـت .آبـیاری با فاضـالب تﺼفیهشده یکی از جایگﺰینهای عمده
برای حفﻆ منابﻊ آب موجود و بهﺒود منابﻊ آب شهری در بسیاری
از شـهرها درحال انجام است .در اسـتفاده مجـدد از پسـاب ،اﮔـر
بـه کیفیـت میکروبی پساب و جنﺒههای بهداشتی آن تـوجهی
نشـود ،خطر جـدی بـرای بهداشـت و سالمتی انسان و
محیطزیست بههمراه خواهد داشـت .ایـن موضـوع زمـانی بـا
اهمیتتر خواهد بود که از پساب برای آبیاری فﻀای سﺒﺰ عمومی
و پارکها و محﺼوﻻت خوراکی از جملـه صـیفیجـات و
سـﺒﺰیجات اسـتفاده شـود.
در استفاده از پساب برای آبیاری محﺼوﻻت کشاورزی ،توجه
به کیفیت آن ضروری است .درصورت استفاده غیراصولی ،مواد
سمی و میکروارﮔانیسﻢهای بیماریزا در پسابهای خانگی
میتواند سالمت ﮔیاه را بهخطر بیندازد ( Muchuweti et al.,
 .)2006برخی از پسابها که برای آبیاری استفاده میشوند حاوی
یونهایی چون بر ،کلر ،سدیﻢ و عناصر (آلومینیوم ،بریلیوم،
تیتانیوم ،تنگستن و وانادیوم) در غلظتی بیش از حد نیاز ﮔیاه
هستند .این حالت باعث کاهش رشد ،تغییر شکل ﮔیاه و یا کاهش
و از بین رفتن محﺼول میشود (چوپان و امامی.)1399 ,
بـهعـالوه ،فاضالبها دارای مقدار زیادی از عناصـر مغـذی شـامل
فسفر و نیتروژن ،مواد آلی و سایر مواد ضروری ﮔیـاه هستند (بینا
و همکاران .)Nasrazadani and Hooda, 2014; 1383 ،با
ایـنحـال ممکـن اسـت فاضـالب حـاوی مقادیر ﻗابلتوجهی از
فلﺰات سنگین و دیگر مـواد آلـی سمی صنﻌتی باشد که مـی
توانـد تهدیـد جـدی محیطزیستی بـرای کیفیـت شـیمیایی
خـاک و محﺼــوﻻت کشاورزی و هﻢچنین بهداشتی باشد،
بهﻃوریکه تجمﻊ بیش از حد فلﺰات سنگین در خاک سﺒﺐ
کاهش کیفیت مواد غذایی ،سالمت و بهداشت شود ( Asgharnia
.)et al., 2014; Villar and Garcia, 2002
پساب فاضالب شهری شامل فلﺰات سنگین ،مواد مغذی اصلی
و ریﺰمغذیها و آﻻیندههای آلی بوده و انـواع میکروارﮔانیسﻢها و
تخﻢ انگلهـا ،کـه در برابـر مقـادیر مرسوم ﮔندزدا مقاومت
میکنند ،در آن وجود دارند .بهﻃور کلی ،فلﺰات سنگین ،مانند
کادمیوم ) ،(Cdکروم ) ،(Crجیوه ) ،(Hgسـرب ) ،(Pbمـس )،(Cu
روی ) (Znو نیکل ) (Niبه فلﺰات بـا چگـالی بـیشتـر از 5
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مجدد ضروری است .بـا اینحال ،ارزیـابی و شناسـایی منـابﻊ
فلـﺰات سـنگین در فاضالب شهری بهدلیل تغییرات زمانی کیفیت
فاضالب ،پراکندﮔی جمﻌیت و مکان منابﻊ ورود آﻻینـدهها ،کار
پیﭽیدهای است و نیاز به پایش مستمر دارد .بهﻃوریکه فقدان
نظارت کـافی بـر کیفیـت پسـاب و لجنهـای دفﻌی از
تﺼفیهخانههـای کشـور موجﺐ شـده کـه در بیشتر موارد این
مواد بهصورت تجمﻊیافته به محیط راه پیدا نموده و خسارات
زیـادی را بـر منابﻊ ﻃﺒیﻌی وارد نمایند و آلودﮔی آب ،خاک و
محﺼوﻻت کشاورزی و شیوع بیماری مﺰمن را بهوجود آورند .لذا
ایـن تحقیق با هدف ارزیابی ریسﮏ غلظت فلﺰات سـنگین مهـﻢ
در پساب دفﻌی تﺼفیهخانه فاضـالب و تأﺛیر آن بر میﺰان وجود
آﻻینده های ناشی از غلظت فلﺰات موردنظر در سﺒﺰیجات شهر
ﮔرﮔان انجام شده است.

