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پژوهش و سازندگي  پژوهش و سازندگي۷۸

شماره ۶۷، تابستان ۱۳۸۴

۷۹

                    

پژوهش و سازندگي 

در امور دام و آبزيان 

آلودگي صنعتي سرب در اطراف صنايع نفت 
و پتروشيمي  واقع در اطراف شيراز

 با تجزيه موي گاوها

چكيده 
 سرب يكي از قديمي ترين فلزات شناخته شده مي باشد. ميزان سرب مو به صورت تشخيصي براي آلودگي سرب در اطراف صنايع 
نفت و پتروشيمي مفيد مي باشد. نمونه هايي از موي گاوها در هر مورد (۶۷ نمونه در هر  فصل) در شعاع يك تا ده كيلومتري صنايع 
نفت و پتروشيمي  تهيه گرديد. نمونه هاي موي گاوها (۳۴ نمونه در هر فصل) كه از مناطق دور نسبت به كارخانجات مذكور بوده و از 
جاده هاي اصلي نيز دور بودند به عنوان نمونه هاي كنترل در نظر گرفته شدند. نمونه هاي مو سپس هضم شده و محتواي سرب آنها با 
 (۶/۵  ±۲  /۱  ppm) دستگاه جذب اتمي مورد آناليز قرار گرفت. به طور كلي نتايج مشخص ساخت كه ميانگين ميزان سرب موي گاوها
در شـعاع   ۵/  ۱ كيلومتري اطراف صنايع نفت شيراز به طور معني داري باالتر از ميانگين ميزان سرب موي گاوها (ppm  ۹/  ۰±  ۱/  ۳)، در 
شعاع   ۵/  ۱ كيلومتري اطراف صنايع پتروشيمي  شيراز مي باشد (  p<۰  /۰۵). محتواي ميانگين سرب موي گاوهاي كنترل در طول سال 
(ppm  ۳/  ۰±  ۱/  ۱)بود كه به طور معني داري كمتر از ميزان ميانگين سرب موي گاوهايي بود كه در فاصله   ۵/  ۱ كيلومتري اطراف صنايع 
نفت و پتروشـيمي  شـيراز مي باشد (  p<۰  /۰۵). اين مقادير نشان مي دهند كه باقيمانده سرب در بدن اين حيوانات كه گوشت آنها به 

مصرف انسان مي رسد ، بالقوه خطرناك بوده و امكان وارد شدن سرب به زنجيره غذايي انسان را فراهم ميسازد.

كلمات كليدي :گاو ،آلودگي با سرب ،صنايع پتروشيمي ،صنايع نفت
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Hair lead content of cattle as indication of lead poisoning, around Shiraz oil and petrochemical industries
By: Pourjafar, M. School of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran. , and Badiei, K. School of 
Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran. 
Lead is one of the oldest metals known to man and Industrial pollution is one of the most important sources of lead. 
Hair lead levels are diagnostically useful for lead pollution around oil and petrochemical industries. Hair samples 
(67 in each season for each species) were obtained from cattle in a radius of one to ten kilometers of Shiraz oil and 
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۸۰ پژوهش

۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره

۸۱

كار روش و مواد
اطراف در واقع دامداريهاي ــه در ابتدا ب
متفاوت فواصل ــه ب ــيمي و پتروش نفت صنايع
نفت صنايع ــه ب ــبت نس ده كيلومتر ــا ت ــك ي
سپس و نموده مراجعه ــيراز ش ــيمي و پتروش
گرم ۲ ــدودي ح ميزان قيچي از ــتفاده اس ــا ب
ظروف در و ــده چي گاوها ــر ناحيه س موي از
سپس و شد داده سرب قرار از عاري شيشه اي
تاريخ دام، مشخصات آن روي و بسته آنها درب
به ــبت نس آنها حدودي فاصلة و نمونه برداري
ثبت ــيراز ش ــيمي ــا پتروش ي و نفت ــع صناي
چرا ازگاوهاي نمونههايي متفاوتي نيز گرديد.
و آمد ــت بدس نيز صنايع اين در اطراف كننده
شده گرفته نمونهها ــده ش طريق ياد به همان

