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Abstract 

  In many countries, including Iran, development has created widespread water pollution. Given the 

water crisis, it is very important to prevent the contamination of water resources. The problems 

associated with pollution require more attention in a country like Iran, which naturally faces water 

shortages, since these problems are increasing day by day due to population growth and increasing 

human activities. Around the world, arsenic and other heavy metals are the main causes of water 

pollution and water-related health outcomes in humans, in addition to making water non-consumable. 

Therefore, this study aimed to highlight these issues by briefly reviewing the water crisis in Iran and 

introducing the Heavy Metals Health Risk Assessment Index for water, according to EPA standards. 

Heavy Metal Health Risk Assessment helps decision makers and managers of water resources to 

formulate appropriate policies to ensure the safety and health of communities and the proper 

implementation of industrial development programs. The study and use of health risk assessment 

techniques for heavy metals are integral to our understanding of exposure to heavy metals and other 

pollutants. This understanding is gained through investigating exposure to different concentrations 

of heavy metals and comparing the results with standards proposed by organizations such as the 

World Health Organization (WHO) and the United States Environmental Protection Agency 

(USEPA). Continuous monitoring of heavy metals in water can illustrate current conditions, help 

predict future conditions, and facilitate proper management and protection of water resources in the 

face of water crises by changing water resource management practices.  
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 چکیده

 فرآیند توسعه کشورها، از جمله ایران، مسائل گسترده آلودگی آب را ایجاد کرده است. باتوجه به بحران آب، جلوگیرى از آلوده شدن منابع  

است، همانند سایر کشورهای ت دارد. مشکالت آلودگی کشوری نظیر ایران که به صورت طبیعی همواره با کمبود آب مواجه آن، بسیار اهمیّ

 و کیطلبد .آرسنیابد و لزوم توجه بیشتری را میهای انسانی روز به روز افزایش میبواسطه رشد جمعیت و افزایش فعالیتّ در حال توسعه،

مطالعه  نیلذا اقابل مصرف شدن آب در سراسر جهان است.  ریغ آن بر سالمت انسان و ریآب و تأث یآلودگ یاصل لی، دلنیفلزات سنگ ریسا

بر  یسع( EPA) در آب با استاندارد نیسالمت فلزات سنگ سکیر یابیشاخص ارز یمعرف و رانیآب در ا بحرانبا هدف بررسی کوتاه از 

 یهااستیس نیتدو یمنابع آب، برا رانیو مد رانیگمیبه تصم نیسالمت فلزات سنگ سکیر یبررس موضوع داشته است. نیا تیّاهم دیتأک

 یهاکی. مطالعه و استفاده از تکنکندیکمک م یتوسعه صنعت یهابرنامه حیصح یو حفاظت از سالمت جامعه واجرا یمنیمناسب جهت ا

م است. مهّ اریبس ،مضر هاندهیآال ریو سا نیاز جوانب در معرض قرار گرفتن فلزات سنگ یآگاه یبرا نیسالمت فلزات سنگ سکیر یابیارز

 د،ییمورد تأ یهابا توجه به استاندارد نیفلزات سنگ ختلفم یهاازقرار گرفتن در معرض غلظت یخطرات ناش یابیشامل ارز نیدر واقع ا

 نیفلزات سنگ شیضرورت پا. باشدیم  (USEPA)متحده االتیا ستیز طیوآژانس حفاظت از مح (WHO)  یمانند سازمان بهداشت جهان

 تیّاز وضع یمنابع آب،  ضمن آگاه تیّریمد یهادر روش رییبا تغ توانیآن م جهیاقدامات است که در نت نیترمدر آب بطور مستمر از مهّ

 .و حفاظت از منابع آب با توجه به بحران آن در کشور ما فراهم ساخت حیصح تیریمد یرا برا طیشرا ندهیآ تیّوضع ینیبشیو پ یکنون

 .EPA، آب، آلودگی، ریسک سالمت، فلزات سنگین :های کلیدیواژه
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 مقدمه -1

