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  چکيده
  

   ،  ها   سال براي است ممکن زيرزميني هاي آب آلودگي کند. مي   تهديد را آب ارزشمند منابع از بسياري زيرزميني هاي آب آلودگي
 در زيرزميني آب منابع است. غيرممکن مواقع برخي در و     پرهزينه   ،  مشکل آلوده هاي آبخوان احيا باشد. تشخيص غيرقابل

 کشاورزي نياز مورد آب از مهمي بخش آبخوان اين .است آزاد آبرفتي آبخوان يک شامل شرق قم آباد در شمال آبخوان شريف
 آالينده   ،  قم شهر فاضالب هاي   خانه تصفيه پساب شامل يبررس مورد منطقه در مهم هاي   آالينده کند. مي   مينأت را دشت

 افزايش را آباد شريف آبخوان آلودگي احتمال ها ندهين آاليا .است   ... و بهداشتي زباله دفن هاي   محل از نشت   ،  باغباني و کشاورزي
 در هدف اين به دنيرس براي .است ها آالينده انواع به آباد شريف آبخوان آلودگي ميزان ارزيابي پژوهش اين از هدف است. داده

 دما، (رنگ، فيزيکي هايپارامتر و شد برداري نمونه ،مناسب توزيع با عميق چاه حلقه ٥٠ از دوره يک در ١٣٩٢ ماه ارديبهشت
 فرعي عناصر برخي )،K و Ca، Mg، SO4، Cl، Na( عمده هاي يون )،COD و TSS، pH، EC، TDS، DO، BOD5 کدورت،

)NO3، NO2، NH4، PO4، I و Br،( سنگين فلزات و کمياب عناصر برخي )B، As، Ba، Co، Cd، Fe، Hg، Pb، Ni، Sn و Z( و 
 - آشاميدني آب   دستورالعمل از آباد شريف آبخوان آلودگي ارزيابي براي شد. گيري اندازه )FS و TC، FC( بيولوژيکي پارامترهاي

 جهاني بهداشت سازمان آشاميدني آب کيفيت براي راهنمايي و   ميکروبيولوژي هاي  ويژگي ي،يشيميا و فيزيکي هاي ويژگي
 داد نشان نتايج ولي شده آغشته آالينده مواد به گسترده صورت هب گذشته دهه در آباد شريف  آبخوان اگرچه شد. استفاده
 بعضي در NO3 غلظت وجود اين با .بود  استانداردها در شده تعريف مجاز هاي بيشينه از کمتر آبخوان در زاد انسان هاي آلودگي
 مواد گسترش عدم بازدارنده عوامل از يکي که دهد مي نشان پژوهش اين نتايج .بود شده نزديک آلودگي آستانه به ها نمونه
   است. ايستابي سطح تا زياد عمق آبخوان در آالينده
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 آباد، شريف درآبخوان زيستي و شيميايي فيزيکي، هاي آالينده ارزيابي .۱۳۹۶ .ر ياحمدآباد يمحمدو  ع. زراسوندي ن. كالنتري ح. م. رحيمي :ارجاع
 .۴۳- ۳۳: ۲۷ ايران. آب پژوهش مجله .قم

 
 

                                                
  .اهواز چمران ديدانشگاه شه   ،  نيدانشکده علوم زم   ،  يآبشناس -يشناس نيزم يدکتر يدانشجو - ١
  .اهواز چمران ديدانشگاه شه   ،  نيدانشکده علوم زم   ،  يشناس نياستاد گروه زم - ٢
  .اهواز چمران ديدانشگاه شه   ،  نيدانشکده علوم زم   ،  يشناس نياستاد گروه زم - ٣
  .استان قم يا آب منطقه يشرکت سهام   ،  يآبشناس -يشناس نيکارشناس ارشد زم - ۳
  m_hosein_rahimi@yahoo.comنويسنده مسئول:  *

  ١٠/٠١/١٣٩٥تاريخ پذيرش:                                    ٠۳/۰۶/۱۳۹۴تاريخ دريافت: 

 

mailto:m_hosein_rahimi@yahoo.com


  آباد، قم آبخوان شريف هاي فيزيکي، شيميايي و زيستي در ارزيابي آالينده                                                                                          ٣٤

 

  مقدمه
 مانند آب يها يژگيو تغيير که است يزمان آب آلودگي
   ،  فيزيكي خواص ،حرارت درجه ،معلق يا محلول مواد

 يکاربر براي را آن كه باشد حدي در زيستي و شيميايي
 عوامل يا مواد نوع هر آالينده د.کن مفيد غير يا مضر ،خاص
 آب آلودگي سبب كهاست  زيستي و شيميايي   ،  فيزيكي
 هاي آب .  )٥٢٢ (نشريه کند اديز را آن آلودگي يا هشد

 در نفر ها ميليون براي آب تأمين منبع تنها زيرزميني
 سالمت بر اي عمده تأثير ها آن شدن آلوده و است جهان
 ).١٩٨٧ همکاران، و (جوسما دارد زيست محيط و  ها انسان
 انجام در کوتاهي پذير، آسيب آب تأمين منابع در

