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  زنجان شهر يرسانآب شبکه در شرب آب يها نمونه در نيسنگ يهافلز يبرخ غلظت يريگ اندازه
 

  ٤يزمان يعباسعل و ٣انيافتي رضا محمد ،٢زنگنه يپر نيعبدالحس ،*١امانلو يمهد
  
  

  چكيده
 
 نييتع منظور به است. يآب منابع تيريمد مهم موضوع ،يآلودگ انواع و ينينششهر گسترش به توجه با ،آلوده يآب منابع شيپا

 يها ستگاهيا در روش سه به يبردار نمونه ،زنجان شهر شرب آب در يآلودگ نيتر مهمعنوان  به نيسنگ يفلزها يبرخ غلظت
 نمونه ۲۰ و شهر ديجد بافت در ستگاهيا ۲۰ از نمونه ۶۰ ،ميقد بافت در ستگاهيا ۴۰ از نمونه ۱۲۰ تعداد .شد انجام يبردار نمونه

 غلظت که داد نشان يساز برهنه يولتامتر روش به آب يها نمونه در نيسنگ يفلزها يريگ اندازه شد. برداشت خانه هيتصف از
 ،يجهان ياستانداردها با نيسنگ يفلزها نيانگيم ةسيمقا .کند يم يرويپ Zn>Cu>Pb>Cd بيترت از مطالعه مورد يها وني
 ها نمونه از درصد ۳/۶ و ۲/۵ درترتيب  به سرب و ميکادم مقدار تنها ند.ک يم دييتأ يبردار نمونه زمان در را آب مطلوب تيفيک
 يها نمونه به نسبت يبردار نمونه يها ستگاهيا محل در نيسنگ يفلزها مقدار نيانگيم .هستند يجهان استاندارد حد از ترشيب

 شيافزا شبکه در آب ماند ساعت ۸ زا پس شهر ميقد بافت در فلزها نيا مقدار افت.ي شيافزا شهر آب خانه هيتصف به مربوط
 در فرسوده زهيگالوان يها لوله از يفلز يها وني شدن آزاد ها، آن ييايجغراف عيتوز و آمده دست به جينتا به توجه با .داد نشان
  شد. شناخته زنجان شهر آب در نيسنگ يفلزها غلظت شيافزا منبع نيتر مهم ،يشهر يآبرسان ةشبک
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   مقدمه
 موجودات تمام يزندگ ةادام يبرا ياساس و مهم ازين ،آب
 يسم يژگيو و يريناپذ هيتجز است. يجانور و ياهيگ ةزند

 يآب يها طيمح يآلودگ تا است شده سبب نيسنگ يفلزها
 در هافلز نيا .باشد يبشر ةجامع مهم موضوع کي ها، آن به
 شيافزا با و کنند يم دايپ تجمع يکياکولوژ يها ستميس

 يها اندام در نامطلوب آثار جاديا سبب ها آن غلظت يجيتدر
 و وات ؛۲۰۰۴ ،يجهان بهداشت سازمان( شوند يم زنده

 يها سال يط .)۲۰۱۴ ،همکاران و راجو ؛۲۰۰۰ همکاران،
 در ستيز طيمح يآلودگ سطح کنترل تياهم ،رياخ

 را يروزافزون شيگرا ،يدنيآشام آب و يعيطب يها آبراهه
 و نيسنگ يفلزها منابع يريگ هانداز و يبررس يبرا
 است هکرد جاديا يآلودگ از يريجلوگ يها راه داکردنيپ
 حضور ).٢٠١٦ نگ،يس و شاه ؛٢٠١٢ همکاران، و يزمان(

 ممکن ،يآبرسان ةشبک يدنيآشام آب در نيسنگ يهافلز
 و يانسان اي و منطقه يشناس نيزم آن منبع و يعيطب است

 در سرب يحاو زهيگالوان يفلز يها لوله از استفاده ليدل به
 ؛٢٠٠١ بارن، ؛٢٠٠٩ (کانتور، باشد يشهر يآبرسان ةشبک
 در ها خانه درصد ٩٠ از شيب .)١٣٩٣ ،ييشمسا و يبهلول
 يفلز يآبرسان يها لوله يدارا شهرها يميقد يها بافت
 زر، آتش و زنگنه يپر( هستند يآبرسان شبکه در سرب يحاو

 آنان يدگشکنن ،آب يها لوله اژيآل در سرب افزودن .)۱۳۹۰
 دهد. يم کاهش نيرزميز در واردشده يفشارها اثر در را

 ها آن يفلز اتصاالت و يشهر يآبرسان ةفرسود يها شبکه
 يفلزها به يدنيآشام آب يگآلود منبع نيتر مهمعنوان  به

 .)۲۰۱۰ ز،يها ؛۲۰۰۸ اروپا، هياتحاد( ندا شده يمعرف نيسنگ
 ،شرب آب يها نمونه در نيسنگ يهافلز حضور به توجه با