 نیا در آب وجود ده،یپد نیا یاصل لیدال از یکی .همتاستیب یاارهیس میدانیم ما که ییجا تا ،یشمس منظومه و هانیک در نیزم

 منابع به یبشر جوامع ازین و جهان در تیجمع شیافزا روند به توجه با امروزه . است یزندگ عامل نیتریاصل آب .است ارهیس

 توسعه و شرفتیپ اگر دهد یم نشان ها یبررس و است شده انجام ..  و ینیرزمیز شرب، یآبها یبررو یادیز یهایبررس آب،

 از یکی .بود نخواهد یبشر جوامع یازهاین یجوابگو موجود آب منابع ندهیآ سال40  تا ابدی ادامه منوال نیهم به شهرها

 آب اتیدر خصوص رییبه مفهوم تغ آب ی. آلودگاست هایآلودگ انواع از یریجلوگ آب منابع شیافزا یروشها نیدتریمف و نیمهمتر

. [1]دینمایموارد جوامع به یهیتوج قابل ریغ اقتصادی های نهیوهز استفاده رقابلیمصارف مختلف غ یبرا دهیپد نیا کهیطور است، به

 گرفته قرار توجه دامنه در یآب منابع از حفاظت تکنولوژی،مسئله شرفتیپ اثر در جوامع شدن یصنعت و یآب کم بحران به توجه با

 سرب، کیآرسنهمانند یمختلف فلزات .هستند تیاهم حائز اریبس که باشندیم مواردی از نیسنگ فلزات آب، های ندهیآال نیب در .است

 سبب و شده وارد آب کننده نیتأم منابع به یمصنوع ای یعیطب شکل به مختلف طرق از است ممکن و.. منگنز،روی کروم، وم،یکادم

 باشد،یم ضروری زنده وموجودات انسان ییغذا رهیزنج در یجزئ حد در عناصر نیا از یبعض حضور اگرچه. [2] گردند یآلودگ جادیا

 بدن، نسوج در نیسنگ فلزات یتجمع تیخاص هب توجه با .ندینمایم جادیا را یگوناگون سوء عوارض مجاز حد از شیب هایغلظت در اما

 های میآنز تیفعال اختالل سبب لذا گوگرد، به فلزات نیا های ونیکات دیشد لیتما و یکیولوژیب هیتجز به مقاومت ری،یناپذ هیتجز

 قابل آبهای تنها نه سنگین فلزات .[3]شد خواهند مدت بلند و مدت کوتاه یکیژنت اثرات و سرطان زنده، موجودات دربدن یاتیح

 موارد ای پاره ودر شد خواهد نیز خاك شدید شدن آلوده موجب بلکه سازد مـی آلـوده شـدت بـه را طبیعت موجودات و انسان استفاده

 زمینی زیر آبهای داشت انتظار باید زمین زیرین طبقات به سنگین فلزات نفوذ به توجه با .نماید زایل تواند می را خاك کشاورزی ارزش

 کامـل حـذف یا نیستند ها آلودگی این کامل حذف به قادر یا آب تصفیه مدرن روشهای اغلب متاسفانه . گردند آلـوده تـدریج بـه نیز

 کننده آلوده ایـن بـا دائمـی تمـاس در آب کننده مصرف رو این از .است اقتصادی مسائل از دور که دارد بر در زیادی های آنهـاهزینه

 . گذشت خواهد بجا ناپذیری جبـران اثـرات انـسان بـدن در سـنگین فلـزات تجمـع و تدریجی ورود و گرفت خواهد قرار فلزی های

 خواهد حیات قاتل سنگین فلزات با شدن آلوده طریق از شـود می تلقی حیات دهنده ادامه و موجد عنوان به که آبی ترتیب بدین

 اصوالً ،بشری جامعه ـژهیو بـه زنـده موجـودات سـالمت و حفـظ منظور به آب در نیسنگ فلزات زانیم یابیارز و یبررس جهت  .[4]شد