آب آشامیدنی شهر همدان بوده است.
در همین راستا ،سلیمی و همکاران ( )1398پارامترهای
مختلف مﺜل غلظت اولیه فنول ،pH ،دما و مقدار جاذب بر روی
مقدار جذب را بررسی کردند .بررسیها نشان داد که جاذبهای
کﻢهﺰینهای مﺜل جاذبهای بهدست آمده از مواد مﻌدنی ،پسماند
کشاورزی و مواد زائد صنﻌتی پتانسیل باﻻ و انﻌطافپذیری
بیشتری را نسﺒت به بسیاری از روشهای دیگر برای حذف
ترکیﺒات فنولی دارد و جاذبهایی که فﻌالیت سطحی بیشتر،
سطح و تخلخل باﻻیی دارند کارایی بیشتری دارند .نﺒوی و فهادی
( )1397در پژوهشی دیگر دریافتند که فرآیند ازنزنی بهدلیل
ﻗدرت اکسیدکنندﮔی باﻻی مولکول ازن ،یﮏ تکنولوژی
امیدوارکننده در حذف آﻻیندههایی است که با روشهای مﻌمولی
نمیتوان آنها را از آب حذف کرد .در این مقاله پژوهشهای انجام
شده مربوط به فرآیندهای مﺒتنی بر ازن برای حذف آﻻیندههای
دارویی از آب و فاضالبهای شهری ﮔردآوری شد .عالوهبر این،
نقش پارامترهای موﺛر بر میﺰان حذف آﻻیندههای دارویی نظیر
زمان تماس ازن با آﻻینده pH ،محلول ،دوز ازن ،غلظت آﻻینده و
نوع دارو مورد بررسی ﻗرارﮔرفت .یافتههای ﻗاسمی و همکاران
( )1398نشان داد که براساس نتایج بررسی صفات فیﺰیولوژیکی
ﮔیاه شامل میﺰان کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل ،ﻗند و
پرولین از نظر آماری بین تیمارهای مختلف اختالف مﻌنیدار
وجود دارد .بیشترین میﺰان کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل
مربوط به فاضالب تﺼفیه شده و بیشترین میﺰان ﻗند و پرولین
مربوط به فاضالب تﺼفیهنشده بود.
همچنین درک جامﻊ از منابﻊ این نوع از آلودﮔیها و رونـد
تغییرات و حـذف آنهـا در تﺼفیهخانههـای فاضالب برای به
حداﻗل رسـاندن اﺛـر آنها بـر محیطزیست آبی و خاکی و استفاده

 -2مواد و روشها
روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از منظر
ماهیت مطالﻌه توصیفی-تحلیلی است .ابﺰار مورد استفاده در این
پژوهش ،مشاهدهای است .مورد مطالﻌه این پژوهش ،فاضالب
تﺼفیهخانه شهری ﮔرﮔان است که در آن غلظت فلﺰات سنگین
سرب و کادمیﻢ در پسـاب فاضـالب تﺼفیهخانه بهمدت  6مـاه و
بـا سـه تکـرار در مـاه ،در سـال  1395سنجش شد .سیسـتﻢ
تﺼـفیه فاضـالب شهر ﮔرﮔان از نوع لجن فﻌال هـوادهی ﮔسـترده
است کـه شـامل چهار مرحله تﺼفیه مقدماتی آشغالﮔیری،
دانهﮔیری ،تﺼفیه بیولوژیکی ،تـهنشینی و ضدعفونی است .در
شکل  ،1شماتیﮏ روند تﺼفیه فاضالب شهر ﮔرﮔان نشان داده
شده است.

شکل  -1روند تصفيه فاضالب شهر گرگان (منبع :مطالعات محقق)
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بهترتیﺐ برابر  0/087634375و  0/011485714میلیﮔرم بر
لیتر است .میﺰان حداکﺜر غلظت فلﺰات سنگین سرب و کادمیوم
در پساب هﻢ بهترتیﺐ برابر  0/1383و  0/0269میلیﮔرم بر لیتر
است .میﺰان حداﻗل غلظت فلﺰات سنگین سرب و کادمیوم در
پساب نیﺰ برابر  0/0294و  0/0023میلیﮔرم بر لیتر است.