 شبکه يفرسودگ اي و سن با آن ارتباط و ها آن تيسم
 در هافلز نيا کم يمقدارها شيپا و يريگ اندازه ،يآبرسان
 ؛٢٠٠٨ نگر،ي(بل است يضرور اريبس يکش لوله آب منابع
 طبق .)٢٠٠٠ همکاران، و وان ؛٢٠٠٨ همکاران، و الشن

 در يشهر آب عيتوز ةشبک سهم ،کايآمر آب انجمن گزارش
 برآورد %٢٩ حدود نيسنگ يفلزها به شرب آب يآلودگ
 در يسم يفلزها نيا غلظت شيافزا ياصل منبع است. شده

 اند شده يمعرف يشهر يآبرسان عيتوز يها شبکه زين رانيا
 يفلزها يآلودگ يابي منبع يبرا .)١٣٨٧ همکاران، و ديناه(

 يفمختل يها مطالعه ،يشهر يآبرسان ةشبک در نيسنگ
 دست به جينتا ليتحل ،ها آن ةهم اساس که است شده انجام
 پس يبردار نمونه ،يبردار نمونه از متفاوت روش سه از آمده

 و ٢آب نينخست انيجر از يبردار  نمونه ،١کامل انيجر کي از
 و زنگنه يپر( است ٣روز طول در يتصادف يبردار نمونه
   ).٢٠١٢ پستاوا، ؛٢٠١٠ ز،يها ؛۱۳۹۰ زر، آتش

 يفلزها يريگ اندازه در که يمتفاوت يها روش انيم در
 از يتفاضل پالس يولتامتر روش ،دارد وجود نيسنگ
 داشتن ضمن که است ييايميالکتروش يها روش نيتر مهم
 ،اديز و مناسب تيحساس ن،ييپا اريبس صيتشخ حد و دقت
 چند زيناچ اريبس يمقدارها زمان هم يريگ اندازه ييتوانا

 همکاران، و کاني(آ دارد يعيطب يها مونهن در را عنصر
 يولتامتر ).٢٠١٢ همکاران، و يزمان ؛٢٠٠٥ برادل، ؛٢٠٠٣
 حساس اريبس يها روش از )ASV( ٤يآند يساز برهنه

 ييعنصرها غلظت يريگ اندازه در روش نيا است. يا هيتجز
 شکاه وهيج قطره در يگذار رسوب ةمرحل در يراحت به که
 شدن مثبت با يريگ اندازه ةحلمر در سپس و ابندي يم

 و يزمان( شود يم استفاده ،شوند يم دياکس ليپتانس
  .)٢٠١٣ همکاران، و راج ؛٢٠١٢ همکاران،

 ارديليم ٤ حدود ليپتانس از يآب منابع نظر از جانزن استان
 و درصد ٢٥ يسطح يها آب .است برخوردار مترمکعب

 را استان يآب منابع کل درصد ٧٥ ينيرزميز يها آب
 يها آب منابع از يبردار بهره زانيم دهند. يم ليتشک

 يها آب يبرا زانيم نيا و درصد  ١٠ حدود استان يسطح
 در ها نسبت نيا که است بوده درصد ٧٨ حدود ينيرزميز

 است درصد ٨٨ و ٤٧ معادل بيترت به کشور کل سطح
 دو از زنجان شهر شرب آب ).١٣٩٠ زنجان، ي(استاندار

 ،سو کي از شود. يم نيتأم يسطح و ينيرزميز منبع
 معدن وجود ،گريد يسو از و زنجان ةمنطق يميش نيزم

 يورآفر و ظيتغل يها کارخانه تيفعال و انگوران يرو و سرب
 نيا ورود سبب تواند يم شهر اطراف در يرو و سرب
 همکاران، و يزمان( شود يآب منابع به نيسنگ يفلزها

 يآبرسان ةشبک در دهفرسو يفلز يها لوله ،نيچنهم .)٢٠١٢
 زنگنه يپر( است شرب آب ندهيآال گريد منابع از يکي شهر،

 کي هر نقش تا شد تالش ،حاضر کار در .)۱۳۹۰ زر، آتش و
 شهر شرب آب در يفلز يها ندهيآال ورود يبرا منابع نيا از

 نييتع و شرب آب  يردارب  نمونه از پس .شود نييتع زنجان
 مختلف يها طقهمن يها نمونه در نيسنگ يفلزها غلظت

 سطح و تيفيک ،شاهد يها نمونه با آن ةسيمقا و شهر

                                                
1- Fully flushed samples 
2- First draw samples 
3- Random daytime samples 
4- Anodic stripping voltammetry 
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 مهم منابع و نييتع مختلف يها طقهمن در آب يآلودگ
 يبرا .اند هشد يمعرف مطالعه مورد يفلزها به آب يآلودگ
 چون يمختلف يآمار يها روش از ها داده ليتحل و هيتجز
 يها آزمون و يهمبستگ ،يا خوشه ليتحل انس،يوار ليتحل

 و يابيارز يبرا مطالعه نيا در شد. استفاده يآمار مختلف
 و Excel افزارهاي نرم از آمده  دست به يها داده ليتحل

SPSS است. شده استفاده  
  

  مطالعه مورد ةمنطق و ها روش و مواد
 زنجان، استان در که است زنجان شهر ،مطالعه مورد ةمنطق