 یعموم بهداشت و یآلودگ کنترل ،آب منابع حفظ برای نرویا از.باشدیم آنها غلظت نییتع فلزات، به یآلــودگ درشــدت اول گــام

 سکیر یابیارز یبعد گام. [5]باشــد موجــود آنهــا پــراکنش و نیســنگ فلــزات هب یآلــودگ ــزانیم از یقــیدق العـداطــیبا

 تماس از حاصل)یرسـرطانیغ و یسـرطان امـدهاییپ) یسالمت امدهاییپ یابیارزو سـنجش بـرای ارزشمند ابـزاری عنوان بـه سـالمت

 بحران به توجه با یفیبخصوص در بخش ک یمنابع آب تیریمد یتژاسترا توسعه یبرا یاساس عوامل از ابزار نیا. باشدیم نیسنگ فلـزات با

 و موجودات و انسان سالمت بر آنها اثرات و یآب منابع در نیسنگ فلزات غلظت بر متعددی مطالعات.[6]باشدیم رانیا در آب دیشد

 بـه تـوانیمـ جملـه از کـه است شده انجامEPA( 1(زیست محیط حفاظت آژانس شاخص از استفاده با سالمت سکیر یابیارز

 جینتا آن در که کرد اشاره رجندیب شهر یدنیآشام آب نیسنگ فلزات از یبرخ سالمت سکیر یابیارز یبرو همکاران و یمیکر قـاتیتحق

یماریبرب ریتأث نیشتریب یرو فلز و باشـدینمـ یمناسـب سـطح در کـروم و سرب به رجندیب شهر یدنیآشام آب یآلودگ زانیم داد نشان

 برای مطالعه مورد درچاههای یبررسـ مـورد فلـزات سالمت یکل سکیر یابیارز جینتا.دارد را یمطالعات محدوده ییزاسرطان ریغ یها

 توسط که گرید یقیتحق در.[5]آمد بدست فـرد 19×5-10  یـیزاسـرطان ـریغ هـایمـارییب رایب 31×5-10 ییزاسرطان ماریهاییب

 یــیزاســرطان هــایمــارییب بــرای نیســنگ فلــزات سـکیر یـابیارز شد انجام آبادکتولیعل دشت درمنطقه همکاران و ییرجا

 به آلوده و بوده مطمئن منابع یسالمت سکیر یابیارز طبق آمدکه بدست فرد 53/2 ×104 ییزارسرطانیغ یها یماریوب 32/2 ×104

  .[6]آوردینم وجود به کنندگان مصرف یبرا یدیوتهد باشدینم نیسنگ فلزات

                                                            
1 Environmental Protection Agency 
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 ایران در آب منابع توضعیّ به نگاهی 

 در سـاالنه بارندگی میزان متوسط که حالی در است گرفته قرار جهان خشک مهین و خشک کمربند در ییایجغراف لحاظ به رانیا   
 سوم یک از مترک که بوده میلیمتر228 و217 ترتیب به ایران و خاورمیانه  منطقـه در بارنـدگی میـزان اسـت، میلیمتـر813 جهـان

 یک که درحالی .ددار قرار تری پایین سطح در دیگر مناطق به نسبت جهان شیرین آب منابع از ایران سهم .اسـت جهان بارندگی متوسط

 مترمکعب ردمیلیا397/9 مجموع از .است درصد 3تنهـا شیرین آب منابع از آن سهم دارد، اختصاص ایران به جهان جمعیت از درصد

 سنجش برای متعـددی های مدل و ها شاخص .میشود تبخیر ها رودخانه به ازرسیدن پـیش آن درصـد66 کشـور در سـاالنه بارنـدگی

 .میکنیم شارها رانیا در یآب کم بحران تیوضع دادن نشان یبرا شاخص دو به ادامه، در که میشود گرفته کار به کشورها آب میزان

 

