
 

 

16 

  61-11/ ص 6400 پاییز و زمستان/ 4/ شماره سال دوم ،مجله ترویجی حفظ و بهره وری آب

 

 

 چکیده
های محیط هستند که  باشد. فلزات سنگین نیز یکی از آلوده کننده ل مهم محیط زیست میئآلودگی یکی از مسا

 است کهصر اعناین  یکی ازمولیبدن  ها شوند. منابع آب و خاک و برهم خوردن تعادل اکوسیستم باعث آلودگیتوانند  می

آلودگی گیرد.  و در صنایع مختلف از جمله هواپیماسازی مورد استفاده قرار می بوده 59/59و وزن اتمی  24دارای عدد اتمی 

. در تحقیقی استبر روی دستگاه تنفسی  آن اثر مستقیمدهد که از جمله  توسط آن سالمت انسان را نیز تحت تأثیر قرار می

ثیر أتا بتوان ت شدباران بررسی  در دو فصل کم باران و پر های سطحی آبمیزان مولیبدن در  شد درمنطقه سرچشمه انجامکه 

بعد از و ی آور های آب در طول مسیر رودخانه جمع . برای این منظور نمونهارزیابی کردکارخانه را در آلودگی رودخانه 

 فصل دو های آب در نتایج مقایسه میانگین نمونهتعیین گردید. های آب با دستگاه جذب اتمی  تغلیظ میزان مولیبدن در نمونه

 بین کارخانه مس و آن بیشترین غلظتداری از نظر آلودگی به مولیبدن نشان داد.  و قبل و بعد از سد رسوبگیر تفاوت معنی

بعد از سد رسوب گیر و گیر روانه شده  به سمت سد رسوبو  بودهکه ناشی از فاضالب کارخانه مس  بودگیر  سد رسوب

مجاز این عناصر در بر اساس استانداردهای اعالم شده، حد شود.  کاسته می آب دلیل ته نشین شدن درآن از میزان آلودگی  به

 آزمایشمورد های  نمونه عنصر در این غلظت که ر استگرم بر لیت میلی 10/1و  10/1به ترتیب  آشامیدنیکشاورزی و آب

  شود. برای آشامیدن و کشاورزی توصیه نمی و هتر بودبیش

 آب، آلودگی، مولیبدن، عناصر سنگین، معدن، سرچشمه :واژگان کلیدی

 بیان مسئله
باشند. هرچند  اکوسیستم میبرهم خوردن تعادل  های منابع آب و خاک و عامل مهم در وده کنندهلآ جمله فلزات سنگین از

ها ضمن برهم زدن تعادل محیط زیست حیات  ها در حد مطلوب ضروری است اما افزایش یا کاهش شدید آن وجود آن

 وزن مخصوص که گردند می اطالق عناصریطبق تعریف به  سنگینات فلز دهد. قرار میموجودات زنده را در معرض خطر 

g/cmبیشتر از
براثر فعل و انفعاالت و عوامل طبیعی  کهد نبطور طبیعی در قشر زمین وجود دار داده وبه خود اختصاص را  9 3

 ضمن آن .شوند های آلی می ها و رسوبات وارد اکوسیستم سوزهای طبیعی، هوازدگی، فرسایش سنگ ها، آتش از قبیل آتشفشان

های سطحی ارزیابی تأثیر مولیبدن معدن مس بر آلودگی آب
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، صنعتی و کشاورزی، استخراج معادن، مصرف های شهری های انسانی یا عوامل غیرطبیعی، از طریق فاضالب که توسط فعالیت 

. فلزات از (3) یابد ها در محیط زیست افزایش می میزان آن توانند آلوده کننده باشند، سایر مواردی که میهای فسیلی و  سوخت

و ن هایی هستند که در کالبد چرخه حیات تثبیت شده و وارد بدن آبزیان مختلف شده و یا از طریق گیاها جمله آالینده

های  مولیبدن فلزی است که دارای ظرفیت(. 9و  2)کنند  ایجاد میهای مختلفی را  به مصرف انسان رسیده و ناراحتیحیوانات 

در جنگ  مولیبدننخستین کاربرد اصلی است.  تر خطرناکدر نتیجه پایدارتر و  آن که ظرفیت شش از انواع دیگراست مختلف 

هم  هواپیماها موتور و ها پوش زره در کرد، و فوالدهای مقاوم به حرارت را تولید می شد می افزوده فوالد به که جهانی اول بود

های معدنی مس  تر همراه با سنگ ترین سنگ مولیبدن است که بیش مهم« مولیبدنیت»مولیبدن یا  سولفور .شد می استفاده

یک عنصر الزم و  کممولیبدن در غلظت . داردباشد و بدین جهت محصول مولیبدن تا حد بسیار زیادی به مس بستگی  می

 09-421متوسط میزان جذب مولیبدن برای افراد بالغ در دامنه حدود باشد.  میاساسی برای بهداشت و سالمت انسان و حیوان 