 ٢٥ و درجه ٣٥ بين ،كشور غربي شمال و مركزي قسمت در
 و درجه ٤٧ و شمالي عرض دقيقه ١٥ و درجه ٣٧ تا دقيقه

 .دارد قرار شرقي طول يقهدق ٥٢ و درجه ٤٩ تا دقيقه ١
 ٧/٢١٨٣٥ بيترت به زنجان شهرستان و استان مساحت

 مربع لومتريک ١٣٨٨٤ و )کشور کل مساحت درصد ٣٤/١(
 مارآ ،١٣٩٠ سال در شده انجام يسرشمار اساس بر است.
 نفر ٣٨٨٧٩٦ شهرستان و ١٠١٥٧٣٤ استان تيجمع

  ).١٣٩٠ زنجان، ي(استاندار است شده گزارش
 رانيا شرب آب يمل استاندارد اساس بر آب از يبردار نمونه

 و استاندارد سسهؤ(م است هگرفت صورت )٢٣٤٧ استاندارد(
 ،يجهان بهداشت سازمان ؛۲۰۱۲ ران،يا يصنعت قاتيتحق

 يکيپالست ظروف در آب از يتريل کي يها نمونه ).۲۰۰۴
 سه يبردار نمونه يها ظرف يبردار نمونه از شيپ شد. هيته
 يبردار نمونه هنگام در و شدند داده شستشو مقطر آب با بار

 يگذار برچسب و تشوسش نظر مورد يآب يها نمونه با زين
 ها نمونه pH آوردن نييپا يبرا يبردار نمونه هنگام شدند.

)٢pH<( رشد و نيسنگ يفلزها رسوب از يريوگجل يبرا 
 دياس کيترين قطره ٥ تا ٣ ظرف هر به قارچ، و  يباکتر

 يبرا .شد اضافه )آلمان مرک شرکت( خالص فوق ظيغل
 در ژهيو جداره دو ١فالسک از شگاهيآزما به ها نمونه انتقال
 زمان از قبل تا آب يها نمونه يتمام .شد استفاده خي حضور
 گراد يسانت ١٥ تا ١٠ يدما در چالخي در يريگ اندازه

  .شدند ينگهدار
 پس يبردار نمونه روش سه ،شرب آب از يبردار  نمونه يبرا
 و آب نينخست انيجر از يبردار  نمونه ،کامل انيجر کي از

 ؛٢٠١٠ ز،ي(ها شد انجام روز طول در يتصادف يبردار نمونه
 رد يربردا نمونه ستگاهيا ٤٠ ،مجموع در .)٢٠٠٩ هوکسترا،

 تيجمع به توجه (با نمونه  سه ستگاهيا هر از و ميقد بافت
                                                
1- Flask 

 ديجد بافت در يبردار نمونه ستگاهيا ٢٠ ،)١٠٠٠١ تا ٥٠٠٠
 تا ٣٣٠١ تيجمع به توجه (با نمونه  سه ستگاهيا هر از و

 شهر آب خانه هيتصف محل از زين نمونه ٢٠ و )١٠٠٠٠
 ازين مورد يبردار نمونه يها محل تعداد شد. برداشت زنجان

 کايآمر مس - سرب قانون استاندارد ساسا رب قيتحق نيا در
 ٢٠٠ ،مجموع در ).۱۳۹۰ زر، آتش و زنگنه يپر( شد انجام
 ،pH دما، يريگ اندازه يبرا شد. هيته آب يتريل کي نمونه
 محل در )EC( يکيالکتر تيهدا و )DO( محلول ژنياکس

 HQ40D field Case HACH دستگاه از يبردار نمونه
 استفاده با يريگ اندازه از شيپ بار هر دستگاه شد. تفادهاس
 يدستگاه يخطا تا شد يبند درجه استاندارد يها محلول از

 دستگاه يداخل يبند درجه DO سنجش در ابد.ي کاهش
 يافلزه يريگ اندازه يبرا شده هيته آب يها نمونه .شد انجام
 زنجان گاهنشدا ستيز طيمح علوم شگاهيآزما به نيسنگ

 در نيسنگ يفلزها غلظتکه  از آنجا کردند. دايپ نتقالا
 صيتشخ حد با ييها روش بود، نييپا اريبس يآب يها نمونه

 يبرا ليدل نيهم به .رسد ضروری به نظر می کم اريبس
 يتفاضل پالس يولتامتر روش از نيسنگ يفلزها يريگ اندازه

 797( متروهم پالروگراف - ولتامتر دستگاه از استفاده با

VA, Metrohm( يريگ اندازه ،مطالعه نيا در .شد انجام 
 استاندارد شيافزا روش به آب يها نمونه در نيسنگ يفلزها

 الکترود شد. انجام يالکترود سه ي مجموعه از استفاده با و
 و يکمک يالکترودهاترتيب  به ديکلر نقره نقره/ و نيپالت

 دکارهچن الکترود و بودند ها يريگ اندازه تمام در مرجع
)٢MME( شکل در تا داشت ييتوانا کار الکترودعنوان  به 