 2شاخص فالکن مارک

 به سال رد مکعب متر1700 آب سـرانه .مـیشـود محاسبه کشور هر ساالنه تجدیدپذیر آب منابع سرانه مقدار اساس بر شاخص این

 که اییکشوره اساس، این بر .میشود معرفی کمبود شاخص عنوان به سال در سرانه آب مترمکعب1000 میزان و تنش شاخص عنوان

 آب ـابعمن سـرانه کـه کشـورهایی .ندارند آب بحران مشکل دارند، مترمکعب1700از بیش تجدیدپذیر ساالنه آب منابع سرانه

"آبی تنش"با کشورهایی دارند، مترمکعب1700 تا1000 بـین تجدیدپـذیر  کمتراز تجدیدپذیر آب سرانه که کشورهایی و 

"آب کمبود" با کشورهایی دارند، سال در مترمکعب1000  فشار ل،سا در مترمکعب500 کمتـراز آب سرانه که است گفتنی .هستند 

 علـت هبـ امـا اسـت، مترمکعب6079 دنیا در تجدیدپذیر آب منـابع سرانه چند هر .میکند تحمیل کشور آن به شدیدی بسیار

 دیگـر منـاطق امـا د؛دار قـرار بحرانـی شـرایط در مترمکعـب1559 سـرانه بـا خاورمیانـه منطقـه منـابع، ایـن نامتناسـب پراکنـدگی

 شرایط به ورود هدرآستان2011 سـال در مترمکعـب1718 تجدیدپـذیر آب منابع سرانه با نیز ایران .برخوردارند مناسبتری وضـعیت از

 .[7]است آبی تنش

 

 3ملل سازمان شاخص

 درصد نمیزا کمیسیون، این.اسـت کرده استفاده دیگری معیار از آب بحران شاخص تعیین در ملل سازمان پایدار توسعه کمیسیون

 هرگاه خص،شا این اساس بر .است کرده معرفی آب بحران گیری اندازه شاخص عنوان به را کشور هر تجدیدپذیر آب منابع از برداشت

 و بـوده ـهمواج "آب شـدید بحران" با کشور این باشد، آن تجدیدپذیر آب منابع کل درصد40 از بیشـتر کشور یک آب برداشت میزان

 شد،با درصد20 تا 10 بین شاخص این چنانچه و "متوسط وضعیت در بحران" باشد، درصد40 تا20 فاصل حد در مقدار ایـن اگـر

 کشور رداشتب میزان .است "کم بحران دارای یا آب بحران بدون" کشور این درصد،10 از کمتر مقادیر برای و "متعادل حد در بحران"

 یبضر با خاورمیانه شاخص، این اساس بر .است شده گزارش مترمکعب 6079برابر2011 سال در داخلی زیرزمینی آبی منابع از

 . [7و 8] مواجهند آب شدید بحران با درصد3/72 ضریب با ایران کشور و درصد55

 داتیتمه آب تیفیک تیریمد بخش در کندیم جابیا یآب کمبـودمنابع ـنیا .است شده مواجه  آب جدی کمبود مشکل با کشور که حال

 . دهدیرا نشان م 2019با تنش آب در سال  ییکشورها 1شماره  شکل .شـود گرفتـه نظر در ای ژهیو

 

                                                            
2 Index of FalKen Mark 
3 Index of United Nation 
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 [.8] 2019سال یآب تنش :1شکل

 سنگین فلزات

 در .است گرفته صـورت ای گسـترده هـای یبررسـ و ادیز مطالعات زین شوند آبهـا یآلـودگ باعـث تواننـدیمـ که ییپارامترها مورد در 
 فـراهم  شیب از شیب را نیسنگ فلزات از یناش یهایآلودگ دیتشد نهیزم ،فلزات یفرآور و اسـتخراج یـتهـایفعال شیافـزا ریاخ یسالها