تمامي  گرديد. ثبت آنها روي بر ــخصات مش و
اندازهگيري زمان تا مناسبي محل در نمونهها
سال يك در مدت ــدند. نمونهگيري ش ذخيره
پائيز، ــتان، مختلف (بهار، تابس فصلهاي در و
هر در ترتيب اين ــه ب گرديد. انجام ــتان) زمس
۶۷ بهار، فصل در مو نمونه ۶۷ ــوان نمونه حي
فصل در نمونه ۶۷ تابستان، فصل در مو نمونه
در ــتان زمس ــه مو در فصل نمون و ۶۷ ــز پايي
گرديد. جمعآوري مختلف مسافتي شعاعهاي
نمونه گاوان (۳۴ از موي ــي كنترلي نمونههاي
صنايع به ــبت نس كه مناطقي از فصل) در هر
گرفته بودند، دور اصلي جادههاي و ــده ش ياد
ــرب در س ميزان اندازهگيري منظور به ــد. ش
ابتدا ــو را م ميزان ۰/۲۵ گرم ــو م نمونههاي
داخل در ــك نيتري ــيد اس ــر ليت ــي ميل ۳ در
ــانده جوش الكلي چراغ روي بر ــش لولة آزماي
آن به پركلريك ــيد اس ليتر ميلي ــپس ۱ س و

petrochemical industries. Hair samples of different species (34 in each season), which were obtained, far away from 
these industries and not close to main roads served as control samples. Hair samples were subsequently digested and 
analyzed for their lead content by atomic absorption spectrophotometry. Overally, results revealed that the mean hair 
lead content of cattle (6.5±1.2 ppm) around Shiraz’s oil industries (within radius of 1.5 Kilometers) were significantly 
higher than mean hair lead content of cattle (3.1±0.9 ppm), around Shiraz’s petrochemical industries (p<0.05). Mean 
hair lead content of control cases throughout the year were 1.1±0.3 ppm, 4.48±1.09 ppm and 3.37±0.35 ppm Which 
were significantly lower than mean hair lead content of cattle around Shiraz’s oil and petrochemical industries 
(p<0.05). These levels show that lead pollution around Shiraz’s oil industries can be a serious problem and must be 
considered in future.
 
Key words: Cattle, Lead polluttion, Petrochemical industries, Oil industries

مقدمه
بهوجود در ــرب س .(۱۱) است ــنگين شناخته شده ــميترين فلزات س س از يكي ــرب س
در ــرب س ــموميت با مس .(۱۸،۱۰،۶) ــد ميباش دخيل حيوانات و ــان در انس بيماري آوردن
كارخانجات نفت، ــازي، كارخانجات س رنگ كارخانجات اطراف در از جمله مختلف مكانهاي
در اصلي ــد آم و رفت ــر پ ــراف جادههاي اط در بهخصوص و ــرب س ــادن مع ــازي، باتريس
باقيمانده .(۱۷،۱۴،۱۳،۶،۲) ميدهد روي ميكنند، استفاده سربدار بنزين از كه ــورهايي كش
خاصي بهداشتي ميرسد از اهميت به مصرف انسان آنها حيواناتي كه گوشت بدن در ــرب س
اثر در ــان انس غذايي به زنجيره ــرب س ــدن وارد ش امكان و (۱۶،۱۱،۱) ــد برخوردار ميباش

.(۱۶) ــد ميرس نظر به محتمل گاوها در آلوده علوفه مصرف
ارتباط شده و انجام مو غيرآلي تركيبات روي بر فراواني تحقيقات ــته ــال گذش س ۲۰ در
ــت. گرفته اس قرار توجه مورد حيوانات ــان و در انس ــم متابوليس عمومي و ــيمي بيوش با آنان