 را شرب آب آلودگي ريسک جانبه، همه يها پژوهش
 و جورين و ٢٠١٠ همکاران، و (کول دهد    مي  افزايش

 شوند آلوده چنانچه زيررزميني   هاي آب ).٢٠١٠ همکاران،
 خطرناک  حتي يا و استفاده غيرقابل شرايط در است ممکن
 ي(کالنتر بماند  باقي قرن يک  حتي يا و دهه چندين  براي
 از مانع  زيرزميني آب کم سرعت ).١٣٩٠ همکاران، و

 آلوده هاله  يک نتيجه در شود مي  شدگي رقيق و اختالط
 قابل نکات از ييک بماند.  باقي بااليي غلظت در است ممکن
 مدت  طوالني ماهيت  زيرزميني آب  آلودگي بحث در توجه
 سپرده خاک به پيش ها مدت که  هايي زباله است. آن
 دنشو زيرزميني  هاي آب  آلودگي سبب است ممکن اند شده
  .شود  ييشناسا تا دارد نياز زمان سال ها ده که

 از   ،  ضروري سالمتي براي سالم آشاميدني آب به دسترسي
 حفاظت ثرؤم سياست از بخشي و بشري اوليه حقوقجمله 

 از حمايت با رهنمودها و استانداردها است. سالمت از
 آب منابع ايمني   ،  ريسک مديريت اجراي سياست
 را آب خطرناک ترکيبات کنترل طريق از آشاميدني
 آشاميدني آب استاندارد شکل و ماهيت کند. مي تضمين
 متفاوت مختلف مناطق و کشورها ميان در است ممکن
 روشي ندارد. وجود باشد همه قبول مورد که روشي و باشد
 کارگرفته به منطقه يا کشور يک در است ممکن که
 اجرا قابل ديگر مناطق يا و کشورها ساير در لزوما شود مي

 ترين مهم زا .  )٢٠١١ جهاني، بهداشت (سازمان نيست
 کيفيت راهنماي به توان مي   آشاميدني آب استانداردهاي

 استاندارد   ،  )٢٠١١( جهاني بهداشت سازمان آشاميدني آب
 زيست محيط حفاظت استاندارد   ،  )١٩٩٨( اروپا اتحاديه
 اشاره )٢٠١٧( بهداشت کانادا استاندارد و )۲۰۱۲( امريکا
  کرد.

 يبررس مورد منطقه
 آبخوان يک شامل قم شرق شمال در آباد شريف آبخوان
 نياز مورد آب از مهمي بخش آبخوان اين .است آزاد آبرفتي

 در مهم هاي   آالينده کند. مي   مينأت را دشت کشاورزي
 فاضالب هاي   خانه تصفيه پساب شامل يبررس مورد منطقه
 دفن هاي   محل از نشت   ،  باغباني و کشاورزي آالينده   ،  قم
 محدوده در گذشته دهه در .است   ... و بهداشتي زباله

 بزرگ شهري فاضالب خانه تصفيه دو آباد شريف مطالعاتي
 ند.کن مي تصفيه را قم شهر فاضالب که است شده احداث

 مصارف يبرا آباد شريف دشت در خانه تصفيه اين پساب از
 ساالنه   ،  متوسط طور به شود. مي استفاده کشاورزي

٢٤MCM آباد شريف دشت وارد شده تصفيه فاضالب   
ت يظرف ).١٣٩٢ قم، استان فاضالب و آب (شرکت شود مي
 ٤٤ ساالنه به ١٤٠٤ افق تا ها خانه هيه فاضالب تصفيتصف

MCM برخي غلظت شده تصفيه پساب در رسد. مي 
 ميکروبي هاي آالينده و آمونيوم يون قبيل از ها آالينده
 هاي دستورالعمل در شده تعيين مجاز بيشينه از بيش

 محيطي زيست ضوابط ها  خانه تصفيه و است بوده مربوط
  .)١٣٩٣ قنات، (سرزمين اند نکرده   رعايت را خروجي پساب

 طور به نيترات کودهاي خصوص به   ،  شيميايي کودهاي
 شود. مي   استفاده دشت در کشاورزان يسو از اي گسترده

 ييشيميا کود تن ٩/٣ ساالنه متوسط طور به کشاورزان اين
 و پتاس کود %٤   ،  فسفات کود %٢٦   ،  ازت کود %٦٤ شامل

 کنند   مي استفاده مزارع باروري افزايش يبرا کامل کود %٦
 مصرف ن دشتيدر ا ).١٣٩٢ قم، استان کشاورزي (جهاد
 در کيلوگرم ١٥٨ ساالنه متوسط طور هب ييشيميا کود
 در قم شهر زباله تن ٦٧٢ روزانهن يهمچن .است هکتار
 در بااليي قرمز سازند رسوبات در البرز زباله دفن محل

 همکاران، و (عمراني ند.شو مي تخليه آبخوان اين مجاورت
١٣٩٠(.   