 فلزات به  آب محدود منابع یآلودگ دیگـرتهدیدکننده عوامـل از نیـز شـهری و کشـاورزی صـنعتی، های پسآب انتشار .است ساخته
 نیخطرناکتر و نیمهمتر ،شده فیتعر یاستانداردها از شیب نیسنگ فلزات از یناش یهایآلودگ .دنمـیشـو محسـوب کشـور در نیسنگ

 و شوند یسم یواکنشها لیتشک موجب تواندیم اهانیوگ خاك آب، به ورود صورت در که ندیآیم حساب به ستیزطیمح یآلودگ منابع
 یاتم عدد ،یاتم وزن ،یچگال شامل نیسنگ فلزات فیتعر جهت استفاده مورد یارهایمع [.9]کنند خطر جادیا ستمیاکوس و انسان یبرا

 وجود نیسنگ فلزات فیتعر جهت باشد عموم رشیپذ مورد که یاریمع چیه حاضر حال در .باشدیم یتناوب جدول در عنصر گاهیجا و

 .، تعاریفی از فلزات سنگین را با توجه به کاربرد آنها در زمینه های مختلف ارائه می دهد1جدول شماره دندار
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 .[10]مختلف یها نهیزم در آن کاربرد به توجه با "نیسنگ فلزات" فیتعار  :1جدول

 چگالی نظر از تعاریف

 فلزات و4  از کمتر چگالی با سبک فلزات :گیرندمی قرار گروه دو در طبیعی طور به فلزات 

 [.11]4از بیشتر چگالی با سنگین

 [.12] دارند4 از بیشتر چگالی که فلزاتی 

 [.13]بیشتردارند یا5  چگالی که فلزاتی باال،مخصوصاً چگالی با فلزات 

 

 تعاریف از نظر وزن اتمی

 [.14]باال اتمی وزن با فلز 

 [.15]سدیم از بیشتر اتمی وزن با فلز 

 در را زنده موجودات که( سرب و جیوه،کروم،کادمیوم،آرسنیک مثالً)باال اتمی وزن با فلزی عناصر 

 [.16]دارند غذایی یزنجیره در تجمع به تمایل و میزنند آسیب مقادیرپایین

 [.17]دارند باالیی اتمی وزن نسبتاً که کادمیوم و جیوه،سرب،قلع مانند فلزاتی 

 اتمی عددتعاریف از نظر

 

 [.18]کلسیم از بیشتر اتمی عدد با فلزی هر 

 [.19]20  هر فلزی با عدد اتمی بیشتر از 

  [.20] (ورانیوما) 21اسکاندینیوم( و)21 فلزات با عدد اتمی بین 

 

 بر گرم4 از شتریب مخصوص وزن و 200 تا63 یاتم وزن با یعناصر را نیسنگ فلزات یعلم منابع از یاریبس اساس بر و یکل طور به

 متریسانت بر گرم4 از شتریب تهیدانس که یتناوب جدول در سموتیب تا مس فلزات فیتعر نیا اساس، بر .کنندیم فیتعر مکعب متر یسانت

 [.21]اند شده فیتعر نیسنگ فلزات عنوان به دارند مکعب

 توزیع فلزات سنگین درآب

 نیا انسانزاد منابع بر عالوه چراکه است شده شناخته دراز انیسال از که است یمورد نیسنگ فلزات با یآلودگ آب، یها ندهیآال نیب در

 بروز باعث آلوده یآبها مدت دراز مصرف که ابندی راه آب منابع به توانندیم نیزم پوسته از انحالل بواسطه و یعیطب صورت به فلزات

 از یمصنوع ای یعیطب مختلف منابع از که یفلز یها کننده آلوده اغلب .خواهدبود کنندگان مصرف سالمت یرو بر نامطلوب اثرات

 ینیرزمیز و یسطح یآبها به سرانجام شوند،یم طیمح وارد رهیغ و یصنعت و یخانگ یپسابها و شیمعادن،فرسا ،یحفار اتیعمل جمله