.( ــت (۱۹،۸ اس مزمن مفيد ــموميتهاي مس ــخيصي براي تش بهطور ــرب مو، س ميزان
موش گرفتن قرار ــرب س مداوم معرض ضمن در در كه كردند گزارش ــكاران هم و Hac
Sterner .(۷) ــد ميباش ــتخوان اس در ــرب محتواي س نمايانگر در مو ــرب س ميزان صحرايي
آلودگي معرض در كه گله يك در در موي گاوان ــده تعيين ش ــرب س كه ميزان ــان داد نش
وي .(۲۲) ــد ميباش در بدن ــرب س ميزان نمايانگر بودند، گرفته قرار هوا ــاء منش با صنعتي
ميكردند، دريافت ماه سرب مدت ۲-۵ در موش هاي صحرايي كه به كه داد نشان همچنين

.(۲۲) ــت بوده اس ــتخوان آن در اس ميزان با ــتقيم در ارتباط مس مو بهصورت ــرب س ميزان
گاوان در ــرب س تجويزي ميزان ارتباطي بين دادند كه ــان نش و همكاران Rosenberger
وجود دارد (۲۰). اندامها ديگر كم آن در و با مقادير كليه كبد، مو، در و تجمع آن ــيري ش
توكيو در خانگي ــگ ۴۰ س روي بر ــرب) س (روي، مس، ــنگين س فلزات روي ــر ب ــات مطالع
ممكن است خانگي، موي سگهاي در ــنگين س فلزات ميزان اين كه اندازه گيري داد ــان نش
مقدار بيشترين كه نمود گزارش Kleminger .(۱۰) باشد ــان در انس فلزات اين بار ــگر نمايش

.(۱۲) دارد مو وجود ــي در وحش حيوانات مختلف بافتهاي در ــرب س
سنگين مفيد  فلز به اين در آلودگي ــخيصي صورت تش به مو ــرب ميزان س آنكه به توجه
در اوليه بررسي عمومي لزوم بهداشت اهميت آن در به توجه با و است ــده ش ــخيص داده تش
ترتيب اين به ــد و مي باش ــكار پتروشيميآش و نفت صنايع اطراف فلز در اين ــورد آلودگي م
متمركز ــده ش ياد صنايع اطراف گاوان موي در ــرب س ميزان ــي بررس در تحقيق اين هدايت

گرديد.

در... سرب صنعتي آلودگي
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با را حاصله محلول پركلريك ۷۰/ ۱). اسيد مخصوص (وزن گرديد اضافه
با آن سرب سپس مقدار رسانده و ليتر ۵۰ ميلي يون به بدون مقطر آب
طول در مقابل (Schimadzu-Aa-۶۷۰)اتمي جذب ــتگاه دس از استفاده

گرديد. مناسب قرائت استانداردهاي از با استفاده nmو۲۸۳ موج
در مجزا طور به گاوها مو ناحيه سر سرب در ميزان منظورمقايسه به
طور به ــر گاوها س ناحيه مو به ــبت نفت نس صنايع كيلومتري ۱ /۵ فاصله
ــه مقايس منظور به ــيمي و پتروش صنايع كيلومتري ۱/۵ فاصله ــزا در مج
ــبت نس نفت صنايع اطراف ــرب در س به گاوان موي كلي آلودگي ميزان

منظور به ــد. ش استفاده ــجويي دانش ــت تي تس از ــيمي صنايع پتروش به
با ــال س طول در كنترل گاوهاي ــوي ــرب م ميانگين س ــه ميزان مقايس
صنايع اطراف فاصله ۱/۵ كيلومتري در موي گاوها سرب ميانگين ميزان
مختلف فواصل مودر آلودگي ميانگين ميزان مقايسه ــيمي، پتروش و نفت
هر در مجزا طور پتروشيميبه صنايع نفت و اطراف كيلومتري ۱۰ تا يك
در مطالعه مورد گاوهاي كل در مو سرب ميزان ميانگين ــه مورد، مقايس
ميزان ميانگين مقايسه و ــيمي پتروش و نفت اطراف صنايع مختلف فصول
اطراف صنايع در ــال يك س طول در ــرب در موي گاوها كلي س آلودگي
واريانس آماري آناليز پتروشيمي روش و نفت
ــدن معنيدار ش پس از رفته و كار دوطرفه به
سطح ــتفاده شد. اس دانكن چندگانه از آزمون
نظر در (α=۰/۰۵ ) موارد تمامي در ــي دار معن