 احتمال مذکور هاي آالينده به آباد شريف دشت آغشتگي
 آب منابع چند هر است. داده افزايش را آبخوان آلودگي

 و هستند شور و شور لب شتريب آباد شريف دشت زيرزميني 
 استفاده کشاورزي مصارف براي ها آن زا حاضر حال در
 استان يک قم استان که داشت نظر در بايد ولي د.شو مي

 در منابع اين اينکه احتمال و است آب  کم بسيار و خشک
 مصارف يبرا شور لب آب ي ها پتانسيل عنوان به آينده

 استفاده آب) کردن (شيرين ييزدا نمک يبرا يا و بهداشتي
 ها آن شدن آلوده از جلوگيري رو اين از .است   زياد ،شود
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 و شرب آب از نيمي حدود گذشته دهه در .است مهم
 است. شده مينأت شور لب آب منابع از قم شهر بهداشتي

 
  ها روش و مواد
   ،  زيرزميني آب کيفيت کردن مشخص در قدم اولين
 اين در است. آب کيفيت بر ثرؤم پارامترهاي گيري اندازه
 منطقه عميق هاي چاه حلقه ٥٠ از برداري نمونه
 يازدهم و دهم روزهاي در برداري نمونه شد. برداري نمونه

 نقاط نقشه است. شده انجام ١٣٩٢ ارديبهشت
 نقاط انتخاب در است. داده نشان ١ شکل در برداري نمونه
 ها آالينده تمرکز و دشت کل پوشش پراکنش، برداري نمونه
 اين در بررسي مورد پارامترهاي است. شده گرفته نظر در

 هنگام آب دماي   ،  آب ظاهري وضعيت شامل برداري نمونه
 هدايت   ،  pH   ،(TSS) معلق مواد كل   ،  كدورت   ،برداري نمونه

 اكسيژن   ،  (TDS) محلول جامدات كل   ،  (EC) الكتريكي

   ،  (BOD5) بيوشيميايي نياز مورد اكسيژن   ،  (DO) محلول
 كل تـــــــقليائي   ،  (COD) نيازشيميايي مورد اكسيژن

(T Alk.)  ،   كربنات (CO3)  ،   كربنات بي (HCO3)  ،   كل سختي 
(TH)  ،   كلسيم (Ca)  ،   منيزيم (Mg)  ،   سولفات (SO4)  ،   كلريد 
(Cl)  ،   سديم (Na)  ،   پتاسيم (K)  ،   آمونيوم (NH4)  ،   نيتريت 

(NO2)  ،   نيترات (NO3)  ،   فسفات (PO4)  ،   بروميد(Br)  ،   يد 
(I)  ،   باريم (Ba)     استرانسيم و (Sr) برداري نمونه .است 

 و است شده انجام مذکور هاي چاه از حلقه ١٤ در تکميلي
 گوارشي هاي كليفرم   ،  (TC) ها كليفرم كل پارامترهاي

(FC)  ،   مدفوعي هاي استرپتوکوک(FS)  ،   آهن (Fe)  ،   جيوه 
(Hg)  ،   سرب (Pb)  ،   کبالت (Co)  ،   كادميم (Cd)  ،   نيكل 
(Ni)  ،   آرسنيك (As)  ،   روي (Zn)  ،   بر (B)  ،   ع قل(Sn) در نهات 
  .است شده  گيري اندازه ها چاه اين

  

  
  يبررس مورد منطقه در برداري نمونه هاي ايستگاه موقعيت - ١ شکل

  

 شده   گيري اندازه محل در DO و EC، T، pH پارامترهاي
 GTA دستگاه با سنگين فلزات و Na، K   گيري اندازه است.

Atomic Absorption Spectrometer برند Varian 
 ،NO3 ي ها يون   گيري اندازه ،SpectrAA-10 مدل استراليا

NO2، NH4، PO4، I، Br، SO4 و CN دستگاه با Visible 

Spectrophotometer  برند Hach مدل آمريکاDR/2800، 
 Multi دستگاه با DO و EC، pH، T ي گير اندازه

Parameter برند Hach مدل يکا آمر Sension 156، 
 برند Turbidity meter دستگاه با کدورت گيري اندازه

Aqualytic مدل آلمانAL450T-IR ، گيري اندازه COD با 



  آباد، قم آبخوان شريف هاي فيزيکي، شيميايي و زيستي در ارزيابي آالينده                                                                                          ٣٦

 

 CR مدل آلمان WTW برند COD Reactor دستگاه

 BOD دستگاه با BOD   گيري اندازه و 3200

Measurement System برند WTW مدل آلمان OXI 

TOP IS12 يشگاه آزما آزما، فن ين آر شرکت آزمايشگاه در 
 هشد انجام زيست محيط  حفاظت سازمان اعتماد مورد
  .است
 از آبخوان آلودگي ارزيابي براي هاي بررسي اين در

 ي ها ويژگي -آشاميدني آب استاندارد   ،  ايران ملي استاندارد
 )١٣٨٨( پنجم ويرايش ١٠٥٣ شماره   ،  شيميايي و فيزيکي

