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 ی متوسطه ی دورهها ابشیمی محیط زیست در کت
 

 1، عباسعلی زمانی*2پریسا حیدری
 

 دبیر و کارشناس ارشد شیمی تجزیه، زنجان، آموزش و پرورش ماهنشان، دبیرستان کوثر1
 استادیار شیمی تجزیه، گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان2

 
 

 چکیده
اش اره   س ت یز طیمح   تیبه اهم یمختلف یها در فصل یزندگ یبرا یمیبا عنوان ش ستانریاول دب یمیکتاب ش

ح ال   نی  ب ا ا . [2-4] تر شده اس ت  کمرنگ یستیز طیمح یمیش یردپا گرید  کتاب  اما در سه. [1]کرده است 

 یها در آموزش مفهوم را گریمختلف سه کتاب د یها در فصل یستیز طیمح یها از بحث یاریبس تواند یمعلم م

در  نیس نگ  یفلزها یها یژگیاز و یدر آموزش جدول تناوب توان یبه عنوان مثال م. استفاده کند یمیمختلف ش

ت ا   ش ود  یس ب  م    یمیش یها در آموزش مفهوم یستیز طیمح یها بحث یادآوری. صحبت کرد ستیز طیمح

 ینش ان دادن کاربرده ا   ب ا  نیچن   ه م . ک رد  یادآوری زیرا ن ستیز طیمح تیآموزش جذاب، اهم کیعالوه بر 

 یه ا  ب ر عن وان   یدر این مقاله ب ا م رور  . کرد دیرا تاک ستیز طیبا مح یمیش یدوست ست،یز طیدر مح یمیش

ب ه کم ک معل م ب ه آن اش اره و در       توان د  یکه م   یستیز طیمح یها بحث رستانیدب یمیش یها بامختلف کت

 .آموزش استفاده شود آورده شده است

 

 کلیدیکلمات 
 می محیط زیستی شیمی، شی

 

 نکات برجسته پژوهش
 ی متوسطه های شیمی دوره ی موضوع زیست محیطی درباره های آگاهی 

 خطرناک باشد یفرد تواند یم یآشنا با اکولوژ نا ستیمیش. 

 میتقس   وس فر یآتمس فر و ب  توس فر، یل دروس فر، یه یمیش امل ش    ییه ا  بخش ریرا به ز ستیز طیمح یمیش 

 .کنند یم

 

 

                                                           
*

 p.heidari_68@yahoo.com، 91428171420شماره تلفن 
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 مقدمه -1
ه ای م واد ش یمیایی     ها، انتقال، اثرات و کیفیت نهایی گونه منابع، واکنشی  مطالعهمحیط زیست عبارت است از شیمی 

تر شیمی محیط زیست علم  به بیان ساده. ها های انسان بر این فرایند ی تأثیر فعالیت مطالعههای آب، خاک و هوا و نیز  در محیط

ضرورت دارد که اص ولی از   آموزی برای هر دانش. شوند ر محیط زیست پدیدار میهای شیمیایی است که د ای از پدیده آن دسته

توان د ف ردی خطرن اک     آشنا با اکول وژی م ی   شیمیست نا. های خود فراگیرد عنوان قسمتی از آموزش شیمی محیط زیست را به

 ،یس ت یز ،یک  یزیف ترایی  نس بت ب ه ح واد  و ت     یتیاست که در ه ر ف رد حساس     نیا ستیز طیهدف آموزش مح .[5]باشد

بتوان د   ،یط  یمح س ت یز لیمسا صیکه ضمن قدرت تشخ یبه وجود آورد به گونه ا ستیز طینسبت به مح یاسیو س یاجتماع

 .[6] دبپرداز یطیمح ستیل زیها و حل مسا به ابداع روش

 .کنن د  هایی شامل ش یمی هیدروس فر، لیتوس فر، آتمس فر و بیوس فر تقس یم م ی        شیمی محیط زیست را به زیر بخش