 و ي(زمان کند کار )HMDE٣( زانيآو وهيج قطره الکترود
 يتکرار يها يريگ اندازه دقت، يبررس در ).٢٠١٢ همکاران،

  ٥ از ترکم ها يريگ اندازه استاندارد رافانح که داد نشان
 يسنتز يها نمونه از ،روش صحت نييتع يبرا است. درصد

 ةمحدود در مختلف يها غلظت با آب يقيحق بافت در
 که داد نشان ها يريگ اندازه نيا شد؛ استفاده يريگ اندازه

 است. همراه درصد ٨ از رمتک ييخطا با يريگ اندازه صحت
 ليتحل يآمار يها روش از حاصل، يها داده ليتحل يبرا
 يهمبستگ و يا خوشه ليتحل ن،يانگيم ةسيمقا انس،يوار

 )=۰۵/۰p( ٠٥/٠ با برابر احتمال مقدار شد. استفاده ييدوتا
 شد. گرفته نظر در آزمون بودن دار يمعن در
  

                                                
2- Multi-mode electrode 
3- Hanging mercury drop electrode 
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  بحث و جينتا
 يدما و pH ،ييرسانا محلول، ژنياکس مقدار ،١ جدول
 يدما .دهد يم نشان را يبردار نمونه محل در آب يها نمونه
 بافت در و ٩/٤- ١٧ ةمحدود در ميقد بافت در ها نمونه تمام
 pH مقدار داشت. قرار گراد يسانت ٩- ١ ةمحدود در ديجد

-١٠/٨ ةمحدود در و يباز ، ميقد بافت در ها نمونه تمام
 قرار ٧٤/٧-٩٧/٧ ةمحدود در زين ديجد بافت در و ٣٢/٧

 سازمان استاندارد ةمحدود از خارج کدام چيه و اشتد
 رقرا )٥/٦- ٥/٨( رانيا استاندارد و )WHO( يجهان بهداشت

 عامل کربنات يب و کربنات کم يليخ يمقدارها حضور ندارد.
 مقدار آب، تيفيک مهم يها يژگيو از است. آب بودن ييايقل

 و يکيزيف يها تيفعال ةدهند نشان که است محلول ژنياکس
 ها مونهن تمام در آب در محلول ژنياکس مقدار است. يستيز

 در ديجد بافت در و ٠٣/٧ - ٠٠/٩ ةمحدود در ميقد بافت در
 و است مناسب اريبس که داشت قرار ٦٩/٥- ٦٨/٨ ةمحدود

 دارد. ييايباکتر و يکروبيم يها يآلودگ کم مقدار از نشان
 ليدل به زنجان شهر يکش لوله آب در مناسب ژنياکس

 و زنجان شهر به خانه هيتصف از يآبرسان کوتاه ستميس
 نييپا يدما ،نيچنهم باشد. يم يآبرسان منطقه يتوپوگراف

 زنجان) سرد (فصل يبردار نمونه هنگام در شبکه نيا در آب
 قدارم است. محلول ژنياکس مقدار شيافزا بر يگريد ليدل

 ةشد سفارش مقدار از کمتر ها نمونه تمام آب ييرسانا
  است. )µS cm-1١٥٠٠( يدنيآشام آب يبرا استاندارد

 در مس و سرب م،يکادم ،يرو يعنصرها نيانگيم ةسيمقا
 نشان شهر ديجد و ميقد يةناح در يبردار مونهن روش سه
 انيجر کي از پس که ييها نمونه در يرو مقدار که داد

 محل در آب يرهايش تمام گذاشتن(باز آب کامل
 برداشت از شيپ قهيدق ٢٠ تا ١٠ مدت به يبردار نمونه
 است. داشته را مقدار نيکمتر ،است شده برداشت ها) نمونه
 يها نمونه در را نيسنگ يلزهاف غلظت نيانگيم ،٢ جدول
 دهد. يم نشان يمرکز شاخص کيعنوان  به مختلف

 نشان آب انيجر نينخست روش در يبردار نمونه يها داده
 يها بافت در ها لوله داخل در آبماند زمان شياافز با که داد
 دايپ شيافزا آب در يرو فلز انحالل مقدار ميقد و ديجد

 که است محسوس رتشيب ميدق بافت در ريتأث نيا و کند يم
 يحاو يفلز ياژهايآل با ها لوله از استفاده دليل به تواند يم

 از شتريب يرو غلظت يتصادف يها نمونه در باشد. يرو
 نينخست يها نمونه از کمتر و کامل انيجر کي يها نمونه

 شيافزا که گرفت جهينت توان يم ،نيبنابرا است. آب انيجر

 ةشبک فرسوده يها لوله از يناش شرب آب در يرو غلظت
 يريشگيپ و جامعه سالمت حفظ يبرا .است شهر يآبرسان

 مجاز مقدار نهيشيب ،مختلف يکشورها در يماريب بروز از
 است شده مشخص )MCL١( آب در نيسنگ يفلزها يبرا

 آب در نيسنگ يفلزها نيانگيم مقدار ةسيمقا ).٣ (جدول
 نشان رانيا و يجهان ياستانداردها با )٤ (جدول شرب