سمی  تواند میباالتر  های غلظتدر حالی که  است،های متفاوت مختلف  میکروگرم در روز است که این دامنه در افراد با وزن

الیم مسمومیت با آور بوده و اثر مستقیم آن بر روی دستگاه تنفس است. ع و وجود آن تا حدود زیاد زیان و خطرناک باشد

حالی، سستی و  ، بیکاهش اشتها اسهال، مولیبدن به صورت تحریکات مخاط بینی، گلو و چشم، اختالالت تنفسی و گوارشی،

. یکی از عالیم مشخص مسمومیت با مولیبدن کم خونی همراه با کم شود یمشاهده مو کمبود مس در بدن  کم شدن رشد

 (.6های قرمز است ) شدن مقدار هموگلوبین و نقصان گلبول

از جمله خاکی که گیاهان مورد مصرف انسان یا دام در  ،شوند فلزات سمی از منابع مختلف وارد غذا و نهایتاً بدن انسان می

های کشاورزی،  ها، کودها و دیگر مواد بکار برده شده در زمین (. فاضالب0) شوند ن آبیاری مید و آبی که از آنکن آن رشد می

لوازم و سایر چیزهایی که در مراحل انبار کردن و تهیه غذا  ،رهانآب استفاده شده در مراحل تهیه پخت غذا، تجهیزات، کانتی

ها  های حاصل از آن یابیم که معادن و استخراج و فاضالب وجود عناصر سنگین درمی أ(. با توجه به منش5, 8رود ) بکار می

مطالعات مختلفی برای ارزیابی آلودگی  .(01) تواند نقش مهمی در آلوده کردن محیط زیست توسط این عناصر داشته باشد می

های  ن بررسی میزان آلودگی در آببنابرای( که نشان دهنده اهمیت موضوع است. 4و0در این منطقه صورت گرفته است )

کند  سطحی که در معرض آلودگی توسط کارخانه معدن مس سرچشمه است و به پایین دست باغات مختلف راه پیدا می

 اهمیت دارد.

 دستاورد معرفی
های  های سراب و پایاب آب های آبخیز واقع در منطقه مس سرچشمه و بخش ابتدا آمار و اطالعات مربوط به حوزه

 فروردین ماه در اواخر فصل تر در ها برداری نمونههای بارندگی موجود  با توجه به نقشهحی آن جمع آوری گردید. سپس سط

)به دلیل کاهش بارندگی  ها در فصل خشک از اواخر شهریور تا اوایل مهرماه برداری نمونه و های سطحی به دلیل افزایش آب

 مشخص شده که در هر نقطهانجام شد  آب به این ترتیب برداری . نمونهگردیدانجام  های سطحی( در تابستان و کم شدن آب

ها نهایتا از هر قسمت یک  برداری آب از رودخانه به طور تصادفی از وسط و طرفین برداشته و پس از مخلوط کردن آن نمونه

استخراج و پیش تغلیظ، توسط دستگاه جذب های پلی اتیلنی به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از عمل  نمونه دو لیتری در بطری

(. الزم به ذکر است که نمونه برداری از همه نقاط در 0گیری شد )جدول  اتمی و از طریق کوره گرفیتی میزان مولیبدن اندازه

 فصل حداکثر طی یک دوره ده روزه انجام گرفت.  هر
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 باران و پر باراننتایج میزان مولیبدن در آب رودخانه شور در دو فصل کم  -1جدول

 غلظت کل مولیبدن در فصل نمونه آب

 (mg/L)کم باران  

غلظت کل مولیبدن در فصل 

 (mg/L)پرباران

0 262/0 116/0 

4 146/6 918/0 

3 918/0 181/0 

2 166/6 686/0 

9 106/6 106/0 

6 966/6 681/0 

0 686/6 666/0 

8 486/6 188/0 

5 986/0 696/0 

01 668/6 066/6 

00 906/6 669/6 

04 946/6 666/6 

03 006/6 889/0 

02 680/6 964/0 

09 696/6 906/0 

06 686/6 689/0 

00 661/6 966/0 

08 889/0 666/0 

05 699/6 641/0 

41 690/6 606/0 

40 086/6 466/0 

44 066/6 664/6 

43 486/6 661/6 

42 196/0 896/0 

49 460/0 188/0 

 

های آب گرفته شدده درایدن دو فصدل از نظدر میدزان       خشک نشان داد که بین نمونه و فصل تر دو آب در های نتایج نمونه

هدای   مقایسه نمونده  و میزان بارندگی باعث رقیق شدن و کاهش میزان مولیبدن شده است. دار وجود دارد مولیبدن تفاوت معنی

 بدین  کده  دادنشدان  گیر ایجاد شده در منطقه به طور جداگانه هم  رسوب از سد و بعد قبل تر و خشک، گرفته شده در دو فصل
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توان نتیجه گرفت سد  دار وجود داشت و می معنی از نظر میزان عنصر مولیبدن تفاوتهر دو فصل در و بعد از سد قبل  ها نمونه