شد. گرفته

بحث نتايج و
 ۸ تا ۱ ــداول ج در ــق تحقي ــج اين  نتاي
نتايج مشخص كلي بهطور ــد. ميباش منعكس
گاوها موي سرب ميانگين ميزان كه ــاخت س
كيلومتري اطراف ۱ /۵ شعاع در طول سال در
(ppmو ۶/۵±۱/۲) ــزان مي به ــيراز ش نفت صنايع
ــرب محتوي س از باالتر ــي داري معن ــور بهط
۱ /۵ ــعاع ش (ppmو ۰/۶۹±۳/۱)در گاوها موي
ــيراز ــيمي ش صنايع پتروش اطراف كيلومتري
ــه مقايس ــن همي در .(p<۰/۰۵) ــد ميباش
در كنترل گاوان موي ــرب س ميزان ميانگين
طور كه به بود ــال (ppmو ۱/۱±۰/۳) س طول
ــرب س ميزان ميانگين كمتر از ــيداري معن
ــري كيلومت ۱ ــه ۵/ فاصل در گاوان ــوي م
ــيمي پتروش و ــت نف ــع صناي ــراف اط

.(۱ ميباشد(p<۰/۰۵)(جدول
كه شد داده نشان فوق آماري ــه در مقايس
فاصله در گاوان ــوي ــرب م ميانگين س ــزان مي
ميزان به ــيراز ش صنايع اطراف كيلومتري ۱/۵
از ــزان مي اين ــه ــد ك ) ميباش (ppmو ۲/ ۶/۵±۱
پاك مناطق آن در ــي كنترل ــن ميانگي ــزان مي
را معني داري ــزاش اف ppmو±۰/۳ ۱/۱ به ميزان
طبيعي كه ميزان نمود ذكر Puls .ميدهد نشان
وزن ppmو۵- ۵/ ۰ ميزان به گاوان موي در سرب
يادآوري همچنين وي .(۱۹) ــد ميباش خشك
كبد، جيره، در ــرب س كه ميزان طبيعي ــود نم
بهطور و استخوان مدفوع مغز، شير، خون، كليه،
/۲،۰ /۲-۲ /۰،۰/۱-۱/۰،<۱ ــب ترتي به طبيعي
-۳۵ ،۰/۰۰۱-۰/۰۰۳ ،۰/۰۵-۰/۱۰،۰/۰۱-۰
ــزان مي وي ــد. (۱۹). ميباش ppm ۱-۷ و ۲ /۰
ميزانppmو۹- ــه ب را گاوان در مو ــرب س باالي

(km) تعداد نمونهفاصله
ميزان نمونه

(ppm)
كنترلي ميزان

(ppm)
تعداد كنترل

۱-۱/۵۱۳۴ ۱/۱و± و **a۱/۴ ۱/۳و± و

e۶

۰/۹و± ۱/۵-۵۱۱۳/۹ و

b۰/۸ ±۱/۱۲و و

f۷

۰/۹۵و± ۵-۷۲۰۳ و

c۱/۳ ±۰/۲۵و و

g۱۰

۷-۱۰۲۳۲/۸ ۰/۷۱و± و

d۰/۸۹ ۰/۱۱و± و

b۱۱

(km) تعداد نمونهفاصله
نمونه ميزان

(ppm)
كنترلي ميزان

(ppm)
تعداد كنترل

و ۱و± *۱-۱/۵۱۲۳/۸ **a۱/۶ ±۰/۴و و

c۶

۰/۸و± ۱/۵-۵۲۱۳/۲ و

b۱ ±۰/۳و و

f۱۰

۰/۷و± ۵-۷۱۸۲/۶ و

c۱/۵۴ ±۰/۴ و

g۹

۷-۱۰۱۶۳/۵۸ ۰/۹و± و

d۰/۶۶ ۰/۱و± و

h۹

فصل در مختلف فواصل اطراف صنايع پتروشيميدر در موي گاوان واقع در (ppm) سرب ميزان :۱ جدول