 -1-2نمونهگيری
در این مطالﻌه میﺰان غلظت کادمیﻢ و سرب در تمام نمونههای
ﮔرفته شده اندازهﮔیری شد .جدول  1مقادیر غلظت دو نمونه
اندازهﮔیری شده در پساب را نشان می دهد .براساس نتایج جدول
 ،1میﺰان میانگین غلظت فلﺰات سنگین سرب و کادمیوم در پساب

جدول  -1مقادیر غلظت در نمونههای اندازهگيری شده در پساب
ردیف

سرب )(mg/L

کادميوم )(mg/L

ردیف

سرب )(mg/L

کادميوم )(mg/L

1

0/0412

0/00082

9

0/09705

0/0048

2

0/0652

*N.D.

3

10

0/0294

0/004

0/0753

N.D.

11

0/1089

0/0096

4

0/0934

0/0111

12

0/0415

0/0112

5

0/0703

0/0037

13

0/1271

0/0269

6

0/0715

0/0023

14

0/1172

0/0195

7

0/1367

0/0203

15

0/0614

0/0092

8

0/1383

0/0218

16

0/1277

0/0082

*  = N.Dغیرﻗابل تشخیص

سﺒﺰیجات از راه بلﻊ وارد بدن می شود ضریﺐ  Absorbedدر همان
غلظت مجددا در سه حالت میانگین ،حداکﺜر و حداﻗل اعداد ضرب
شود (جدول .)2

باتوجه به اینکه از پساب این تﺼفیهخانه برای آبیاری
سﺒﺰیجات استفاده میشود ،ابتدا باید ضریﺐ جذب خاک در
ﮔیاهان خشﮏ را در فلﺰات سرب و کادمیوم در سه حالت میانگین،
حداکﺜر و حداﻗل اعداد ضرب نموده و سپس باتوجه به اینکه

جدول  -2ضرایب جذب پساب به گياه خشک و دستگاه گوارش برای سرب و کادميوم
ضریب (فارسی)

ضریب (التين)

سرب

کادميوم

ضریﺐ جذب پساب به ﮔیاه خشﮏ

Soil to dry plant uptake factor

0/045

0/05

ضریﺐ جذب از ﻃریق بلﻊ (دستگاه ﮔوارش)

Absorbed in gastrointestinal tract

0/5

0/025

نتایج جدول  2نشان داد که با استفاده از فرمول ( ،)1میﺰان
میانگین غلظت فلﺰات سنگین سرب و کادمیوم در پساب بهترتیﺐ
مﻌادل  0/003943547و  0/000143571میلیﮔرم بر لیتر
است.
()1

× 0.45 × 1
)= 0.0039435 47 (mg/L

𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝑎

و کادمیوم در پساب نیﺰ بهترتیﺐ برابر  0/001323و
 0/00002875میلیﮔرم بر لیتر است.
باتوجه به اینکه ضریﺐ جذب سرب در بﺰرﮔساﻻن بین -10
 %15است ،لذا با اعمال ضریﺐ  %15مجددا مقادیر غلظت سرب
در سه حالت میانگین ،حداکﺜر و حداﻗل محاسﺒه میشود.
جدول  3پس از اعمال ضریﺐ  ،%15میﺰان جذب آﻻینده سرب
از ﮔیاه خشﮏ در دستگاه ﮔوارش را نشان میدهد .با استفاده از
فرمول ( ،)2که ضریﺐ درصد جذب سرب در بﺰرﮔساﻻن را محاسﺒه
می کند ،میﺰان میانگین غلظت فلﺰات سنگین سرب و کادمیوم
در پساب بهترتیﺐ برابر  0/000591532و 0/000143571
میلیﮔرم بر لیتر است.

𝑏𝑃𝐶 = 𝑛𝑎𝑒𝑚 𝐶

که 𝑛𝑎𝑒𝑚 𝐶 :میﺰان میانگین غلظت بﻌد از اعمال ضریﺐ جذب و
𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝑎 𝑏𝑃𝐶 :میﺰان میانگین غلظت سرب ﻗﺒل از اعمال ضریﺐ
جذب می باشد.
در این مطالﻌه میﺰان حداﻗل و حداکﺜر غلظت فلﺰات سنگین
در پساب برای دو عنﺼر سرب و کادمیﻢ اندازهﮔیری شد .براساس
نتایج بهدست آمده ،میﺰان حداکﺜر غلظت فلﺰات سنگین سرب
کادمیوم در پساب بهترتیﺐ برابر  0/0062235و 0/00033625
میلیﮔرم بر لیتر است .میﺰان حداﻗل غلظت فلﺰات سنگین سرب
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

()2

× 0.45 × 1 × 0.15
)= 0.000591532 (mg/L

𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝑎

𝑏𝑃𝐶 = 𝑛𝑎𝑒𝑚 𝐶
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فلﺰات سنگین سرب و کادمیوم در پساب نیﺰ بهترتیﺐ برابر
 0/00019845و  0/00002875میلیﮔرم بر لیتر است.