 ١٠١١ شماره   ،  ميکروبيولوژي هاي  ويژگي - آشاميدني آب و

 آشاميدني آب کيفيت راهنماي و   )،١٣٧١( ششم ويرايش
  است. شده استفاده )٢٠١١( انيجه بهداشت سازمان

  
  بحث و نتايج
 زيرزميني، آب تحقيقات در وظايف ترين مهم از يكي
 بتوان كه است مناسب طريقي به شيميايي هاي داده تبديل
 ).١٩٧٩ چري، و (فريز کرد بازرسي بصري طور به را ها آن
 شکل در شرب آب استانداردهاي گرفتن نظر در با رو اين از
 شده گيري اندازه هاي آالينده از يک هر آلودگي وضعيت ٢

  است. شده ارائه
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  ايران شرب آب استاندارد با شده   گيري اندازه هاي آالينده مقايسه -٢ شکل
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 آلي مواد وجود DO ميزان بر ثيرگذارأت عوامل ترين مهم از
 اكسيژن ميزان ها ن آ وجود كه است آب ميکروارگانيزم و

 سبب و داده افزايش را شيميايي و بيوشيميايي خواهي
 درجه در که اکسيژني بيشينه شود. مي DO ميزان كاهش
 حل آب در تواند مي گراد) سانتي درجه ٢٥( نرمال حرارت
 DO غلظت ١٣٩٢ ماه ارديبهشت در است. mg/l ٩ شود
 و متغير mg/l ٢/٨ تا ٣٠/٣ بين زيرزميني آب هاي نمونه

  .بود mg/l ٥٣/٥ آن غلظت ميانگين
BOD يبرا ها ميکروارگانيسم براي الزم اکسيژن از عبارت 

 و پاک آب باشد کم BOD اگر است. آلي مواد شکستن
 و مرده آب داخل هاي ارگانيزم آنکه يا است ارگانيسم بدون
 mg/l ١ آب BOD5 اگر . ندارند اکسيژن مصرف به نيازي
 ٥ تا BOD5 با آب است. خالص آب يتقريب  طور به باشد
mg/l که وقتي و شود مي فرض خالص نسبت بهBOD5 به 
 وجود شک آب بودن خالص در برسد mg/l ٥ از بيشتر
 سالمت کند تجاوز mg/l ٢٠ از BOD5 مقدار اگر اما . دارد

 دشت در BOD5 نقشه ٣شکل در .است خطر مورد عمومي
 ١٣٩٢ ماه ارديبهشت در است. شده داده نشان آباد شريف
 متغير mg/l ٩ تا ٥/٠ بين عميق هاي چاه در BOD5 مقدار

 mg/l ٨٣/١ برابر عميق هاي چاه BOD5 مقدار ميانگين و
 شمال  ،   باجي سلطان جنوب در نمونه دچن جز هب بود.

 حدودي تا که   ،  ميرآباد شرق شمال و غرب   ،  البرز قشالق
  .بودند آلودگي بدون ها نمونه بقيه شتنددا آلودگي عالئم
COD با فاضالب شيميايي اکسايش براي الزم اکسيژن 
 در غليظ سولفوريک اسيد و کرومات دي پتاسيم محلول
 مقدار گيري اندازه براي COD آزمايش است. جوش حال
 اين رود. مي کار به طبيعي هاي آب و فاضالب آلي مواد

 قابل غير هم و تجزيه قابل آلي مواد معرف هم شاخص
 در ).١٣٩١ کراچيان، و (کارآموز است ها باکتري با تجزيه

 بين عميق هاي چاه در CODمقدار ١٣٩٢ ماه ارديبهشت
 هاي چاه COD مقدار ميانگين بود. متغير mg/l ١٨ تا ٥/٠

ند نمونه در جنوب چ بجز .بود mg/l ٥١/٣ برابر عميق
 شرق شمال و غرب   ،  البرز قشالق شمال،    سلطانباجي

  .بودند آالينده مواد بدون ها نمونه بقيه ميرآباد
 mg/l ٨١٦ تا ٢٠٥ بين آباد شريف دشت در Ca مقدار
 استاندارد .بود mg/l ٤٩٧ يون اين غلظت متوسط و متغير
 Ca براي را ٣٠٠ mg/l مطلوب بيشينه ايران آشاميدني آب
 در Mg بيشينه و ميانگين   ،  کمينه است. گرفته نظر در

 .بود mg/l ٣٢٦ و ١٧٣   ،  ٣٤ ترتيب به آباد شريف دشت

 را mg/l ٣٠ مطلوب بيشينه ايران آشاميدني آب استاندارد
 دشت زيرزميني  هاي آب در است. گرفته نظر در Mg براي
 ١٨١٤ ميانگين   ،  mg/l ٨٤٢ Na غلظت کمينه آباد شريف
mg/l بيشينه و mg/l آشاميدني آب استاندارد .بود ٣٥١٩ 
 گرفته نظر در Na براي را mg/l ٢٠٠ مطلوب بيشينه ايران
 غلظت کمينه آباد شريف دشت زيرزميني  هاي آب در است.
 بيشينه و mg/l ٣٠٨٩ ميانگين   ،  mg/l ١٣٧٩ Cl يون