معيار ٭٭: انحراف ميانگين ٭:

(p<۰/۰۵) و dو c به نسبت اختالف معني دار :a

(p<۰/۰۵) و a به  نسبت اختالف معني دار :e

(p<۰/۰۵) و b به نسبت معني دار اختالف :f

(p<۰/۰۵) و c به نسبت معني دار اختالف :g

(p<۰/۰۵) و d به نسبت معني دار اختالف :h

استان فارس تابستان در فصل در مختلف فواصل پتروشيميدر صنايع اطراف در واقع گاوان موي در (ppm) ميزان سرب جدول ۲:

معيار ٭٭: انحراف ميانگين ٭:

(p<۰/۰۵) و dو c به نسبت اختالف معني دار :a

(p<۰/۰۵) و a به  نسبت اختالف معني دار :e

(p<۰/۰۵) و b به نسبت معني دار اختالف :f

(p<۰/۰۵) و c به نسبت معني دار اختالف :g

(p<۰/۰۵) و d به نسبت معني دار اختالف :h
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پژوهش و سازندگي  پژوهش و سازندگي۸۲

شماره ۶۷، تابستان ۱۳۸۴

۸۳

(km) تعداد نمونهفاصله
ميزان نمونه

(ppm) 
(ppm) تعداد كنترلميزان كنترلي

e۶ و ۰/۴و± a۱/۵۵** و ۰/۷و± *۱۲۲/۶۵  ۵/  ۱-۱

f۱۰ و ۰/۲۱و± b۰/۶۵ و ۰/۸و± ۲۰۲/۶  ۵-۵/  ۱

g۹ و ۰/۵و± c۱/۳۱ و ۰/۷۳و± ۵-۷۱۸۲/۶

و ۰/۴۲و± ۷-۱۰۱۷۱/۹

 d۰/۸ ±و ۰/۳۱و h۹

(km) تعداد نمونهفاصله
ميزان نمونه

(ppm)
ميزان كنترلي 

(ppm)
تعداد كنترل

e۵ و ۰/۴و± a۱/۶۶** و ۰/۸و± *۱۰۲/۲  ۵/  ۱-۱

f۱۰ و ۰/۱۲و± b۱/۱ و ۰/۷۵و± ۲۰۲/۲  ۵-۵/  ۱

g۱۱ و ۰/۲و± c۱/۵۸ و ۰/۸و± ۵-۷۲۲۲/۲۵

h۸ و ۰/۱و± d۰/۸ و ۰/۶۵و± ۷-۱۰۱۵۲/۱

جدول ۳: ميزان سرب (ppm) در موي گاوان واقع در اطراف صنايع پتروشيمي در فواصل مختلف در فصل پاييز در استان فارس

٭: ميانگين   ٭٭: انحراف معيار

 (p<۰/۰۵) و d اختالف معني دار نسبت به :a

(p<۰/۰۵) و a  اختالف معني دار نسبت به :e

  (p<۰/۰۵) و b اختالف معني دار نسبت به :f

  (p<۰/۰۵) و c اختالف معني دار نسبت به :g

  (p<۰/۰۵) و d اختالف معني دار نسبت به :h

جدول ۴: ميزان سرب (ppm) در موي گاوان واقع در اطراف صنايع پتروشيمي در فواصل مختلف در فصل زمستان در استان فارس

٭: ميانگين   ٭٭: انحراف معيار

 (p<۰/۰۵) و a  اختالف معني دار نسبت به :e

  (p<۰/۰۵) و b اختالف معني دار نسبت به :f

  (p<۰/۰۵) و c اختالف معني دار نسبت به :g

  (p<۰/۰۵) و d اختالف معني دار نسبت به :h

آلودگي صنعتي سرب در...
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پژوهش و سازندگي  پژوهش و سازندگي۸۲