کادمیوم در پساب بهترتیﺐ مﻌادل  0/000933525و
 0/00033625میلیﮔرم بر لیتر است .میﺰان حداﻗل غلظت

جدول  -3محاسبه غلظت سرب و کادميوم در سه حالت ميانگين ،حداکثر و حداقل
کادميوم

سرب
ضریب جذب سرب

بعد از اعمال

قبل از اعمال

بعد از اعمال

در بزرگساالن

ضرایب C

ضرایب C

()mg/L

()mg/L

()mg/L

ضرایب C

ضرایب C

()mg/L

()mg/L

میانگین

0/000591532

0/15

0/003943547

0/087634375

0/000143571

0/011485714

حداکﺜر

0/000933525

0/15

0/0062235

0/1383

0/00033625

0/0269

حداﻗل

0/00019845

0/15

0/001323

0/0294

0/00002875

0/0023

حالت

ميزان غلظت پس از اعمال
ضریب جذب ()mg/L

قبل از اعمال

 -2-2مشخصات فلزات مورد استفاده

.)2008; Martinez et al., 2011; Palese et al., 2009

 -1-2-2کادميوم

در محاسﺒات این مطالﻌه فرض بر این بوده است که اﺛر فلﺰات
سنگین (سرب و کادمیوم) و میﺰان آن آﻻینده در پساب خروجی
تﺼفیهخانه شهری و سنجش میﺰان دریافت دوز آﻻینده به
سﺒﺰیجات بهواسطه دریافت پساب است.
از آنجاییکه ارزیابی تماس با آﻻیندهها برای انسان از ﻃریق
بلﻊ باتوجه به خوردن سﺒﺰیجات صورت میﮔیرد این مورد لحاظ
شد .هﻢچنین با توجه به پارامترها و فلﺰات مورد بررسی ،ارزیابی
اﺛرات غیر سرﻃانی برای فلﺰات صورت پذیرفت .در خﺼوص سرب
نیﺰ با توجه به فاکتور شیﺐ سرﻃان باید ارزیابی ریسﮏ سرﻃانی
انجام شود.
بﻌد از مشخص شدن غلظت جذب در دستگاه ﮔوارش باید
نسﺒت به محاسﺒه غلظت آﻻینده دریافت شده از ﻃریق بلﻊ که
 CDIنام دارد برای دو حالت غیر سرﻃانی وسرﻃانی برای ﮔروه
بﺰرﮔسال اﻗدام نمود .فرمول ( )3محاسﺒه  CDIغیرسرﻃانی را
نشان میدهد .جدول  4پارامترها و مقادیر مورد نیاز در محاسﺒه
 CDIرا مشخص مینماید.

کادمیوم از فلﺰات سمی ،خطرناک و سرﻃانزای موجود در
محیطزیست است .این فلﺰ بر بافتهای مختلف بدن از جمله
کلیهها و کﺒد تأﺛیر سوء دارد .کادمیوم ﻗادر است که بهﻃرز جﺒران
ناپذیری صدمات کلیوی به بﺰرﮔساﻻن وارد نماید .هﻢچنین غلظت
غیر مجاز کادمیوم باعث بروز بیماری های شدید ﮔوارشی میشود.
غلظت کشنده حاد خوراکی کادمیوم برای انسان ﺛﺒت نشده است
(.)Biggs and Jiang, 2009; Dadban Shahamat et al., 2017

 -2-2-2سرب
سرب از ﻃریق پوست ،دستگاه ﮔوارش و تنفس جذب
میشود .مهﻢترین راه های ورود سرب به بدن تنفس و پس از آن
ﮔوارش است .هیچﮔونه عملکرد مﺜﺒتی در بدن نداشته بهﮔونهای
که در غلظتهای پایین سﺒﺐ کاهش فﻌالیت آنﺰیﻢ پروفوبیلینوژن
سنتاز و در غلظتهای باﻻ سﺒﺐ عقﺐماندﮔی ذهنی در کودکان،
کﻢخونی ،اختالل شنوایی ،کلیوی-کﺒدی و سیستﻢ ایمنی بدن،
کاهش وزن هنگام تولد ،سقط جنین و زایمان پیش از موعد
میشود .وجود سرب در خون و ادرار از رایجترین نشانه های
آلودﮔی به این عنﺼر است .عمده منﺒﻊ ورودی سرب به
محیطزیست ناشی از فﻌالیتهای انسانی است ( Carrow et al.,