 يها آب حاضر حال در نيانگيم مقدار نظر از که دهد يم
 تمام در .ندبرخوردار يمطلوب تيفيک از مطالعه مورد
 مجاز ةنيشيب مقدار از ترکم مس و يرو فلز غلظت ،ها نمونه

 ٢/٥ و ٣/٦ بيترت به ،حال نيا با .است استاندارد دو هر
 سرب و ميکادم يفلزها يحاو يآب يها نمونه از درصد

 ISIRI و WHO استاندارد قبول قابل ةنيشيب مقدار از ترشيب
  رد.يگ قرار توجه مورد ديبا که است

 اختالف که دهد يم نشان )ANOVA( انسيوار ليتحل آزمون
 مختلف يها نمونه در ها وني غلظت نيب شده  مشاهده

 يرو وني زانيم بر يبردار نمونه روش يعني ؛است دار يمعن
 داشته ريتأث د)يجد (بافت مس و د)يجد و ميقد بافت (در

 آزمون ،نيچنمه .است ريتأث يب گريد يها وني يبرا و است
 آزمون ةجينت دييتأ ضمن سيوال - کروسکال يناپارامتر

ANOVA مقدار بر يبردار نمونه روش دهد يم نشان 
 داشته ريتأث ميقد بافت در آب سرب و ميکادم يها وني

 ةشبک در ماندآب زمان و سکون شيافزا با يعني است؛
 شيافزا نيا و ابدي يم شيافزا آب در فلزها غلظت ،يآبرسان
 ةسيمقا مونآز از است. شتريب ميقد بافت در غلظت

 نيب ةسيمقا يبرا ،٢هاک پست يها آزمون ،يا چندگانه
در اين  شد. استفاده آب يبردار نمونه مختلف يها روش

ا احتمال رد که يک روش عمومي ب ٣مطالعه، آزمون تيوکي
کار برده شد. نتيجة اين آزمون در  فرض صفر کمتر است، به

دهد در سطح  ها نشان مي داده آورده شده است. ٥جدول 
روي غلظت  برداري هاي نمونه اطمينان موردنظر همة روش

تأثير  Bو  Aفلزهاي سنگين تأثير يکساني ندارد. روش 
هاي  نمونه در روي يون مقدار بر Cروش  با متفاوت و يکسان

آب هر دو بافت قديم و جديد دارند. براي يون مس نيز 
نتيجه نشان  اين مشاهده شد. جديد در بافت مشابهي  نتيجة

شبکة آبرساني  در بيشتر ماند زمان با فلزها اين غلظت که داد
افت؛ بنابراين، بايد با روشي مناسب از حالليت يافزايش 

  ساني کاسته شود.هاي آبر فلزهاي موجود در آلياژ لوله

                                                
1- Maximum concentration limit 
2- Post hoc test 
3- Tukey HSD 
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 عدد) ٢٠٠ ها نمونه (تعداد زنجان شهر آب يها نمونه در يکيزيف يها يژگيو مقدار يفيتوص يآمار ةديچک -١ جدول

  استاندارد انحراف نيانگيم انهيم نهيشيب نهيکم  نمونه تعداد  واحد  يژگيو محدوده

ت
باف

  ميقد 

pH -  ١٢/٠ ٨٧/٧ ٨٥/٧ ١٠/٨ ٣٢/٧  ٤٠ 
DO ٧٩/٠ ٧٢/٨  ٥٠/٨ ٠٠/٩  ٠٣/٧ ٤٠  رتيل بر گرم يليم 
EC ٤٤/٩ ٨٠/١٤٧ ٣٠/١٤٩ ٠٠/١٨٣ ٣٠/١٣٢ ٤٠  متر يسانت بر منسيکروزيم 
T ٧١/٢ ٢٦/١١ ٤٠/١١ ٠٠/١٧ ٩٠/٤ ٤٠  گراد يسانت 

ت
باف

 
  ديجد

pH -  ٠٥/٠ ٨٦/٧ ٨٨/٧ ٩٧/٧ ٧٤/٧ ٢٠ 

DO ٦٧/٠ ٠٤/٨ ٢٩/٨ ٦٨/٨ ٦٩/٥ ٢٠  تريل بر گرم يليم 

EC ٨٨/٥ ٣٥/١٦٥ ٥٥/١٦٥ ٥٠/١٧٨ ٢٠/١٤٦ ٢٠  متر ينتسا بر منسيکروزيم 

T ٣٠/٢ ٦٤/١٣ ٥٥/١٣ ٠٠/١٨ ٠٠/٩ ٢٠  گراد يسانت 
 

  زنجان شهر آب يها نمونه در )µg l-1( يفلز يها وني مقدار يآمار دهيچک -٢ جدول

 نهيکم نهيشيب انهيم نيانگيم  استاندارد انحراف
  نمونه تعداد

  محدوده نمونه وني
  ت .ق. غ ت ق.