شماره ۶۷، تابستان ۱۳۸۴

۸۳

(km) تعداد نمونهفاصله
ميزان نمونه 

(ppm)
ميزان كنترلي 

(ppm)
تعداد كنترل

e۵ و ۰/۱۲و± a۰/۷۸** و ±۱/۲ *۱۰۸/۳  ۵/  ۱-۱

f۹ و ۰/۱۳و± b۰/۹ و ۱/۰۶و± ۱۹۷/۵  ۵-۵/  ۱

g۱۱ و ۰/۳۵و± c۱/۴۲ و ۰/۸۱و± ۵-۷۲۳۵/۴

h۹ و ۰/۴و± d۱/۳ و ۰/۵۴و± ۶۵/   ۷-۱۰۱۵۲

(km) تعداد نمونهفاصله
ميزان نمونه 

(ppm)
ميزان كنترلي

(ppm) 
تعداد كنترل

e۴ و ۰/۴و± a۱/۳** و ±۱/۰۵ *۸۶/۲  ۵/  ۱-۱

f۱۲ و ۰/۱۱و± b۰/۴ و ۰/۸۲و± ۲۵۵/۸  ۵-۵/  ۱

g۱۱ و ۰/۵و± c۱/۴ و ۰/۹۱و± ۵-۷۲۳۵/۸۲

h۷ و ۰/۱۵و± d۰/۶۲ و ۰/۵۱و± ۵/   ۷-۱۰۱۱۲

جدول ۵: ميزان سرب (ppm) در موي گاوان واقع در اطراف صنايع نفت در فواصل مختلف در فصل بهار در استان فارس

٭: ميانگين   ٭٭: انحراف معيار

 (p<۰/۰۵) و d و cاختالف معني دار نسبت به :a

 (p<۰/۰۵) و a  اختالف معني دار نسبت به :e

  (p<۰/۰۵) و b اختالف معني دار نسبت به :f

  (p<۰/۰۵) و c اختالف معني دار نسبت به :g

  (p<۰/۰۵) و d اختالف معني دار نسبت به :h

جدول ۶: ميزان سرب (ppm) در موي گاوان واقع در اطراف صنايع نفت در فواصل مختلف در فصل تابستان در استان فارس

٭: ميانگين   ٭٭: انحراف معيار

 (p<۰/۰۵) و d اختالف معني دار نسبت به :a

 (p<۰/۰۵) و a  اختالف معني دار نسبت به :e

  (p<۰/۰۵) و b اختالف معني دار نسبت به :f

  (p<۰/۰۵) و c اختالف معني دار نسبت به :g

  (p<۰/۰۵) و d اختالف معني دار نسبت به :h
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پژوهش و سازندگي  پژوهش و سازندگي۸۴

شماره ۶۷، تابستان ۱۳۸۴

۸۵

(km) تعداد نمونهفاصله
ميزان نمونه

(ppm) 
ميزان كنترلي

(ppm) 
تعداد كنترل

e۵ و ۰/۱۲و± a۰/۶** و ±۱/۳ *۱۰۶/۱  ۵/  ۱-۱

و ۰/۹۹و± ۲۱۵/۶  ۵-۵/  ۱

 b۱/۴ ±و ۰/۵و f۱۰

g۱۲ و ۰/۴۵و± c۱/۶ و ۱/۱و± ۵-۷۲۴۵/۶

h۷ و ۰/۱و± d۰/۵ و ۰/۶و± ۱/   ۷-۱۰۱۲۲

(km) تعداد نمونهفاصله
ميزان نمونه

(ppm) 
ميزان كنترلي

(ppm) 
تعداد كنترل

e۴ و ۰/۲۳و± a۰/۸** و ±۰/۹۵ *۸۵/۴  ۵/  ۱-۱

f۱۱ و ۰/۲و± b۰/۸ و ۰/۶۷و± ۲۲۵/۲  ۵-۵/  ۱

g۱۶ و ۰/۶۱و± c۱/۴ و ۰/۸۲و۵-۷۲۴۵/۳±

h۷ و ۰/۸و± d۱/۲ و ۰/۵و± ۹/   ۷-۱۰۱۳۲

جدول ۷: ميزان سرب (ppm) در موي گاوان واقع در اطراف صنايع نفت در فواصل مختلف در فصل پاييز در استان فارس