()3

mg
). day
Kg

(

𝐷𝐸 × 𝐹𝐸 × 𝑅𝐼 × 𝐶
𝑊𝐵 × 𝑡𝐴

= 𝐼𝐷𝐶

جدول  -4مقادیر موردنياز در محاسبه  CDIغيرسرطانی
مقدار

نماد

کميت

مورد نياز

سرانه میﺰان مﺼرف سﺒﺰیجات

IR

)(gr/day

82

فرکانس در مﻌرض ﻗرارﮔیری (برحسﺐ روز)

EF

)(day

365

ﻃول مدت در مﻌرض ﻗرارﮔیری (برحسﺐ سال)

ED

)(year

60

BW adult

)(year

70

ﻃول مدت عمر

)(kg

70

وزن بدن بﺰرﮔسال (برحسﺐ کیلوﮔرم)
مدت زمان در مﻌرض ﻗرارﮔیری (برحسﺐ روز-سرﻃانی)

)AT = (365 × 70

)(day

25550

مدت زمان در مﻌرض ﻗرارﮔیری (برحسﺐ روز-غیرسرﻃانی)

)AT = (365 × 70

)(day

21900

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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محاسﺒه  CDIغیرسرﻃانی و مشخص کردن میﺰان دوز مرجﻊ (حد
آستانه بلﻊ) نتایج از ﻃریق سایت  RAISو سازمان حفاﻇت
محیطزیست امریکا به شرح جدول  6است .در شکل  ،2نمودار
 CDIبرای سه حالت حداﻗل (خاکستری) ،حداکﺜرم (نارنجی) و
میانگین (آبی) نشان داده شده است .فرمول ( CDI )4غیرسرﻃانی
را نشان میدهد.

 -3نتایج
در این تحقیق دو فلﺰ شاخص کادمیﻢ و سرب مورد بررسی ﻗرار
ﮔرفتند .با استفاده از جدول  4و فرمول ( )3غلظت آﻻینده دریافت
شده از ﻃریق بلﻊ برای دوحالت سرﻃانی و غیر سرﻃانی بررسی
شد .با مشخص شدن مقادیر  CDIغیرسرﻃانی برحسﺐ میلیﮔرم
بر کیلوﮔرم در روز ،نتایج محاسﺒه در جدول  5ارائه شده است.

جدول  -5محاسبه  CDIغيرسرطانی در بزرگساالن در سه حالت ميانگين ،حداکثر و حداقل
حداقل

حداکثر

ميانگين

Lead

0/000019926

0/001093558

0/000692938

Cadmium

3/36786E-05

0/000393893

0/000168184

𝐷𝐸 × 𝐹𝐸 × 𝑅𝐼 × 𝑛𝑎𝑒𝑚 𝑏𝑃𝐶
𝑊𝐵 × 𝑇𝐴
0.000591532 × 82 × 365 × 60
=
21900 × 60
mg
( = 0.000692938
). day
Kg

پارامترهای فرمول ( )4بر پایه پارامترهای ذکر شده در جدول 4
هستند .نتایج جدول  2نیﺰ نشان میدهد میﺰان غلظت دوز
سرﻃانی و غیرسرﻃانی در سرب برای سه حالت حداﻗل ،حداکﺜر
و میانگین از کادمیوم بیشتر بوده است.

= 𝑛𝑎𝑒𝑚 𝑏𝑃𝐼𝐷𝐶

()4

0.0012

0.001093558

0.001
0.000692938

0.0006
0.000393893
0.0004

)CDI (mg/L

0.0008

0.00019926

0.000168184

0.0002

3.36786E-05
0
lead

Cadimum

وضعيت فلز
شکل  -2نمودار  CDIبرای سه حالت حداقل (خاکستری) ،حداکثر (نارنجی) و ميانگين (آبی)
)(mg/Kg.day
ب) ارزیابی اﺛرات سرﻃانی :فاکتور شیﺐ سرﻃان(CSF) 2

باتوجه به نیاز محاسﺒات اﺛرات غیر سرﻃانی و سرﻃانی فلﺰات
سرب و کادمیوم موارد ذیل مورد ارزیابی ﻗرار میﮔیرد:
1
الف) ارزیابی اﺛرات غیر سرﻃانی :حد آستانه بلﻊ )(RFD