١  ٣٩ ٢٠/١٣ ٤٢/٤٤٨ ٩٠/٩٧ ٠٩/١٢٥ ٥٧/٩٤ Zn 

  (A) يتصادف نمونه

 

٣ ٣٧  ٠١/٠ ٢٣/٨ ١٧/٠ ٥٩/٠ ٤٨/١ Cd 
٠ ٤٠ ٧٣/٠ ٩٦/١٠ ٠٦/٣ ١/٣ ٦/١ Pb 
١ ٣٩ ٤٧/١ ١٥/١٤ ٨/٣ ٧١/٤ ٠٦/٣ Cu 

         
١ ٣٩ ٥٨/٢٢ ٠١/٣٠٤ ٣٢/٩٠ ٢/١٠٥ ٧/٦٨ Zn 

بافت  )B( کامل انيجر کي از پس
قد 

مي
  ٦ ٣٤ ٠٠٩/٠ ٦/١٣ ٢٢/٠ ٢٢/١ ٥٢/٢ Cd 

٠ ٤٠ .٧٩/٠ ٦/٨ ٦٢/٢ ٨/٢ ٧٦/١ Pb 
٩ ٣١ ٢٢/١ ٧٧/٦٦ ٠٦/٥ ٥٣/٨ ٢٢/١٢ Cu 

         
٠ ٤٠ ٠٤/٤ ٨/١٧٠٣ ٤/٢٤١ ٤٥/٣١٠ ٠٢/٣٢٨ Zn 

   (C) آب انيجر نينخست نمونه
٢ ٣٨ ١١/٠ ٦٠/٣ ٤٠/٠ ٦٨/٠ ٨٢/٠ Cd 
٢ ٣٨ ٣٣/٠ ٤٤/٥ ٣٨/٢ ٣٢/٢ ٢٦/١ Pb 
٠ ٤٠ ٠٢/١ ٢٤/٢٤ ٨/٦ ٢٨/٨ ٠٧/٦ Cu 
٠ ٢٠ ٤٨/٣٦ ٩/١٥١ ٢/١٠٣ ٧٤/١٠٠ ٢٦/٢٨ Zn 

  (A) يتصادف نمونه

  

٠ ٢٠ ٠٦/٠ ٨/٧ ١٥٢/٠ ٦٣/٠ ٧٤/١ Cd 
١ ١٩ ٦٤/٠ ٣٣/٣ ٩١/٠ ٣٣/١ ٩/٠ Pb 

٠ ٢٠ ٥٩/١ ٧٤/٥ ٠٢/٣ ٢٩/٣ ٢٧/١ Cu 
         

٠ ٢٠ ٣٦/٥ ٢٦/٢١٢ ٥/١٠٢ ٣٢/٨٣ ٩٤/٥٣ Zn 

بافت (B) کامل انيجر کي از سپ
 

يجد
 Cd ٤ ١٦ ١/٠ ٣٨/٠ ١٥/٠ ١٦/٠ ٠٦/٠  د

٠ ٢٠ ٨/٠ ٤/١١ ١ ٢/٢ ٤٢/٢ Pb 
٠ ٢٠ ٦١/١ ٠٢/١٣ ٢١/٢ ١٦/٣ ٦/٢ Cu 

         
٠ ٢٠ ٥٤/٩ ٢٨/٣٩٠ ٥٣/١٤٧ ٨٧/١٨٠ ٥٧/١٠١ Zn 

 Cd ١ ١٩ ٠٥/٠ ٤٥/٣ ١٨/٠ ٦١/٠ ٩٨/٠   (C) آب انيجر نينخست نمونه
١ ١٩ ٧٣/٠ ٠١/١١ ٢٨/٢ ٨٥/٢ ٧٤/٢ Pb 
٢ ١٨ ٧٧/١ ٥٥/٨٧ ٦٨/١٦ ٣/٢٣ ٥٨/٢٣ Cu 
١ ٥ ٢٥/٥٥ ٣٧/٢٠١ ٩٥/١٠٢ ٩٥/١١١ ٠٤/٥٥ Zn 

 خانه) هي(تصف شهر آب منبع
٠ ٥ ٠٤/٠ ٨٢/٠ ٠٧٢/٠ ٢٦/٠ ٣٣/٠ Cd 
١ ٤ ١٢/٣ ٤٥/٣ ١٤/٣ ٢/٣ ١٦/٠ Pb 
٣ ٢ ١٩/١ ٤٣/٢ ٨١/١ ٨١/١ ٨٧/٠ Cu 

  صيتشخ قابل = ت. .ق    صيتشخ ابلق ريغ = ت. ق. غ.
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 يها نمونه در نيسنگ يفلزها نيانگيم غلظت ةسيمقا - ٣ جدول
  )µg l-1( استاندارد مقدار با آب

  Cu Pb  Cd  Zn 
WHO (MCL)٣٠٠٠  ٣  ١٠  ١٠٠٠ ١  
ISIRI (MCL)٣٠٠٠  ٣  ١٠  ١٠٠٠  ٢  

  ٠  ٣/٦  ٢/٥  ٠ WHO از باالتر يها نمونه درصد
  ٠  ٣/٦  ٢/٥  ٠ ISIRI از باالتر يها نمونه درصد

١)WHO,2004،( ١٩٩٧ رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد٢.  