ه ای ب رف،    ه ا، آبگیره ای مص نوعی، ت وده     ه ا، نه ر   ها، دریاچه ی آب و شامل اقیانوس ی اشکال چندگانه هیدروسفر دربرگیرنده

ه ای   ه ای گون ه   ی ش یمی مح یط زیس ت، آب م ایع و واک نش      در مطالع ه . ی زیرزمینی استها آبهای قطبی و  ها، یخ یخچال

 .ر استشیمیایی در آن از اهمیت بیشتری برخوردا

ب ه م واد مع دنی موج ود در      ای ن اص طال ، عموم ا    . را در بر داردی زمین  های بیرونی بخش جامد کره لیتوسفر قسمت

ش ود و   های پیچیده و گوناگون مواد معدنی، مواد آلی و آب و هوایی که با خاک در تماس است گفته م ی  میزهی زمین و آ پوسته

 .بخش لیتوسفر است ترین مهمخاک  ،محیط زیست از نقطه نظر شیمی

ه ای   آتمسفر، بر حس   ارتف اع ب ه مح دوده    . است  ای از گازها که زمین را احاطه کرده آتمسفر عبارت است از مجموعه

های خورش یدی، ب ار آل ودگی و عوام ل      یافت تابشتمسفر با ت ییر ارتفاع، میزان درسرشت شیمیایی آ. شود لفی تقسیم میمخت

 .دهد شان میت ییرات زیادی را ندیگر 

را ه ا   آنهای زنده و محیطی اس ت ک ه بالواس طه     ی ارگانیسم بیوسفر دربرگیرنده. اصطال  بیوسفر به زندگی اشاره دارد

 .[5] تأثیر ماهیت شیمیایی محیط پیرامون استبیوسفر به شدت تحت . گیرد دربر می

 

 متوسطه ی ی شیمی دورهها باهای زیست محیطی در کت عنوان -1
شود ت ا خ      معرفی می نمود انیبه کمک معلم در کالس درس ب توان یکه مهای زیست محیطی یر برخی از موضوعبخش ز در

 .آموزش زیست محیطی موجود را جبران نماید

 ([2] 6شیمی دوم دبیرستان صفحه ) پرتوزایی -1-2

ک ه ب ه    ش ود  یگفت ه م    یندیبه فرآ( تهیویواکتیراد) ییپرتوزا .دهد یرخ م ییپرتوزا ندیفرا ویاکت ویراد ایدر مواد پرتوزا 

عل و انفعاالت ای است که طی یکسری ف ماده پرتوزا ماده .[7] شوند یم یا هسته یدچار واپاش یاتم داریناپا یها آن هسته لهیوس

ایی کند، همه مواد طبیعی ی ا مص نوعی قابلی ت پرت وز     های خاصی را گسیل میهای خود، پرتوها یا تابشخاص در هسته ی اتم

یک ترکی  پای دار از خ ود    ای ناپایدار دارند و برای تبدیل شدن به که هستهشود میندارند و این قابلیت فقط در موادی مشاهده 

 .[8] کنند میپرتوهایی را گسیل 

 ویاکت ویراد مواد مضرات -1-2-2

مدت ط والنی ب اقی    های رادیواکتیو بهزیان ناشی از انتشار پرتو. بار است اکتیو، حتی به میزان اندک زیان تشعشعات رادیو

 تیمس وم  ج اد یاو  هس تند  یس م  وی  واکتیم واد راد  .ش ود  و به مکان کوچکی محدود نمی یابد نسل انتقال میماند، نسل به  می
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 نی  ا. ش وند  یم  در ف رد   یکیژنت راتییاگر شخص مسموم زنده بماند، باعث ت  یحت شوند، یوارد بدن که م تیو در نها کنند یم

 دیواکتی وی را تشعش عات را  که دارد یبه خاطر اتمسفر نیزم ی وجود داشته باشند و خوشبختانه کره نیدر سطح زم دینبامواد 

 یبه طور مصنوع ها خودشان انسان نکهیمگر ا. شود ها به سطح زمین می دن آنو مانع رسی کند یجذب م آیند می دیکه از خورش