)(mg/Kg.day

جدول  -6منابع مرجع برای عالئم حاد فلزات کادميوم و سرب ()Shahamat et al., 2016
دوز مرجع خوراکی

فاکتور شيب

(ميلیگرم/کيلوگرم

خوراکی
(mg/kg)day

دوز مراجع مزمن

مراجع مزمن

آناليز

خوراکی
)(mg/kg-day

خوراکی
مرجع دوز

کادمیﻢ

0/001

IRIS

0/0005

سرب

0/004

CALEPA

-

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

نيمه مزمن
در روز)

0/0085
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مرجع
فاکتور
شيب
دهانی

زیر حد

مرجع زیر

آستانه

حد آستانه

بلع

بلع

حد آستانه بلع
سرطانی

-

0/0005

RAIS

0/001

RAIS

CALEPA

-

-

0/004

RAIS
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 Chronicرا نشان میدهد .در شکل  ،3نمودار  HQغیرسرﻃانی
در حالت  Chronicو  Sub Chronicدر سه حالت میانگین ،حداﻗل
و حداکﺜر ،نشان داده شده است .فرمول ( ،)5میﺰان خطر فلﺰات را
در مرحله غیر سرﻃانی محاسﺒه میکند.

باتوجه به جدول  ،6براساس منابﻊ مرجﻊ در سایت ایریس
مشخص شد که مقادیری برای عالیﻢ حاد برای فلﺰات کادمیوم و
سرب و درحالت نیمه مﺰمن تنها برای کادمیوم اﻃالعات موجود
است .بنابراین برای بهدست آوردن مخاﻃره بهروش مﺰمن و نیمه
مﺰمن محاسﺒات بهروش ذیل انجام شده است.

()5

الف) غيرسرطانی:
در مرحله غیرسرﻃانی میﺰان خطر را باید برای فلﺰات محاسﺒه
کرد ،که بهﻃور مﺜال برای یﮏ نمونه محاسﺒه شده است .جدول
 7محاسﺒه  HQغیرسرﻃانی درحالتهای  Chronicو Sub

𝐶𝐷𝐼𝑃𝑏 𝑚𝑒𝑎𝑛 0.000692938
=
𝐷𝐹𝑅
0.004
= 0.173234381

= 𝑛𝑎𝑒𝑚 𝑏𝑃𝑄𝐻

که  :HQمیﺰان نسﺒت خطر :RFD ،حد آستانه بلﻊ و  :CDIغلظت
آﻻینده دریافت شده از ﻃریق بلﻊ هستند.

جدول  -7محاسبه ميزان نسبت ریسک فلز درحالت  Chronicو Sub Chronic

ميزان نسبت

نيمه مزمن

مزمن

ریسک فلز

ميانگين

حداکثر

حداقل

ميانگين

حداکثر

حداقل

سرب

0/173234381

0/273389464

0/049815

0

0

0

کادمیﻢ

0/168183673

0/393892857

0/033678571

0/336367347

0/787785714

0/067357143

0.79

0.9
0.8
0.7
0.6

0.39

0.34

0.27

0.4

0.17

0.17

0.3

)HQ (mg/L

Lead
Cadimum

0.5

0.00

0.00

0.00

0.03

0.05

0.07

0.2
0.1

0
min

max

min

mean

Sub Chronic

max

mean

Chronic

وضعيت و حالت فلز
شکل  -3نمودار  HQغير سرطانی در حالت  Chronicو Sub Chronic

باتوجه به مقدار خطر محاسﺒه شده در بﺰرﮔساﻻن بهصورت
مﺰمن و نیمه مﺰمن ،مشخص شد مقدار خطر برای عناصر در سه
حالت حالت میانگین ،حداﻗل و حداکﺜر برای بﺰرﮔساﻻن باﻻی یﮏ
نیست .هﻢچنین برای بهدست آوردن میﺰان مخاﻃرات برای
بﺰرﮔساﻻن ،باید مجموع خطرها را در دو عنﺼر مﺰمن و نیمه مﺰمن
محاسﺒه نمود .فرمول ( )6مجموع خطرات دو عنﺼر را درحالت
غیر سرﻃانی محاسﺒه میکند .جدول  8نتایج محاسﺒه Hi
غیرسرﻃانی درحالتهای  Chronicو  Sub Chronicرا نشان
میدهد .در شکل  ،4نمودار  Hiغیرسرﻃانی در حالتهای
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 Chronicو  Sub Chronicنشان داده شده است.