٥٢٥٥ mg/l بيشينه ايران آشاميدني آب استاندارد .بود 
 و است گرفته نظر در Cl براي را mg/l ٢٥٠ مطلوب
 ميانگين است. mg/l ٤٠٠ پارامتر اين براي مجاز بيشينه
 mg/l ٣٠٨٩ آباد شريف زيرزميني  هاي آب SO4 يون غلظت
 بيشينه ايران آشاميدني آب استانداردبر اساس  .بود

 ٥٠٠ پارامتر اين براي مجاز بيشينه و mg/l ٢٥٠ مطلوب
mg/l يون براي را SO4 .هاي آب اساس اين بر است 

 و اصلي هاي يون شتريب نظر از آباد شريف دشت زيرزميني
TDS بودند. مجاز محدوده از فراتر  
NO3 زيرزميني آب متداول و گسترده اي آالينده عنوان به 
 (گولد، گيرد مي منشاء شهري و انساني هاي  فعاليت از

 آباد شريف دشت در NO3 غلظت نقشه ٣ شکل در ).٢٠٠٠
 NO3 مقدار ١٣٩٢ ماه ارديبهشت در است. شده داده نشان
 بيشينه بود. متغير mg/l ٣٨ تا ٥ بين عميق هاي چاه در

 ايران آشاميدني آب استاندارد اساس بر يون اين مجاز
mg/l مقدار ميانگين  .  است ٥٠ NO3 برابر عميق هاي چاه 
mg/l آباد شيرين در متغير اين کمينه مقدار .بود ٢/١٦ 

 همچنين و آباد ملک جنوب و شرق در .شد مشاهده
 يون غلظت البرز -البرز قشالق -باجي سلطان هاي محدوده

NO3 بود. زياد  
 آباد غلظت کمينه يون زيرزميني دشت شريف هاي  در آب

NO2 ٠٠٣/٠ mg/l  ،    ٠٦٥/٠ميانگين mg/l  و بيشينه
٠١٢/٠ mg/l بيشينه مجاز اين يون بر اساس بود .

بيشينه  ادير. مقاست mg/l ٣استاندارد آب آشاميدني 
  .دشدر جنوب شرق قنبرعلي مشاهده  NO2غلظت يون 

NH4 هاي   عنوان شاخصي از آلودگي آب تواند به مي
هاي شهري در نظر گرفته شود.   زيرزميني با فاضالب

ها کمتر از حد تشخيص  نمونه بيشتردر  NH4غلظت 
تشخيص داده شد. در برخي نقاط ) ٠١/٠mg/l(آزمايشگاه 

باجي  غرب قمرود و غرب سلطان به صورت پراکنده در
گيري شد. بيشينه  اندازه mg/l ١٤/٠ NH4بيشينه غلظت 

 ٥/١مطلوب اين يون بر اساس استاندارد آب آشاميدني 
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mg/l ميانگين غلظت است .NH4  ٠٢٥/٠در دشت mg/l 
  .بود

هاي اصلي بيانگر   و يون NO3عدم همبستگي بين يون 
(داتا و  استدر افزايش اين آالينده  زاد انسانمنشاءهاي 
هاي  بين آالينده آباد شريف). در دشت ١٩٩٧همکاران، 
ين  هاي اصلي همبستگي وجود ندارد از ا دار و يون نيتروژن
ي نيتروژن دار در دشت را به  ها ينده يد منشاء آال رو با
  ي انسان نسبت داد. ها فعاليت

Fe زيست  اصلي محيط آلوده کننده   ،  عنوان يک عنصر به
 Fe استاندارد سازمان بهداشت جهاني بر اساس. نيست

هاي شرب از نظر بهداشتي مشکل زا نيست  موجود در آب
 دار شدن لکه سبب ٣/٠mg/lهاي باالتر از  و فقط در غلظت

 Feشود. بيشينه مقدار مجاز  مي   و ظروف بهداشتي البسه

است.  mg/l ٣/٠در استاندارد آب آشاميدني ايران برابر با 
تا  ٠٦/٠گيري شده بين  ي اندازه ها در نمونه Feغلظت يون 

١/٠ mg/l  آلودگي در دشت  نظرمشاهده شد و از اين
  .شتود نداجو

Zn دهد   اي به آب مي طعم نامطلوب تلخ و گزنده .Zn  يک
و در ساختمان  است   عنصر اساسي و مهم براي حيات

ولي با اين    ،  ها دخالت دارد ها و هورمون بسياري از آنزيم
نشان داده است که اين فلز موجب عقيمي  ها بررسيوجود 

شود. آب آشاميدني ايران غلظت قابل قبول  مي   در مردان
در نظر گرفته است.  mg/l ٥در آب آشاميدني را  Znبراي 

آباد کمتر  دشت شريفهاي زيرزميني  غلظت اين فلز درآب
  .آلودگي مشاهده نشد نظرو از اين  است mg/l ٠٣/٠ از

  

  
  آباد ها در دشت شريف  غلظت برخي از آالينده - ٣شکل 
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   -٣شکل ادامه 