  
 کل در نيسنگ يفلزها نيانگيم غلظت يفيتوص آمار - ٤ جدول

  *)µg l-1( آب يها نمونه

  نيانگيم  نهيشيب  نهيکم  وني
 انحراف

 استاندارد
 قابل %
  صيتشخ

Zn ٠٠/٩٨  ٠٠/١٨٣  ١٧/١٦٠  ٧٩/١٧٠٣  ٠٤/٤  
Cd  ٠٠/٨٢  ٥٣/١  ٦٨/٠  ٦٠/١٣ ٠٠٩/٠  
Pb  ٠٠/٩١  ٨٣/١  ٦١/٢  ٤١/١١  ٣٣/٠  
Cu ٠٠/٨٠  ٢٦/١١  ٨٠/٧  ٥٥/٨٧  ٠٢/١  

  يبردار نمونه روش سه نيانگيم*
 

 نيب يخط يهمبستگ زانيم يبررس يبرا حاضر کار در
 بيضر از آب يها نمونه در ريمتغعنوان  به ،نيسنگ يفلزها

 ،مثبت عالمت شد. استفاده ١رمنياسپ يهمبستگ 
 را وارونه يهمبستگ ،يمنف عالمت و ميمستق يهمبستگ

 يهمبستگ يبررس در آمده دست به يها داده دهد. يم نشان
 يفلزها نيب مختلف يها يبردار نمونه در که دهد يم نشان

 ).٦ (جدول دارد وجود يدار  يمعن يهمبستگ مختلف،
 يتصادف يبردار نمونه روش در که کرد شنهاديپ توان يم

 ديجد بافت در ميکادم - سرب وني دو يبرا يمشترک منبع
 يبردار نمونه در دارد. وجود ميقد بافت در يرو -ميکادم و

 يدارا يرو -سرب ،بافت دو هر در کامل انيجر کي از پس
 يهمبستگ يدارا سرب -مس و معکوس يهمبستگ

 پس آب انيجر ،نينخست يبردار نمونه در .هستند ميمستق
 ،يرو - سرب د،يجد بافت در ماند زمان کي گذشت از

 -سرب و يرو -ميکادم ،ميقد بافت در و ميکادم - سرب
 وجود دارند. ميمستق يهمبستگ يرو - مس و ميکادم

 از وني دو نيا منبع از نشان مس و سرب نيب يهمبستگ
 به توجه با .دارد منطقه يشناس نيزم و يآبرسان يها لوله

 با که گفت توان يم DO-pH نيب معکوس يهمبستگ وجود
 جانداران زير تيفعال و آب در موجود يآل مواد ،pH شکاه

 ژنياکس ژن،ياکس مصرف آمدن  نييپا با و ابدي يم کاهش

                                                
1- Spearman correlation 

 نيب معکوس يهمبستگ کند. يم دايپ شيافزا آب محلول
EC-pH ريتأث و دروژنيه وني ليپتانس شيافزا دليل به 

 يها آب در ،نيهمچن است؛ EC شيافزا بر آن ميمستق
 ،نيهمچن است. شتريب محلول يها ونيکات مقدار تر يدياس

 آب در محلول ژنياکس مقدار تا شود يم سبب دما شيافزا
 يژگيو دو نيا نيب معکوس يهمبستگ که کند دايپ کاهش

   .است آن بر يدييتأ زين
 يها داده تا دارد ضرورت يگاه يآمار ليتحل و هيتجز در

 از مختلف يرهايمتغ ٢يبند دسته شوند. يبند هدست بهمشا
 يحدود تا رهايمتغ يبرا ها داده يريگ اندازه با ها نمونه

 شناخته يا خوشه ليتحل و هيتجز عنوان با و است دهيچيپ
 يبرا نخست گام در ،حاضر کار در .)٢٠١٢ ،ي(زمان شود يم

 ةمنطق و نوع به توجه بدون ها داده تمام يا خوشه ليتحل
 ٣وارد تميالگور از ها آن کردناستاندارد از بعد ،يبردار نمونه

 است. شده استفاده ٤يدسياقل ةفاصل مربع از استفاده با
 و اول ةخوش در ميکادم و سرب يها وني که داد نشان جينتا

 مشاهده نيا از دارند. قرار دوم  خوشه در مس و يرو وني
 يدارا خوشه هر در يفلز وني دو که کرد شنهاديپ توان يم

 ميکادم و يور يها وني منبع و هستند کساني منبع
  .است يفلز يها هلول انحالل خاطر به
  

  گيري نتيجه
نتايج اين تحقيق نشان داد که کيفيت آب منطقة مورد  

هاي فيزيکي مانند هدايت  مطالعه از نظر برخي ويژگي
و دما در سطح مطلوبي قرار  pHالکتريکي، اکسيژن محلول، 

 هاي آب شهر زنجان دارد. غلظت فلزهاي سنگين در نمونه
تر از  خانه و نواحي جديدتر شهر پايين در محل تصفيه ويژه به