()6

= 𝑛𝑎𝑒𝑚 𝑑𝐶𝑄𝐻 𝐻𝑖 (𝑚𝑒𝑎𝑛) = 𝐻𝑄𝑃𝑏 𝑚𝑒𝑎𝑛 +
0.173234381
+ 0.168183673 = 0.341418054

که  :Hiمجموع خطرات محاسﺒه شده در بﺰرﮔساﻻن را نشان
میدهد (در اینجا مجموع خطرات دو عنﺼر سرب و کادمیﻢ).
باتوجه به شکل  ،4مخاﻃرات عناصر کادمیوم و سرب در حالت
مﺰمن و نیمه مﺰمن کمتر از یﮏ ( )Hi < 1است.
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جدول  -8محاسبه مجموع خطرات عناصر ( )Hiدرحالت  Chronicو  Sub Chronicغيرسرطانی
مزمن

مجموع خطرات
کادمیﻢ  +سرب

نيمه مزمن

ميانگين

حداکثر

حداقل

ميانگين

حداکثر

حداقل

0/341418054

0/667282321

0/083493571

0/336367347

0/787785714

0/067357143

سرب ارائه شده است.

ب) سرطانی:
در مرحله سرﻃانی باید میﺰان خطر را برای فلﺰات محاسﺒه
کرد .بهﻃور مﺜال با استفاده از فرمول ( )7برای یﮏ نمونه محاسﺒه
شده است .جدول  9محاسﺒه  CDIسرﻃانی در بﺰرﮔساﻻن را نشان
داده است .هﻢچنین در شکل  5نیﺰ ،نمودار مقادیر  CDIبرای فلﺰ

𝐷𝐸 × 𝐹𝐸 × 𝑅𝐼 × )𝑛𝑎𝑒𝑚 𝑏𝑃(𝐶
= 𝑛𝑎𝑒𝑚 𝑏𝑃𝐼𝐷𝐶
𝑊𝐵 × 𝑡𝐴
0
× 82 × 365 × 60
= 000591532
25550 × 70
)= 0.000593946 (mg/Kg. day

()7

جدول  -9محاسبه  CDIسرطانی در بزرگساالن
CDI

ميانگين

حداکثر

حداقل

Lead

0/000593946

0/000937335

0/00023247

0.79

0.34

0.34

0.08

0.07
min

mean

max
sub chronic

max

min

)Hi (mg/L

0.67

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

mean

chronic

lead,Cadimum

وضعيت و حالت فلز
شکل  -4نمودار  Hiغير سرطانی در حالتهای  Chronicو Sub Chronic

min
13%
mean
34%

max
53%
min

max

mean

شکل  -5نمودار مقادیر  CDIبرای فلز سرب
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ارزیابی ریسک غذایی فلزات سنگين (کادميوم ،سرب) برخوردار از پساب تصفيهخانه ناشی از مصرف محصوالت زراعی ...

باتوجه به اینکه فاکتور شیﺐ سرﻃان ) (CSFتنها برای فلﺰ
سرب موجود است ،لذا باید مقدار تماس با آﻻینده سرب را بهروش
سرﻃانی با داشتن دوز مرجﻊ ( )CSF = 0.0085بهدست آورد.
سپس میﺰان ریسﮏ را برای بﺰرﮔساﻻن محاسﺒه و بر ﻃول عمر
بﺰرﮔساﻻن ( )70تقسیﻢ و نتایج را در جمﻌیت کل بﺰرﮔسال ضرب
کرد .جدول  10ضریﺐ شیﺐ سرﻃانی را نشان میدهد .فرمول
( )8میﺰان ریسﮏ را از ﻃریق غلظت آﻻینده دریافت شده از ﻃریق
بلﻊ درغلظت آﻻینده نشان میدهد.

جدول  -10مقادیر ضریب شيب سرطانی ()CSF
فلز

سرب

کادميم

ضریﺐ شیﺐ سرﻃانی

0/0085

N.d

جدول  11میﺰان ری سﮏ سرﻃانی م ﺼرف سﺒﺰیجات آغ شته
به سرب را نشان میدهد .با استفاده از فرمول ( )8محاسﺒه مقدار
تماس با آﻻینده بهشرح جدول  11خواهد بود.
Risk = CDI × C

()8

جدول  -11ميزان ریسک سرطانی مصرف سبزیجات آغشته به سرب
ریسک  -جمعيت

ميانگين

حداقل

حداکثر

برای  70سال -جمﻌیت بﺰرﮔسال

5/04854E-06

1/976E-06

7/96735E-06

برای یﮏسال -جمﻌیت بﺰرﮔسال

7/21221E-06

2/82285E-08

1/13819E-07

ریسﮏ اضافی ساﻻنه

0/018932043

0/007409981

0/029877563

بﺰرﮔسال محاسﺒه شده ،تا سن  70سال برآورد شده است .بﻌد از
آن برای ریسﮏ اضافی ساﻻنه نیﺰ محاسﺒه شد.