 یاتم یدر اطراف راکتورها. است یکیژنت راتییت  کنند، یم جادیا ها نیکه ا یا مسئله ترین مهم .ندمنتشر بکن طیرا در مح ها نیا

ک ه   ییه ا  دست و پا و انواع قورباغه یب یها مارمولک ایبا سه پا، با دو سر و  ییها مارمولک طور مثال بهنشود،  اطیاگر دقت و احت

و م ر    تیمواد باال باش د، باع ث مس موم    نیا غلظتالبته اگر . شود یمشاهده مند، ا هشکل داد رییبه اصطال  دفورمه شده و ت 

 .[9] دنشو یو جانور م اهیفرد، گ

 ([2] 11شیمی دوم دبیرستان صفحه ) کسیاشعه ا -1-1

از  یو عکس بردار  یاس ت ک ه در بلورشناس     سیاز ام وا  الکتروم ن اط   ینوع( اشعه رونتگن) کسیاشعه ا ای کسیپرتو ا

 یه ا  نق ص  صیدر تش خ  رمخ رب یتست غ یها از روش یکیجامد و به عنوان  یایاز درون اش یاربدن و عکسبرد یداخل یاعضا

 .[11] کاربرد دارد...( و ها در لوله مثال)شده  تهساخ یایموجود در اش

 شعه ایکسامضرات  -1-1-2

 DNAدر   یباع ث آس    تی  در نها ک س، یب ا اش عه ا   یمیبرخورد دا. شود یم یسلول یها  یآس جادیباعث اایکس اشعه 

ک م اش عه    ریمق اد  یدانشمندان معتقدند حت. شود یم جادیا یسرطان یها و سلول کند یم رییها ت  و رشد سلول شود یها م سلول

ه ا مث ل    ناسرط یکه خطر ابتال به برخ رسد  یبه نظر م. دهد یم شیها را افزا ناسرط هخطر ابتال ب زیوجود دارد ن عتیکه در طب

 [.11] باشد شتریسرطان خون ب

 ([2] 33شیمی دوم دبیرستان صفحه )جدول تناوبی عنصرها  -1-9

 آرسنیک -1-9-2

 ها کش استخرا  معدن، آفت یمحصول فرع: منبع

 توان د  یم ی، مسموم کننده است و حتفلز نیا. شود یاز آن دفع م یزیناچ زانیو م مانند سرب در بدن انباشته کیآرسن

 ریثأت  . گ ردد  انی  چه ار پا  تیآل وده نم وده و موج   مس موم     زی  را ن وان ات یف ه ح ، علویزراعت یها نیزم یشستشو قیاز طر

  .است ppm 15/1مجاز آن در آب ، مقدار. است ه شد دییأت( پوست) کیآرسن ییزا سرطان

  کادمیم -1-9-1

 آب یها فلزات، لوله یکار فضوالت استخرا  معدن، آب ع،یزائدات صنا: منبع

باعث س وزش  ، فلز نیامال  محلول ا. شود یاز آن دفع م یدر بدن انباشته و مقدار کم است که یاز زمره عناصر میکادم

 یدگیخون و پوس   نیکاهش هموگلوب رینظ یخرگوش اثرات نامطلوب رینظ یواناتیح یفلز بر رو نیا. گردد یجدار معده و روده م

سب  افزایش فش ار خ ون،   و  شود ین روی میدر فرایندهای شیمیایی جانش .است ppm 11/1مقدار مجاز آن. دندان داشته است

 .استهای قرمز خون و مسمومیت جانداران آبزی  ها، تخری  گلبول آسی  در کلیه

 جیوه -1-9-9

 سنگ ها، زغال کش مصرف حشره ،یمعدنکاو ،یصنعت یها پسماند: منبع

. است شیعنصر رو به افزا نیا، مقدار شدن جوامع یسفانه با صنعتأمت. شدت مسموم کننده است هعنصر خطرناک، ب نیا