 ریمقاد نیبرا عالوه .رسندیم یعیطب یآبها به یراحت به که باشند یم عیما یصنعت اعمال از یاریبس یفلز عاتیضا .شوندیم یمنته

 عاتیضا صورت به که یفلزات .رسندیم نیزم سطح به کردن نشت لهیبوس ای ندیآیم فرود تاًینها و شده رها هوا به فلزات از یادیز

 که، وندندیپیم ینیرزمیز و یسطح یآبها به سرانجام یفلز باتیترک یحاو یمحلولها.شوندیم جدا آب از کردن صاف لهیوس به جامداند

 داشته انسان ن بد در غلظت و مصرف دفعات تعداد به بسته ، کشنده یحت و مضر اثرات تواندیم نیسنگ فلزات  نیاز ا یبرخ تیسم

 [.22]باشد
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 نیسنگ فلزات غلظت زیآنال یها روش

 سنج فیط همچون ییروشها جمله، از .است شده کارگرفته به آب در نیسنگ فلزات غلظت زیآنال یبرا یمتعدد یروشها سالها طول در

 فیط – پالسما جفت استقراء روش .کندیم یابیارز آزاد اتم توسط ینور تابش جذب که غلظت فلزات را بر اساس(AAS)  یاتم جذب

 حالت ها را بهاتم یحرارت یانرژ و ردیگیم قرار شعله کی معرض در زیآنال مورد نمونه روش نیکه در اICP– AES ) (یاتم انتشار سنج

 و عنصر نوع تابش شدت و موج طول .شودیم نور شدن ساطع موجب گردند باز هیاول حالت به که یزمان و کندیم کیتحر یالکترون

اشعه  یو اسپکترومتر   ( Cyclic voltammetery) یولتامتر یچرخه ها،  ICP-MS   یروشها .دهدیم نشان نمونه در را آن مقدار

 [.22و23]باشندیم آب در نیسنگ فلزات نییتع یبرا جیرا و متداول یکهایتکناز فوق برموارد زعالوهینUV-Visible)  (فرابنفش

 

 آب منابع در سنگین فلزات ترین رایج

 یم کلین و منگنز ـوم،آهن،ینیآلوم ـوه،یج وم،یکـادم مـس، کروم، روی، سرب، شامل زاد، انسان منابع از حاصل جیرا ندهیآال عناصر

 به روی، و مس سرب، وه،یج وم،یکادم مانند عناصـری .هسـتند رسـوبات در شـده افتی سمناك بالقوه عناصر نیتر فراوان که شود،

 مورد آب های سامانه خطرناك های ندهیآال عنوان به ییغذا های-ـرهیزنج به ورود ییتوانا و یسمناک ،یطیمح ستیز دارییپا خاطر

 در یطوالن هـای دوره بـرای تواننـدیمـ نکـهیا لیدل بـه وهیج و سرب وم،یکادم سمناك بالقوه عناصر نیا نیب در .اند گرفته قرار توجه

 .دارنـد نییپا نسبتا غلظتهای در شترییب یسمناک شوند، انباشته بدن بافتهای

 

  انسان برای سنگین فلزات خطرات

 دفع بدن از گرید بدن به ورود از پس نیسنگ فلزات واقع در . گردندینم زهیمتابول بدن در که باشدیم نیا نیسنگ فلزات یاصل مشکل

 از یبرخ شده، انجام قاتیتحق یط .شود یم یخطرناک یهایماریظهورب به منجر  و گردندیم انباشته مختلف یبافتها در و نشده

 ستمیس به بیآس فشارخون، شیافزا ه،یکل به بیآس استخوان، یشکنندگ شامل نیسنگ فلزات وجود از یناش یهایماریب و اختالالت

 یتنفس مشکالت ،(سرب از یناش) یرفتار اختالالت و یریادگی قدرت کاهش مغز، و هیکل به بی،آس(ومیکادم از یناش)سرطان و یمنیا