٭: ميانگين   ٭٭: انحراف معيار

 (p<۰/۰۵) و d اختالف معني دار نسبت به :a

 (p<۰/۰۵) و a  اختالف معني دار نسبت به :e

  (p<۰/۰۵) و b اختالف معني دار نسبت به :f

  (p<۰/۰۵) و c اختالف معني دار نسبت به :g

  (p<۰/۰۵) و d اختالف معني دار نسبت به :h

جدول ۸: ميزان سرب (ppm) در موي گاوان واقع در اطراف صنايع نفت در فواصل مختلف در فصل زمستان در استان فارس

٭: ميانگين   ٭٭: انحراف معيار

 (p<۰/۰۵) و d اختالف معني دار نسبت به :a

(p<۰/۰۵) و a  اختالف معني دار نسبت به :e

  (p<۰/۰۵)  و b اختالف معني دار نسبت به :f

  (p<۰/۰۵) و c اختالف معني دار نسبت به :g

  (p<۰/۰۵) و d اختالف معني دار نسبت به :h

آلودگي صنعتي سرب در...
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۸۴ پژوهش

۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره

۸۵

نمود گزارش ppmو۱۰-۱۰۰ ميزان به را مو در ــرب س ــمي و ميزان س ۵ /۳
اطراف در سرب نظر ميرسد كه مقادير بهدست آمده ترتيب به اين به .(۲۰)

بااليي باشد. حد در شيراز نفت صنايع
بين را ــاك آلمان هواي پ منطقه در گاوان ــو م ــرب س ميزان Holm

نمود. گزارش mg/kgو۰/۲۳۵-۱۷/۰۲
معرض در گاوان در ــو م ــرب س ــزان مي ــه ك داد ــزارش گ Sterner
تميز منطقه در كه گاواني ــد. ميرس و۸۸ ppm ميزان تا صنعتي ــي آلودگ
و Corte .(۲۲) گرديد گزارش ppmو۰/۱ آنها موي در ــرب س ميزان بودند
ppmو ۱۴/۷- ۲/۳ ميزان به را سالم گاو ۱۹ در ــرب مو س ميزان همكاران
گوسالههاي موهاي نمونه در ــرب س ميزان Cibulka نمودند(۴). گزارش
از پس روز ۱۰ عرض در كه گوساله هايي و ــده متولد ش مرده متولد، تازه