 تواند مقداری از آلودگی آب عبوری از معدن را کاهش دهد. گیر می رسوب

ها در طول مسیر رودخانده از سدمت    برداری که نمونه با توجه به اینو  های سطحی آلودگی در آب با مشاهده نقشه پراکنش

 عنصدر ترین میدزان   در فصل خشک بیش شد که مالحظه ،یعنی شهر رفسنجان صورت گرفته است دست معدن به سمت پایین

 باشدد.  که به دلیل انباشته شدن فاضالب معدن درآن قسمت می است گیر در مسیر رودخانه نزدیک ورودی سد رسوب مولیبدن

ناشی از فاضدالب   تواند میکه  دیده شدگیر  سد رسوب مولیبدن بین کارخانه مس سرچشمه و ترین غلظت در فصل تر نیز بیش

بعدد   .شدود  ته میگیر به دلیل ته نشین شدن درآن از میزان آلودگی کاس بعد از سد رسوبو  باشدکارخانه مس و شهر سرچشمه 

 گیر به سمت شهر رفسنجان نوسان تغییرات میزان مولیبدن زیاد نیست.   از سد رسوب

سسه علمی، ؤزایی و مخاطرات بهداشتی در منابع آب و خاک رفتار متفاوتی داشته و هر کشور یا م عناصر از دیدگاه بیماری

ارائده نمدوده    ییو اجتماعی منطقده خدود اسدتانداردها    با لحاظ مسایل بهداشتی جامعه خاص و تا حدودی مالحظات اقتصادی

 ا حدد مجداز  بد  ها نمونهدر این تحقیق با مقایسه میزان مولیبدن  دهند. ای نشان می است که بعضاً با یکدیگر تفاوت قابل مالحظه

ر آب آشامیدنی و د 10/1که  در آب کشاورزیو استاندارد اعالم شده توسط محیط زیست  0193اعالم شده در استاندارد ملی 

 بود. غلظت عنصر مولیبدن در آب بیش از حد مجاز مشاهده شد که گرم بر لیتر است میلی 10/1

 دهد.  های سطحی حوزه مورد نظر را نشان می توسط مولیبدن در آب های پراکنش آلودگی نقشه 4و  0های  شکل

 
 باران کم   : نقشه پراکنش مولیبدن در فصل1شکل 
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 باران پر   پراکنش مولیبدن در فصل: نقشه 2شکل 

 

 ترویجی های توصیه
مین آب بدرای مدصارف أهایی است که تد ترین عوامل توسعه جوامع انسانی بوده و ایران از جمله کشور آب از ضروری

های  با توجه به حجم قابل توجه پسابود. ش ردان در راستای توسعه پایدار محسوب میم های مهم دولت مختلدف از دغدغه

عنوان  های زیست محیطی به ریزی جهت اسدتفاده از ایدن مندابع بدا لحاظ کردن جنبه های برگشتی، برنامه شهری، صنعتی و آب

جایی که اگر مولیبدن  از آن .اهمیت داردهدا  چنین کداهش آلدودگی ری مناسب جهت جبران بخشی از این کمبودها و همهکارا

های آب  در نمونهمولیبدن توجهی برای انسان ایجاد خواهد کرد و میزان به دست آمده در بدن افزایش یابد خطرات قابل 

 :خصوصأ در فصل کم باران قابل توجه بود، لذا بهتر است

 .تر استفاده شود های سطحی در این منطقه تا حد ممکن برای کشاورزی و یا استفاده احشام کم آب  -0

 میزان جذب مولیبدنآب آبیاری، اسیدیته خاک و آب بررسی شود. چون عنوان  در صورت نیاز به استفاده از آن به  -4

 .به رطوبت و اسیدیته خاک بستگی دارددر گیاه 
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چون بسته به شرایط محیطی ممکن  ،ردیگقرار آزمایش مورد  ،در صورت امکان میزان مولیبدن در زمان استفاده  -3

 است میزان آن تغییر کند. 

گرم بر لیتر است و با  میلی 10/1این فلز در آب آشامیدنی حدود  0193استاندارد ملی حد مجاز اعالم شده در   -2

 های سطحی منطقه جهت آشامیدن استفاده نشود. شود از آب توجه به نتایج توصیه می

میلی گرم بر لیتر( استفاده از این آب  10/1) در آب کشاورزیطبق حد مجاز توصیه شده توسط محیط زیست   -9

 زی نیز مضر است. برای کشاور

اقدامات الزم است  دهنده آلودگی است، به دست آمده که نشاننتایج وجود مجتمع مس سرچشمه و اتوجه به ب  -6

به حداقل  باعثها  آالیندهتوان با پایش مستمر  میکار  برای اینانجام شود. ها  گیرانه و کنترل آلودگی آب پیش

چنین اقداماتی جهت پاالیش بهتر خروجی  و هم ع آببها روی منا کاهش اثرات آن و فلزات سنگین رساندن نشتی

 انجام داد.و رفع آلودگی منطقه کاهش  برایمجتمع سرچشمه 
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