 ،(منگنز از یناش) انسان یعصب ستمیس اختالل (کلین از یناش) یقلب یینارسا و تیحساس آسم، سرطان، به ،ابتال(کبالت از یناش)

( کیآرسن از یناش)دیسف گلبول کاهش ،یکمخون یماریب ،ییاستثنا کودکان تولد ،یداخل یسرطانها انواع و پوست سرطان

، 2شکل شماره نیهمچن .است شده داده نشان انسان سالمت بر آن ریوتاث نیسنگ فلزات از یبرخ 2شماره جدول در.[24و25]باشندیم

 .دهدیم شیمختلف بدن نما یرا در اندام ها نیفلزات سنگ نیهر کدام از ا ریمحل تجمع و تأث
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 .[26]انسان سالمت بر آن ریوتأث نیسنگ فلزات از یبرخ : 2 شماره جدول

 آن مهم اثرات اختصاری عالمت عنصر

 Al آلومینیم

 کم ،(حرکتی اختالالت) فراموشی،پارکینسون همچون عوارضی تواند می بدن در آلومینیم افزایش

 خونی،

 غیره و ها کلیه کار در اختالل فلز این با مسمومیت، درصورت و قلبی های ماهیچ کارایی در نقص

 .شود موجب را

 As آرسنیک
 قبیل از تنفسی هایسرطان بروز موجب عنصر این تنفسی جذب و بوده سمی شدت به عنصر این

 .شودمی ریه و نای

 Cd کادمیوم
 هوشی،خونی،بیکم تنفسی، مشکالت تهوع، چون عالیمی تواند می عنصر این باالی مقادیر وجود

 .باشد داشته همراه به را تشنج و قلبی هایناراحتی کلیوی، هایناراحتی

 Co کبالت

 وشیشه سرامیک تولید هوایی، صنایع در متعددی مصرف موارد که است عنصری کبالت

 ایهناراحتی برونشیت، چون عوارضی موجب تواند می بدن توسط عنصر این جذب افزایش.دارد

 باشد داشته وکبد قلب روی مخرب وتأثیرات پوستی

 .شود موجب را ریه سرطان انواع و معده کبد، ها،کلیه تدریجی نابودی همچون عوارضی Cr کروم

 Cu مس
 و اسکیزوفرنی ، هاسرطان انواع ، خون کلسترول افزایش موجب تواند می بدن در مس افزایش

 .شود مرگ موجب مسمومیت حالت در حتی و روانی افسردگی

 Fe آهن
 یهاماهیچه کبدی،انقباض هاینارسایی همچون مهلکی عوارض تواند می عنصر این با مسمومیت

 .باشد داشته اغما حتی و واستفراغ سرگیجه معده،

 

 

 انسان یاتیح یاعضا یوربر نیعناصر سنگ و تجمع ریتاث:2شکل

 (Health Risk Index)شاخص ریسک سالمت

 ستیز طراتخ با مواجهه جهینت در انسان یسالمت یاحتمال سو اثرات یبرا یفیتوص عنوان به نیسنگ فلزات سالمت سکیر یابیارز

شـده  یشـنهادپها بر سالمت انسـان یندهخطرات آال یلپتانس ینروش برای تخم ینچند یطور کلبه . شود یم گرفته نظر در یطیمح

 است.  یرسرطانیهای غیماریبـه ب یریخطرپذ یابیارز - 2 یهای سرطانیماریبه ب یریخطرپذ یـابیارز- 1اسـت کـه شـامل: 
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  4محاسبه ضریب خطر -1

 RFD مرجعبردوزEDI ز تقسیم میانگین دوز مصرف روزانها HQ منظور تخمین خطر سالمتی مصرف آب برای انسان  به

 حاسبه میشودم

HQ i =EDIi
 / RFDi                                                                                                                            )1( 

 HIدهدرا نشان میارزیابی تجمعی خطراخص ش     . 