بيشينة مجاز قابل قبول و قابل اغماض بوده است. 
گيري دو يون فلزي سرب و کادميم نشان داد که  اندزه

و  ٢/٥ترتيب  ها (به ها در تعداد محدودي از نمونه مقدار آن
هاي  درصد) بيشتر از حد مجاز است. مقايسة داده ٣/٦
درصد  ٧٥دهد  ربوط به بافت جديد و قديم شهر نشان ميم

نمونه)  ١٢نمونة آلوده از کل  ٩هاي آلوده به کادميم ( نمونه
هاي آلوده به سرب مربوط به بافت قديم  درصد نمونه ٦٠و 

که ميزان غلظت اين دو فلز در محل  شهر است؛ در حالي
يري بوده گ قابل اندازه خانه آب شهر بسيار پايين و غير تصفيه

                                                
2- Classification 
3- Wardalgorithm 
4- Squared Euclidean distance 
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توان نتيجه گرفت که آلودگي در شبکة  است. بنابراين، مي
هاي قديمي که داراي  در بخش ويژه آبرساني شهري و به

اند، به آب اضافه شده و آب ورودي  هاي فرسوده فلزي لوله
 اين مطالعهبه شبکه عاري از هر گونه آلودگي بوده است. 

طقه، شناسي من دهد که در حال حاضر، زمين نشان مي
هاي فرآوري فلز تأثير زيادي  هاي معدني و کارخانه فعاليت

 شرب هاي آب بر افزايش غلظت فلزهاي سنگين در نمونه
منطقه مورد مطالعه ندارند. فلزهاي مس و روي در بيشتر 

ها کمتر  ها در نمونه ها ديده شد؛ با اين حال، مقدار آن نمونه
و ملي ايران از مقدار بيشينة مجاز استاندارهاي جهاني 

برداري بيانگر آن است که در  هاي مختلف نمونه است. روش

هاي فلزي بيشتر از ساير  نخستين جريان آب، مقدار يون
ماندگاري آب و تأثير  دليل بهتواند  هاست که مي روش
باشد. به همين  هاي فلزي در شبکة آبرساني  زدگي لوله زنگ

ر بيشتر از دليل، غلظت فلزهاي مذکور در بافت قديم شه
هاي  بافت جديد است. غلظت فلزهاي مورد مطالعه در نمونه

پس از يک جريان کامل از شير آب مصرفي نسبت به دو 
هاي  تر است و در نمونه برداري پايين روش ديگر نمونه

ساعته آب) به مقدار  ٨نخستين جريان آب (پس از سکون 
لزي را هاي ف رسد. اين موضوع نيز اثر لوله بيشينة خود مي

 کند. بر افزايش غلظت فلزها تأييد مي

  
  نيسنگ يهافلز يمحتو بر يبردار نمونه يها روش ريتأث يا چندگانه ةسيمقا - ٥ جدول

  روش  نمونه
Cu  Pb  Cd  Zn 

١  ٢    ١  ٢    ١  ٢    ١  ٢  

ت
باف

  ميقد 

A -  *   - *   - *     * 
B  -  *   - *   - *     * 
C  -  *   - *   - *   *   
p -  ٩٣/٠  ٠٠/١    ٢٦/٠ -    ٠٨/٠ -    ٠٩/٠  

ت
باف

 
  ديجد

A   *   - *    - *     * 
B   *   - *   - *     * 
C  *    - *   - *   *   
p ٧٠/٠  ٠٠/١    ٤٨/٠ -    ٠٩/٠ -    ٩٩/٠  ٠٠/١  

A آب؛ کامل انيجر از پس نمونه B ؛يتصادف نمونه C آب؛ انيجر نينخست نمونهP  ها روهگ بودن کساني ةدهند نشان * طرفه؛ دو آزمون الاحتم  
 

  آب يها نمونه در يکيزيف يها يژگيو از يبرخ و نيسنگ يفلزها نيب رمنياسپ يهمبستگ ةديچک - ٦ جدول
 شده  مشاهده يها يهمبستگ  يبردار نمونه روش  بافت

يجد
 A  Pb/Cd; -DO/pH; EC/Cd; -EC/pH  د

B  -Pb/Zn;pH/Cu; -DO/pH; -EC/Cu;-EC/pH  
C  Pb/Zn; Pb/Cd; -DO/pH; -EC/pH;-T/ Cu  

يقد
  A  Cd/Zn;-EC/DO;-T/DO;T/EC  م

B  -Pb/Zn; Cu/Pb; DO/pH; EC/Cu; -EC/pH; -EC/DO; -T/pH; -T/DO; T/EC  
C  Cd/Zn; Pb/Cd;Cu/Zn;DO/Cu;-T/DO;T/EC  

  
  تقدير و تشکر

از مسئوالن محترم شرکت آب و فاضالب شهري استان 
خاطر ارائه اطالعات الزم در اين پژوهش و  زنجان به

خانه آب تقدير و تشکر  برداري از تصفيه کاري در نمونههم
گشايي براي بهبود  گردد. اميد است نتايج اين مطالعه راه مي

  کيفيت آب آشاميدني در سطح کشور باشد.
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