نمودند(۳). ذكر ۰ /۱۱-۰/ mg/kgو۵۵ را  مردهاند تولد
بر ــي موي گاوان آلودگ داد كه ميزان ــان نش اين تحقيق ــاي يافتهه
Levin مييابد. كاهش بارزي نحو به كننده آلوده مراكز از دوري ــب حس
كاغذ، بازيافت ــه ــراف يك كارخان اط در كه كردند ــزارش گ ــكاران هم و
و ــدهاند ش ــموميت مس چرا ميكردند، دچار آن در اطراف كه ــي حيوانات
افزايش با آلودگي تأثير ميزان است. يافته افزايش آنها موي سرب ميزان
داد نشان Schaten.(۱۵) ــت اس ــته كاهش داش از اطراف كارخانه فاصله
يك اطراف در ــده ش واقع گاوها در مو ــرب س ميانگين غلظت ميزان كه
گاوان نزديك بودن با مقادير ــن اي بود. ppmو۲۱±۶/۹ فلز ذوب ــه كارخان
ميزان مقايسه ميانگين .(۲۱) ــت اس ــته فلز ارتباط داش كارخانه ذوب به
صنايع مختلف اطراف فصول در مطالعه مورد موي گاوهاي ــش پوش ــرب س
بهدست آمده ميانگيـن مـقادير بيشـترين كه داد نشان ــيمي پتروش و نفت
ميباشد ppmو۶/۵±۱/۱۷) مـيزان( به بهار فصـل در مطالعـه اين در مـو در
به ــتان زمس فصل آلودگي در ميزان ميانگين ــيداري از معن طور به ــه ك
ميزان .(۸ ،۵ ،۴ ،۱ ــد(جداول ــتر ميباش بيش ( (ppmو۸۶/ ±۰ ۱/۴ ميزان
مورد گاوهاي موي ــش پوش ــتان و پاييز تابس فصل در آلودگي ــن ميانگي
را با ميزان ــيداري معن اختالف (ppmو±۱/۰۱ ۴/۹۵) ــزان به مي ــه مطالع
ــد كه ميرس نظر به .(۷ ،۶ ،۳ ،۲ نداد(جداول ــان نش بهار ــده در ش ياد
بيشتر در معرض ديگر فصول به ــبت به داليل زيرنس بهار فصل در گاوها

ــد. ــرارميگيرن ــيق آلودگ
ومتعاقب آن ــيد نور خورش تابش و افزايش روز ــول ط ــش افزاي - ۱

مي گردد. ــرب س جذب افزايش موجب ــتر، بيش D ويتامين توليد
ميزان كم با و آب ــر پ علوفه افزايش به توجه ــا ب بهار ــل در فص - ۲
كه غير خوراكي ــواد م ليس زدن به و تمايل يافته ــش افزاي پيكا ــفر، فس

مييابد. افزايش باشند، سرب حاوي ميتوانند
ظرفيتي از ۲ ــون ــوان يك كاتي عن به دو ــر ه ــرب و س ــيم كلس - ۳

ميبرند. بهره رودهاي جذب براي يكساني مكانيسم
ــترس كه دس در جيرههاي به توجه با ــتان تابس و بهار فصل در - ۴

مي باشد. بيشتر سرب جذب امكان مي باشند، اسيدي بيشتر
از ــده ش نمونههاي تهيه گزارش دادند كه ــكاران (۱۹۷۴) هم Dorn و
فصل در خود ــترين حد بيش در مو در ــرب س غلظت كه داد ــان نش گاوان
ده تا فاصلة يك آلودگي در وضعيت ــه مقايس .(۵) ــت اس آمده ــت بدس بهار
صنايع ــه ب ــبت ) نس (ppmو±۱/۰۹ ۵/۶۱ ميزان نفت به ــع صناي ــري كيلومت
ميزان داد كه نشان مطالعه مورد گاوان )در ــيمي( ppmو۴/۰۴±۰/۹۱ پتروش

اين ــد و ميباش ــتر نفت بيش صنايع اطراف معنيداري در صورت به آلودگي
نفت مورد توجه صنايع اطراف در خصوص به آلودگي كاهش موضوع بايد در
و نفت صنايع مراكز از دوري كه با داد ــان نش اين نتايج بر عالوه گيرد. قرار
كه ميرسد نظر به لذا مييابد. كاهش ــرب س به آلودگي ميزان ــيمي پتروش
بايد شده ياد صنايع نزديك به مناطق سرب، آلودگي به كاهش اقدامات در

باشند. برخوردار ويژهاي اولويت از

قدرداني و تشكر
ــالمي واحد اس ــگاه آزاد از دانش را ــود خ صميمانه ــكر تش ــان مؤلف
پروژه ابراز اين اجراي براي و مالي معنوي حمايتهاي دليل ــه ب كازرون

ميدارند.
ــبب به س ــگاه دانش اين ــكي دامپزش ــكده دانش از همچنين ــان مؤلف

ــگزاري مينمايند. سپاس بيدريغ همكاريهاي
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۸۶ پژوهش

۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره
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