 .ممنوع است زین زیفوق العاده ناچ ریدر مقاد یحت یشهر یها آبعنصر در  نیوجود ا یکل طور به

 میسلن -1-9-4
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 گوگرد، زغال سنگ ،یعیطب یکیمنابع ژئولوژ: منبع

 هی  آن در کب د و کل  رهی  عنصر، موج   خخ  نیا یحاو اهانیگ هیدارد و ت ذ تیاهم انیعنصر از نظر پرورش چهار پا نیا

 نی  ا. آن موج  سرطان کبد اس ت  یآل باتی، نشان دهنده آن است که ترکافتهیخرگوش انجام  یکه بر رو یشاتیآزما. گردد یم

خوشبختانه مقدار  .شده است دهید کنند، یم یزندگ میسلن ادیبا غلظت ز ییها طیمحکه در  یموجودات یبررو یطور کل هعنصر ب

. مقدار قابل ت وجهی از آن برخ ورد ش ده اس ت     ها و گیاهان به ولی در بعضی خاک. قابل مالحظه نیست چندان ها آبم در سلنی

 .تعیین شده است  ppm 11/1  ی شهری حدودها آبمقدار مجاز این عنصر در 

 مس -1-9-5

 یمواد معدن یشستشو ،یمعدنکاو ،یشهر یهاو زباله یفلزات، فضوالت صنعت یکار آب: منبع

ک ه   یط ور  بهمضر است،  اریبس انیماه یآن برا یسولفات  یو وجود ترک شود یم دهیندرت د هب یعیطب یاه آبمس، در 

، حس اس هس تند و   م اده  نی  ب ه ا  ه ا  م اهی  گ ر یقزل آال کشنده است و ان واع د  یماه یآن در آب برا تریدر ل گرم یلیم 12/1

 ای  م س و   یحرارت   یاز مبدلها بعبور آ علت به ا غالب .مرد دناهسولفات مس خو گرم یلیم 2/1با  یطیدر مح ها ماهی نیتر مقاوم

 ه ا  آب در پ س  م س  یب ه مق دار قاب ل ت وجه     توان ی، مها جلبکرشد  از یریجلوگ یشنا برا یمعرف سولفات مس در استخرها

 .[5و12] برخورد نمود

 ([2] 59شیمی دوم دبیرستان صفحه ) نیترات -1-4

-مول آن و فر یمعدن یهاونیاز آن یکی تراتین
NO

وج ود   ب ه  ت روژن یعنص ر ن  ونیداس  یعنص ر در اث ر اکس   نیا. است 3

، شود می دیتول یعیطب ندیفرآ کیاست و از آنجا که در اثر  اهانیدر گ نیسنتز پروتئ یبرا یاز عناصر ضرور یکی تراتین. دیآ یم

ه ا  موجود در فاض الب  یآل تروژنیکه ن شود میباعث  نیزم یهاهیدر ال یشهر یهافاضالب نفوخ .شود می افتی عتیدر تمام طب

شده و از آنجا  لیتبد تراتیبه ن تیو در نها تیتریو سپس به ن آمونیم ونیموجود در خاک، به  یزمهایکروارگانیم تیدر اثر فعال

شود  می ینیرزمیآب ز یهانجا وارد سفرهآتر و از  قیعم یهاهیوارد ال ست،ین  یترک نیا یخاک قادر به نگهدار یسطح هیکه ال

 یکش اورز  یه ا نیک ه در زم    ییایمیش   یکوده ا  قی  از طر ت رات ین نیچن هم .آب شرب هستند نیمأت یاز منابع اصل یکیکه 

 .شود یدنیوارد آب آشام توانند می زیشوند ن یاستفاده م

 تراتین مضرات -1-4-2

 ق ات یتحق یبرخ  . ها شود سرطان ریسا ایو سرطان م ز  یتومورها ایباعث سرطان معده و  دتوان میدر آب  تراتیوجود ن