  
  مواد شيميايي معدني سمي

هاي  عناصر کمياب و فلزات سنگين در نتيجه فعاليت
زيست وارد  انساني و برخي عوامل طبيعي به محيط

). دفع و استفاده ٢٠٠٧شوند (ويلسون و همکاران،  مي
کشاورزي و صنعتي يکي از  ،هاي شهري  از پساب دوباره
هاي ورود اين عناصر به محيط محسوب   راهترين   مهم
تواند تجمع  د. کاربرد پساب در آبياري اراضي ميشو مي

هاي زيرزميني افزايش داده   عناصر مذکور را در خاک و آب
هاي سمي براي گياهان و   ها را به مرز غلظت و غلظت آن

و مپاندا و  ٢٠٠١، امين(فرهود و  يا آلودگي آب برساند
  .)٢٠٠٥ ،همکاران

As طور طبيعي به مقدار کم در زمين وجود دارد به  .  As 
و پس از ورود به بدن به  است   يک ماده تجمعي در بدن

با تجمع در بدن موجودات آبي و پس    ،  شود مي   سختي دفع
انسان خود به خود وارد بدن  از سويمصرف اين موجودات 

ان، کند (هانتسمن و همکار مي   شده و مسموميت ايجاد
). براساس استاندارد سازمان بهداشت جهاني و ٢٠٠٦

استاندارد آب آشاميدني ايران مقدار مجاز اين عنصر در آب 
در  Asمقدار   . تعيين شده است mg/l ٠١/٠آشاميدني 

و    ،  بود mg/l ٠٠٥/٠آباد کمتر از  هاي زيرزميني شريف آب
  .شتوجود ندا Asآلودگي 

B اما    ،  طور طبيعي وجود دارد هاي زيرزميني به در آب
ها مقدار اين  دليل تخليه بيشتر فاضالب درون رودخانه هب

هاي سطحي بيشتر است. اين عنصر به صورت  عنصر در آب
وارد پس هاي خانگي وجود دارد   پربورات در پاک کننده

مصرف ). ١٣٨٨(رحيمي و همکاران،  شود فاضالب مي
، همانند    در انسان اثرات سوء Bعنصر مجاز  بيش از حد

هاي بدخيم  ر منفي بر دستگاه تناسلي مردان و توموريتأث
كند. بر اساس استاندارد آب آشاميدني    ها ايجاد مي در آن

 mg/l ٠٧/٠ايران مقدار مجاز اين عنصر در آب آشاميدني 
هاي زيرزميني دشت  در آب B. غلظت  تعيين شده است

سازمان بهداشت جهاني  .بود mg/l ٣تا  ١بين  آباد شريف
 ٤/٢به  ٥/٠را از  Bمقدار بيشينه مجاز  ٢٠٠٩در سال 

mg/l دست آمـده با استاندارد  هتغيير داد. مقايسـه نتايج ب
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در سه  Bدهد كه غلظت    سازمان بهداشت جهاني نشان مي
  .  است   (در شمال شرق دشت) بيش از حد مجاز نمونه آب

Ba  آن دسته از استيكي از عناصر معدني موجود در آب .
كه در آب محلول هستند براي سالمتي  Baتركيبات 

نشان داده كه جذب مقدار  ها بررسيباشند.    انسان مضر مي
فلج و در بعضي موارد  سببمحلول در آب  Baزيادي از 

اساس استاندارد سازمان بهداشت  شود. بر   موجب مرگ مي
ندارد آب آشاميدني ايران مقدار مجاز اين جهاني و استا

تعيين شده است. مقدار  mg/l ٧/٠عنصر در آب آشاميدني 
Ba ٠٤/٠آباد کمتر از  دشت شريف   هاي زيرزميني  در آب 

mg/l وجود  بررسيو آلودگي باريم در منطقه مورد    بود
  .شتندا

Hg يك فلز سنگين سمي است كه از طريق استشمام  ،   
جذب و تماس پوستي و يا تماس چشمي به بدن    ،  بلعيدن

سيستم    ،  كبد   ،  يي به مغز ها ايجاد آسيب سببوارد شده و 
  ها سيستم عصبي مركزي كليه   ،   ها چشم   ،  پوست   ،  تنفسي
شود. براساس استاندارد سازمان بهداشت جهاني و    مي

ر در آب استاندارد آب آشاميدني ايران مقدار مجاز اين عنص
در  Hg. مقدار  تعيين شده است mg/l ٠٠٦/٠آشاميدني 

   mg/l ٠/ ٠٠٢آباد کمتر از  شريف دشت  زيرزميني هاي آب
  .شتوجود ندا بررسيدر منطقه مورد  Hgو آلودگي    بود

ضروري  بدن براي غذايي مواد در Ni کم مقدار وجود
   ،  روداما زماني که مقدار آن از حد مجاز خود فراتر    ،  است

همراه خواهد داشت. اين اثرات احتمال  هاثرات زيان باري ب
حنجره و پروستات را    ،  بيني   ،  مبتال شدن به سرطان ريه

 ها، دهد (آژانس مواد سمي و ثبت بيماري افزايش مي
). براساس استاندارد سازمان بهداشت جهاني و ٢٠٠٤