ﻃﺒق آمار سرشماری سال  1395جمﻌیت ﮔرﮔان بالغ بر 350
هﺰار نفر است که مﺒنای  262500( %75نفر) برای جمﻌیت
بﺰرﮔسال درنظر ﮔرفته شده است .در شکل  ،6ریسﮏ سرﻃانی
مﺼرف سﺒﺰیجات آغشته به  Leadنشان داده شده است.
فرمولهای ( )9تا ( )11ریسﮏ سرﻃانی مﺼرف سﺒﺰیجات
آغشته به سرب را برای شهر ﮔرﮔان نشان میدهد .میﺰان ریسﮏ
براساس میﺰان خطر برای فلﺰات در ضریﺐ ریسﮏ سرﻃانی
بهدست می آید .بﻌد از آن با توجه به اینکه برای جمﻌیت

× 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑚𝑒𝑎𝑛 = 𝐶𝐷𝐼𝑚𝑒𝑎𝑛 × 𝐶𝑆𝐹 = 0.148486612
()9
0.0085 = 5.04854E-6
Risk mean = Risk mean /70 = 5.04854 E- 6 / 70
()10
= 7.21221E-8
=)𝑇ℎ𝑒 𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑚𝑒𝑎𝑛 = 7 E-8 × 262500
(11
0.018932043

0.03
0.025
0.02

نفر

0.015
0.01
0.005
0
برای  70سال -جمعيت
برای یک سال  -جمعيت
ریسک اضافی ساالنه

بزرگسال

بزرگسال

min

mean

max

شکل  -6ریسک سرطانی مصرف سبزیجات آغشته به سرب
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محمدرضا شمساییفر و همکاران

 -4نتيجهگيری

 -7مراجع

سرب و کادمیوم از مهﻢترین عناصر سنگین و سمی هستند که از
ﻃریق خوردن آب و غذا و از راه تنفس وارد بدن میشود .بهمحض
بلﻌیدن ،این فلﺰ با بیومولکولهای بدن مانند پروتئینها و آنﺰیﻢها
بهشکل ترکیﺒات بیوتوکسیﮏ پایدار در میآید .در نتیجه ،ساختار
آنها تغییر کرده و فﻌل و انفﻌاﻻت زیستی آنها با مشکل مواجه
میشود .آلودﮔی سرب باعث جلوﮔیری از سنتﺰ هموﮔلوبین ،آسیﺐ
به عملکرد کلیهها ،سیستﻢ باروری ،مفاصل ،سیستﻢ ﻗلﺒیعروﻗی،
آسیﺐ حاد و مﺰمن به سیستﻢ عﺼﺒی مرکﺰی و سیستﻢ عﺼﺒی
جانﺒی میشود.
نتایج این پژوهش در راستای سایر پژوهشهایی بوده که نشان
داد غلظت فلﺰات سرب و کادمیوم در حد استاندارد (میتوان ﮔفت
در سطح بینالمللی) ﻗرار دارد .هﻢچنین نتایج این پژوهش از نظر
بازه مقدار عددی ریسﮏ سرﻃانی با پژوهشهای Sarvestani and
) Korte et al. (2020) ،Aghasi (2019و )Boev et al. (2019
تطﺒیق دارد.
در آب تﺼفیه شده که برای آبیاری ﮔیاهان استفاده میشود و
انسان از آن استفاده میکند ،سمیت سرب باعث رشد ضﻌیف
سلولهای خاکستری مغﺰ و در نتیجه بهره هوشی کﻢ میشود.
هﻢچنین سمیت حاد و مﺰمن سرب باعث بروز بیماریهای روانی
میشود .درنهایت موارد زیر از انجام این پژوهش مشخص شد:
 در حالت میانگین ،بهازای هر یﮏصد میلیون نفر تﻌداد 7/21نفر در مﻌرض ریسﮏ سرﻃانی ﻗرار دارند.
 در حالت حداکﺜر ،بهازای هر ده میلیون نفر تﻌداد  1/13نفر درمﻌرض ریسﮏ سرﻃانی ﻗرار دارند.
 در حالت حداﻗل ،بهازای هر یﮏصد میلیون نفر تﻌداد  2/82نفردر مﻌرض ریسﮏ سرﻃانی ﻗرار دارند.
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