 .اند زا بوده ، سرطانیشگاهیآزما واناتیدر ح تراتین باتیاند که ترک ثابت کرده

ن وزادان   یب را  خصوص ا   یدنیدر آب آشام تراتیوجود ن. حداقل پانزده سال بعد از مصرف آشکار خواهد شد ترات،ین یاثرات منف

 .[13] خواهد داشت یدر پ ار یریارض جبران ناپذخردساالن و زنان باردار عو رخوار،یش

 ([2] 73شیمی دوم دبیرستان صفحه ) کلر -1-5

و  یش دت س م   ب ه  یرا دارد ام ا گ از   ه ا  ندهیدر ش و  یدکنندگیو س ف  ییآب، مواد غ ذا  کنندگی یضدعفون تیکلر خاص

اول از آن  یر ط ول جن گ جه ان   ک ه د  ییت ا ج ا   .ش ود  می هیو ر یتنفس یبه مجار  یآس و استنشاق آن باعثخطرناک است 

ب ه   لی  به رنگ زرد ما یگازصورت  به یمتعارف طیکلر در شرا .و سرطان استفاده شده بود یخفگ جادیا یبرا یعنوان گاز جنگ به

 ری  نظ)کل ره   یآل   یه ا  مانند حالل ییایمیاز مواد ش یاریساخت بس یاز کلر در صنعت برا. باشد ینافذ م یسبز، محرک و با بو

و  یکیم واد پالس ت   ه ا،  ک ش  آفت ک،یو آرومات کیفاتیآل نهیکلر یها دروکربنیه ریو سا( دکربنیکلرواتان و تتراکلر ی، ترکلروفرم

اس تفاده   یفل ز  یدهای  و کلر کیدری  پوکلریو ه کیدریکلر دی، کاغذ، سنتز اس(کلروپرن یو پل دیکلرا لینیو یمانند پل) مرهایپل

و خ ون و   هیانسان به انواع سرطان مانند ر در دراز مدت باعث ابتال شود، یآن استفاده م از یدنیگاز کلر که در آب آشام .شود یم
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ه ا، س وزش مخ اط و در درازم دت در      در استخوان یباعث ناراحت زین و استخر طیو در مح جهیباعث سرگ نیچن شود، هم می... 

 تیسر، باعث حساس یوشو انسان در موقع شست یتماس آب کلرزده با موها یحت .شود یصورت غلظت باال، باعث ایجاد زخم م

 یو خطرن اک  ییایمیخصوص زالوها در آب کلرزده، به خ اطر وج ود م اده ش      و به انیآبز .شود یم گرییمو و مشکالت د زشیو ر

ن ات  ق ای  از آب رودخان ه، چ اه، چش مه     دی  باه ا   آن ینگه دار  یبرا زنده بمانند و حتما  توانند یاز دو ماه نم شیهمچون کلر، ب

 .[12و14] کرد دهاستفا

 ([2] 93شیمی دوم دبیرستان صفحه ) سنتزی یآل ییایمیمواد ش -1-6

 ای  ت ر   از اجس ام س اده   دانانیمیو اغل  توسط ش شوند ینم افتی عتیهستند که در طب یباتیترک یسنتز ییایمیمواد ش

 یآل   یب ات یترکه ا   آندارن د و بخ ش اعظ م     یجارمواد مصرف ت نیاکثر ا. شوند ی، سنتز متر دهیچیبا ساختار پ یمواد یفروپاش

 .[12] استفاده شده است باتیترک نیا ختمانکربن در سا هیعنوان منبع اول ههستند که از نفت ب
 نی  از ا یب ردار  و به ره  دیبا تول. افتی شیکشورها به شدت افزا یرشد صنعت با 21قرن  لیاز اوا یآل ییایمیمواد ش دیتول

 نیب د  خاک، آب و هوا افزوده ش د،  ندهیبر تعداد مواد آال (ها ها و سوخت ها حالل کشها،روغن ه مانند آفتمواد سنتزشد) باتیترک