عنصر در  استاندارد آب آشاميدني ايران بيشينه مجاز اين
در  Niمقدار   تعيين شده است. mg/l ٠٧/٠آب آشاميدني 

 mg/l ٠/ ٠٣آباد کمتر از  هاي زيرزميني دشت شريف آب
  .شتوجود ندا Niآلودگي  بود و

Pb  يکي از چهار فلزي است که بيشترين عوارض را بر
روي سالمتي انسان دارد. براساس استاندارد سازمان 

ب آشاميدني ايران مقدار بهداشت جهاني و استاندارد آ
تعيين شده  mg/l ٠١/٠مجاز اين عنصر در آب آشاميدني 

 Pbآباد غلظت  هاي زيرزميني دشت شريف . در آب است
است. با توجه به اينکه حد تشخيص  mg/l ٠٥/٠کمتر 

 استآزمايشگاه پنج برابر باالتر از حد مجاز اين عنصر 

ش با دقت بيشتر درباره احتمال آلودگي نياز به انجام آزماي
  .است

Cd گونه نقش ساختماني  از معدود عناصري است که هيچ
ر بسيار کم نيز ايجاد ادر بدن انسان ندارد و حتي در مقد

شود (روباندز و  کند و سبب فقر آهن مي مسموميت مي
اساس استاندارد سازمان بهداشت  ). بر٢٠٠٠ورسفولد، 

ر مجاز اين جهاني و استاندارد آب آشاميدني ايران مقدا
  . تعيين شده است mg/l ٠٠٣/٠عنصر در آب آشاميدني 

. با بود mg/l ٠٣/٠آباد کمتر  دشت شريف در  Cdغلظت 
تشخيص آزمايشگاه ده برابر باالتر از حد  توجه به اينکه حد
درباره احتمال آلودگي نياز به انجام  بودمجاز اين عنصر 

انجام  ها يبررس. با توجه به استآزمايش با دقت بيشتر 
در آبخوان مجاور (آبخوان قم) که در آن آلودگي به  شده

يد شده أيطبيعي ت أ) با منش١٣٨٧سرب و کادميوم (الر، 
 ،شناسي هاي مشترک زمين است و با توجه به ويژگي

آباد به سرب و کادميوم  احتمال آلودگي آبخوان شريف
  .وجود دارد

  
  زيستي پارامترهاي

 شوند مي آب آلودگي سبب ها  ويروس و ها  انگل   ،  ها  باکتري
 ميکروبي مواد ترين مهم و ترين متنوع ).٢٠٠٥ (بيلتون،
 کليفرم هاي باکتري وجود ند.هست ها  باکتري آب در موجود
 يا سطحي هاي آب از زيرزميني آب بودن ثرأمت نشانگر
 روي در  ها کليفرم أمنش زيرا   ،  باشد مي سطحي ي ها فعاليت
 هاي باکتري ترين معروف ).١٩٩٣ ،(ريز است زمين سطح
 که ندهست  ها  کليفرم و اشترشياکلي مدفوع در موجود
 و ها  کليفرم شوند. مي شناخته ديگر هاي باکتري از زودتر

 در ها  آن حضور که هستند هايي  باکتري نوع از اشرشياکلي
 با آب آلودگي بر دليلي تواند مي زيرزميني هاي  آب

 المللي بين (کميسيون باشد حيواني و انساني هاي  فاضالب
 وجود ).١٩٩٨ غذايي، مواد ميکروبيولوژي خصوصيات

 شناسايي آب ييگندزدا عمليات انجام براي معياري کليفرم
 هاي  باکتري عمر طول که ييجا آن از است. شده

 جانداران از بسياري و انسان بدن از خارج در اشرشياکلي
 ها  آن از پس   ،  دارد ادامه روز ٢١ مدت به فقط ديگر
 ناشي تازه هاي  آلودگي تعيين در شاخصي عنوان به توان مي
 کليفرم محتمل بيشينه تعداد کرد. استفاده ها  فاضالب از

(Coliform MPN)   ميزان براي مفيدي شاخص 
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 و TC   ،   FC غلظت نقشه ٣ شکل در .است آب هاي باكتري
FS است شده داده نشان آباد شريف دشت.  
TC کلبسيال   ،  اشرشياکلي مختلف: ي ها گونه شامل  ،   

 در TC نظر از باشد. مي ... ،  سراتيا   ،  سيتروباکتر   ،  انتروباکتر
 نمونه ١٠ در آباد شريف دشت شده برداشت نمونه ١٤ بين
 بوده مثبت آب نمونه ٤ در و منفي آزمايش نتيجه آب،

 مثبت ها آن در آزمايش نتيجه که  اي  نمونه چهار از است.
 دو در و MPN/100cc ٤ ميزان آب نمونه دو در است بوده
  .است شده مشاهده ٢٣MPN/100cc ميــزان آب نمونه

FC از .است پنومونيه کلبسيال   ،  اشرشياکلي ي ها گونه شامل 
 ٢ در فقط مدفوعي کليفرم آزمايش نتيجه نمونه، ١٤ بين
  .است ت بودهمثب آب نمونه