HI=∑  𝑛
𝑖=1 HQ i                                                                                                                                                  )2(   

یسک غیر ردر مورد خطر برای همه فلزات که یک فرد در معرض آن است.در واقع شاخص ارزیابی تجمعی خطر از مجموع ضریب 

 وقتی که حالی در ، داشت انتظار عوارض جانبی و خطر برای سالمتی انسان را توان می که است معنی بدان HQ/HI >1زاسرطان

HQ / HI <1 ندارد وجود این احتمال.  

 

 TRزایی محاسبه خطر سرطان-2

TR=(c× 𝐸𝐹 × 𝐸𝐷 × 𝐼𝑛𝑔𝑅 × 𝑅𝐵𝐴 × 𝐶𝐹)/(𝐴𝑇 × 𝐵𝑊)                                                                           (3)  

 

C : و (لوگرمیک بر گرمیلیم )آب نمونه در نیسنگفلزغلظــتEF : و (سال)روزبر  360فلز معرض در یریگقرار یفراوانIngR:یانگینم 

 (یلوگرم)ک70متوسط وزن بدن است  BW: و )سال( 30 در معرض فلزات گیریقرارمدت  ED:  و (روز در تریل) 3آب نرخ مصرف

 3-10یلفاکتور تبد: CFو در تعـداد روزهـای سـال ED حاصلضـرب: :AT.شودمیدرنظر گرفته RBA :1و

 

 :خطرپذیری به بیماریهای سرطانی ریسک محاسبه-3

 .شود( استفاده می4)برای محاسبه احتمال خطرپذیری به بیماریهای سرطانی از رابطه  روش دیگر در 

  Risk = SFO × ADI                                                                  )4(                                                                  

ADI: و  گر م(گرم بر کیلوماده روزانه)بر حسب میلی دوزOSF :  شـیب است. این عامل با مطالعات آزمایشگاهی و تعیین حد عامل

غیر قابل 1×4-10مقدار ریسک بیش از  آید.بدست می سرطانزایی عناصر در خون و محاسباتی که خارج از بحث این مطالعه اسـت 

 . ]27و28و29و30[شودتحمل تلقی می

 گیری تیجهن

 آورانیز و اثرات ییایمیش یها واکنش اثر در یسم مواد به نیسنگ فلزات لیتبد امکان ،موجودات هیتغذ و خاك و آب منابع یکینزد

سالمت  سکیر یابیدرآب و ارز نیسنگ فلزات عیتوز یابیارز تیاهم است و  رگذاریتأث انسان سالمت بر، کم یغلظتها در یحت فلزات نیا

 هیعدم تصف ع،یشامل معادن و صنا یادیز ندهیو وجود منابع آال ( آبدیشد)بحران رانیا کشور تیبا توجه به موقع. دهد یم نشان را

 در یکل نگاه کی مطالعه نیا .باشدیم دیتهد معرض در کشور نیا آب ،یکشاورز سموم از اده،استفیخانگ و یصنعت یفاضالبها حیصح

                                                            
4 Hazard Quotient 
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 را انسان سالمتبر نیسنگ فلزات خطرات یابیارز به ازین شواهد و ، آب در نیسنگ فلزات از یناش یسالمت خطرات و یآلودگ سطح مورد

 دوره ای و مداوم آوردن دست به باشدیم تیاولودر   ، آب در نیسنگ فلزات مداوم شیافزا به توجه با سکیر یابیارز دانش. دهد یم ارائه

 است زم ال خسارات کاهش جهت در نیبنابرا .است یضرور مختلف یکشورها در نفعانیذ یبرا آب منابع تیفیک مورد در ها داده یا

 و وقت اتالف و طیمح به نیسنگ فلزات ورود ای غلظت دیتشد از توانیم ندهیآال منابع ییشناسا صورت در.شوند ییشناسا ندهیآال منابع

 را کشور آبی منابع از صیانت و حفظ راهکارهای مهـمتـرین، آب منابع مدیریت هنگام به و مناسب سیاستهای وباکرد یریجلوگ نهیهز

 . کرد اجرا
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