 زی  را ن ین  یرزمیس طح و ز  یه ا  آبمن ابع   یآل ییایمیمواد ش .افتی شیافزا ستیز طیحم یدر آلودگ باتیترک نیسهم ا  یترت

براس اس  . ش ود  م ی  اف ت ی ییایمیش   یآل ندهیاز مواد آال یعیوس فیط ینیرزمیز یها آبکه امروزه در  یآلوده کرده اند به طور

 ینیرزمیز یها آبدر  ییایمیش یگونه ماده آل 175در حدود  (1984یتکنولوژ تیریدفتر مد) کایمتحده آمر التیدر ا یا مطالعه

 .[15] شده است ییشناسا

زا ب ودن و   مانن د س رطان   تیاز س م  یاثرات ناش :بسته عبارتند از یهاطیفرار در مح یمواد آل یاثرات بهداشت نیتر مهم

 .[16] یخستگو  پوست، عدم تمرکز یسردرد، سرفه، خشک ،ینیمانند سوزش چشم و ب یو عوارض میعال

 ([3] 88شیمی سوم دبیرستان صفحه ) های سمیگاز -1-7

مر  فرد مس موم خواهن د   منجر به ، موقع هدر صورت عدم درمان ب شود، یم جادیگازها ا نیکه توسط ا ییها تیمسموم

ب ه مراک ز    هی  و به فاصله چن د ثان  شوند یخون م انیجرسهولت وارد  هب شوند، یچون از راه تنفس وارد بدن م یسم یگازها. شد

 .گردد یمعلوم م یاز سموم گاز یبعض دیو شد ی، اثر آننجایو از ا رسند یم یعصب

  :[12] باشند گازهای زیر سمی می

اکس ید   ، دی(SO2)گ وگرد   دیاکس   ید، (COCl2) لی  کربون کل رور ، (Cl2) کل ر ، (CO2) دکربنیاکس   ید، (CO)کربن  دیمونوکس

  (NO2) نیتروژن

 

  [(3] 114صفحه  رستانیسوم دب یمیش) ها محیطی شوینده اثرات زیست -1-8

 ب ات یاز ترک یمق دار  ،ش وند  یها وارد م   ها و تاالب اچهی، مانند دربسته یها آببه منابع  یخانگ یها که فاضالب یهنگام

، ه ا  تات ر یه ا و ن  چ ون فس فات  . ابندی ی، به همراه فاضالب در آن راه میساختگ یها ندهیاز شو دهمان یدار باق تروژنیدار و ن فسفر

ه ا ب ا    جلبک نیو ا دنشو میها  جلبک یعاد ریو غ عی، سب  رشد سردنباش یها م و جلبک یآبز انهایرشد گ یبرا یمناسب یغذا

 دی  مف یه ا  یآب ز  و ها یماه ریشدن آن و مر  و م ، آلودهبآدر  ژنیحل شده در آب سب  کمبود اکس ژنیاکس هیور یمصرف ب

 .شود میوارد  ینئیبه منابع پروت یادیز یها انی، زراه نیاز ا و دنشو می گرید

د نآور یوجود م هب بآبر سطح  یادیاست که کف ز نیاکنند  یوارد م ستیز طیبه مح یساختگ یها ندهیکه شو یگرید انیز

 یه ا از منب ع  یکیکه  (فتوسنتز)نور ساخت  یاتیح دهیو مانع پد ردیگ یمرا ب آدرون  هب نور دنیرس یجلو یتا حدکه این کف 

 .[17] شود میآب است  یریگ ژنیمهم اکس
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  ی متوسطه های دوره شیمی محیط زیست در کتاب                
                 

 

 

 [(4] 19صفحه  رستانیچهارم دب یمیش) کاتالیزگرها -1-3

 نیپالت -1-3-2

انسان ن دارد،   یبرا یفلز خطر جدصورت  به نیپالت. شود یدرمان سرطان استفاده م یبرا نیتپال یها  یاز ترک یاز برخ