 FS آويوم   ،  بوويس  ،   فکاليس   هاي گونه شامل شتريب  ،   
 أمنش توان مي FS به FC نسبت داشتن با  . است اکوئينوس
 منشاء باشد، FC/FS>4 رـاگ کرد. ييشناسا را آب آلودگي
 منشاء باشد، FC/FS<0.7 اگر  . است انساني آلودگي
 شده، برداشت نمونه ١٤ بين در  . است حيواني آلودگي
 ٢٣( شد مشاهده آب نمونه يک در فقط FS آلودگي

MPN/100cc( . نسبت چون FC/FS=0.4 ديشا است 
  .است بوده حيواني چاه اين در آلودگي منشاء

  
  گيري نتيجه
 پساب ،   آباد شريف مطالعاتي محدوده ي ها آالينده ترين مهم

 ،    دامپروري و كشاورزي هاي دهآالين   ،  قم شهر ي ها خانه تصفيه
 آلودگي ارزيابي .هستند ... و زباله دفن محل از ناشي نشت
 يک در ١٣٩٢ ماه ارديبهشت در آباد شريف آبخوان در

 و شد انجام مناسب پوشش با و گسترده برداري نمونه
 سمي ييشيميا هاي آالينده   ،  ييشيميا   ،  فيزيکي پارامترهاي

 ميکروبي هاي وآالينده آلي هاي شاخص   ،  غيرسمي و
  .شد سنجش

 هاي يون مورد در هشد انجام آناليزهاي نتايج به توجه با
 از بيشتر آبخوان در ها متغير اين ريادمق TDS و اصلي
 نظر در بايد .است استانداردها در شده تعريف مجاز بيشينه
 هاي آلودگي نوع از بيشتر آلودگي نوع اين که داشت
 در ها چاه آب هاي نمونه تمام pH نظر از است. طبيعي
 در فقط کدورت آلودگي و شتنددا قرار مطلوب محدوده

 براي ها دستورالعمل در که چند هر شد. مشاهده چاه يک
BOD، COD  و DO ولي است، نشده مشخص استانداردي 
 اين نظر از  آباد شريف  دشت زيرزميني هاي آب کلي طور به

 در NO3 مقدار شتند.دا قرار مناسبي وضعيت در پارامترها
 گرم ميلي ٣٨ تا ٥ بين يبررس مورد منطقه عميق هاي چاه
 بعضي در NO3 غلظت وجود اين با بود. متغير ليتر در

 تمام در .بود شده نزديک آلودگي آستانه به ها نمونه
 NH4 و NO3،NO2 هاي يون ريادمق ها چاه آب هاي نمونه
  .بود مجاز بيشينه از کمتر
 ،As، Hg سمي فلزات و Zn و Fe غيرسمي فلزات غلظت

Ba و Ni غلظت و مجاز بيشينه از کمتر ها، نمونه کليه در 
B آب استاندارد در مجاز بيشينه از بيش چاها از برخي در 

 سمي فلزات غلظت بود. جهاني بهداشت سازمان آشاميدني
Cd و Pb وسيله تشخيص حد زير زيرزميني آب هاي نمونه 

   .بود آزمايشگاهي
 نظر از فرم كلي محتمل بيشينه شمارش آزمايش نتيجه

TC نظر از و نمونه، چهار در FC مثبت نمونه دو در 
 .بود ها چاه اين در آلودگي دهنده نشان که شد گيري اندازه
 با و شد ديده آب نمونه يک در فقط FS از ناشي آلودگي
 چاه اين در آلودگي أمنش ديشا FC/FS نسبت به توجه
  .بود حيواني کود

 شوري از ناشي همدع  طور به آباد شريف  آبخوان  آلودگي
 که هرچند است. طبيعي آلودگي نوع از که است  آب منابع
 آب پيشروي بسب که آبخوان از حد از بيش برداري بهره
 غلظت باشد. زاد انسان آلودگي يک تواند مي نيز شده شور

 و NO3 قبيل از ها آالينده برخي نزديک به بيشينه مجاز در
 عمق ديشا .شد يم دهيد ها چاه از برخي در زيستيلودگی آ

 سطح از متري ٤٢( زيرزميني آب به برخورد سطح زياد
 خاک با ها آالينده جذب عوامل از يکي دشت اين در زمين)
  .است بوده
 حجم  شهرنشيني و صنعتي هاي فعاليت گسترش با

 حجم مثال  براي يابد مي افزايش  آتي  هاي دهه در ها آالينده
 تا کنوني مکعب متر ميليون ٢٤ از دشت به ورودي پساب
 يافت خواهد افزايش مترمکعب ميليون ٤٤ به ١٤٠٤ سال
 شود دتريشد  آتي  هاي دهه در آبخوان در  آلودگي ديشا و

  يابد. ادامه آبخوان پايش است ضروري بنابراين
  

  گزاري سپاس
 مالي حمايت دليل به قم اي منطقه آب سهامي شرکت از
  شود. مي   تشکر پژوهش اين
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