مانن د مع ده،    ب دن  یه ا  ارگان  یتخر ،یپوست یها تیسرطان، حساس ،یکیژنت یدگرگون لیاز قب یخطرات نیپالت یها نمک اما

 .دارد ییشنوا ستمیم ز استخوان و س ،هیکل

 

 نیکل -1-3-1

با پوس ت اف راد حس اس     کلیتماس ن. است یسم اریگاز بس کی کیکربن کلین. باشد می زا سرطان کل،ین دیدود و سولف

 .[11] کند یآلرژ جادیممکن است ا

 

 [(4] 94صفحه  رستانیچهارم دب یمیش) ها باتری -1-21

 لی  دل نیهم   ب ه . ندا خطرناک ستیز طیمح ینشوند، برا افتیمناس  بازصورت  بهاگر هستند که  یفلزات یها حاو یباتر

 .نمود یریجلوگ نیزم یرو مواد بر نیاز گسترده شدن ا یستیبا

 نیفل زات س نگ   م،یان داز  یم   یرکشاورزیو غ یکشاورز یها نیزم یرو بر افت،یها را بدون در نظرگرفتن نکات باز یکه باتر یزمان

 .[18] شود یها م وارد بدن انسان ت،ینها که در کند میآب را آلوده  اطراف آن، پخش شده و خاک و ی، در هواباتریدر  موجود

 

 [(4] 112صفحه  رستانیچهارم دب یمیش) کاری آب-1-22

مص نوعات   ک اری  آب یه ا  پساب ژهیو به و یفلز عیمربوط به فاضالب صنا ستیز طیمح یها یآلودگ نیتر از عمده یکی

 نی  ا. باش د  یم   نیآلوده به فل زات س نگ   یصنعت یهاپساب نیاز آلوده تر یکی کاری آب عیها و صنا کارگاه پساب. باشد یم یفلز

ب ه نح و    دی  باشند که با نیفلزات سنگ ریسا ایو  میکادم وکروم  انور،یتوانند آلوده به س یم کاری آب ندیبسته به نوع فرا ها باپس

 .[19] گردند هیتصف یمناسب

 

 مراجع
اللّه؛  نعمت ،یارشد راستهیو ،رستانیسال اول دب یمیش ،یرسد یها کتاب فیو تأل یزیر دفتر برنامه یمیگروه ش فیتأل یشورا[ 1]

 .1391 ران،یا یدرس یها تهران، شرکت چاپ ونشر کتاب

 ران،یا یدرس یها حسن؛ تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب ،یحذرخان راستهیو ،رستانیدوم دب یمیشمنصور؛ و همکاران،  ،ینیعابد[ 2]

1391. 

 ران،یا یدرس یها اللّه؛ تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب نعمت ،یارشد راستهیو ،رستانیسوم دب یمیشاحمد؛ و همکاران،  ،یاله رو [ 3]

1391. 

 یها اللّه؛ تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب نعمت ،یارشد راستهیو ،یدانشگاه شیپ ی دوره یمیشو همکاران،  اللّه؛ فیس ،یلیجل[ 4]

 .1391 ران،یا یدرس

 .1371، ترجمه نوری، جعفر، فردوسی، سعید، نشر دانشگاه آزاد اسالمی زمستان محیط زیستشیمی ماناهان، استانلی،  [5]
[6] http://journals.miau.ac.ir 
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http://fa.wikipedia.org [7] 

http://meleniom.blogfa.com [8] 

http://www.pazhoheshkade.ir [9] 

http://fa.wikipedia.org [10] 

http://www.mums.ac.ir[11] 

12] http://daneshnameh.roshd.ir] 

http://www.hirabsun.com [13] 

http://isna.ir [14] 

http://samani2008.blogfa.com [15] 

http://airpollutions.persianblog.ir [16] 

 .1387اول، نشر مبتکران،  شیرایو ،یصنعت یهاآب و پساب هیرضا، اصول تصفمحمد ،یکاظم، مالرد ،یرئوف [17]

 http://persian.cri.cn [18] 

http://nahrabzist.com [19] 
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