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 PIXEگیري مقدار عناصر موجود در آب آشامیدنی بروجرد با استفاده از روش  اندازه
  2پروین ؛اولیایی،2محمود مرادي، ؛1مریم گودرزي،

  ایران- بروجرد واحد اسالمی، آزاد دانشگاه فیزیک گروه1
 ایران- تهران ،ایران اتمی انرژي سازمان اي هسته فنون و علوم پژوهشگاه2

  

  چکیده
 مسیر در موجود عناصر تمام دارد که حاللیتی قدرت به نظر سو کی از زیرا شود، نمی افتی طبیعت در خالص طور به که است زمین روي ترکیبات فراوانترین از کیی آب

 آشامیدنی آب مختلف عناصر .گذارد تاثیرمی آب کیفیت بر نیز اقلیمی شرایط. کند می آلوده مستقیم غیر ای مستقیم را آن بشر دیگر سوي از و کند می حل بیش ای کم را خود
بنابراین در دست داشتن مشخصات آب آشامیدنی اهمیت بسزایی در تامین . گذارند مصرف کنندگان اثرات نامطلوبی می سالمتی بر باشند بیشتر مجاز حد از چنانچه

استفاده شده  PIXE(Particle induced x-ray emission) بروجرد از روش آنالیزبراي آنالیز نمونه هاي آب آشامیدنی شهرستان  .بهداشت عمومی شهروندان دارد
 .را در یک نوبت آزمایش شناسایی و تعیین مقدار نمود ≤11zاتوان کلیه عناصر موجود در آب آشامیدنی ب که به کمک این روش می
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Abstract 

Water is one of the most abundant compounds on the Earth which cannot be found in its pure form in nature. 
because being a potent solvent it solves most of the elements in its path. Human activities also lead to the pollution 
of water. Various elements in drinking water must have concentrations below certain limits. Otherwise, they may 
adversely affect the health of those drinking the water. It is therefore important to be able to characterize the 
elements in drinking water, in order to safeguard the public health. In this study, PIXE analysis has been used to 
identify all elements in Boroujerd’s drinking water with Z≥11, and to determine their concentrations. 

  مقدمه

شرقی  شمالنفردر  376000 حدود باجمعیتی بروجرد شهر
ن، منبع تامین آب آشامیدنی این شهرستا. استان لرستان قرار دارد

باشد که پس از انتقال به منبع هاي کوههاي این شهر می سرچشمه
  .گیردشبکه توزیع و آبرسانی قرار میاصلی شهر، در 

تحقیق و بررسی درباره عناصر کم مقدار در سه دهه اخیر مورد 
این عناصر در بسیاري از . است توجه محققین زیادي قرار گرفته

فرایندهاي بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی بدن نقش مهمی دارند و با 
  از . شودد میکم یا زیاد شدن مقادیر آنها اثرات سوئی در بدن ایجا

  

  
از طریق آب درصد مقدار این عناصر  25آنجا که حدود 

  .نمودشوند باید توجه زیادي به آلودگی آب آشامیدنی وارد بدن می
ي مختلفی از جملـه  هاسایی عناصر موجود در آب در زمینهشنا

. باشدداراي اهمیت زیادي می... پزشکی وغذایی، کشاورزي، صنایع
امراض با کـم یـا    امروزه ثابت شده است که تعداد قابل توجهی از

ـ      اط زیاد شدن مقادیر مشخصه تعـدادي از عناصـر کـم مقـدار ارتب
واد آلـی  بافتهاي بیولوژیکی، به جـز مـ   .]1،2،3،4،5،6[دارند مستقیم

شند که باهاي پایین میتر در غلظتشامل یک سري عناصر سنگین
تعریـف معمـول در مـورد عناصـر      .انـد عناصر کم مقدار نام گرفته
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در نمونه مـورد   10-5 از کمتر یاست که داراي غلظتکم مقدار این 
  . شوندبه دو دسته ضروري و سمی تقسیم مینظر باشد و بطورکلی 

 یعناصر کم مقدار ضروري عناصري هستند که در اعمال حیات
اي بیوشـیمیایی  نقش مهمی به عهده دارند، زیرا بسیاري از واکنشه

گیرد و کاهش یا افزایش آنها باعث آشفتگی توسط آنها صورت می
ایـن عناصـر   بعضی دیگر از . متابولیکی و فیزیولوژیکی خواهد شد

کم مقـدار در هـیچ قسـمت از فراینـدهاي موجـود در مـاده زنـده        
توان پایین است و به سادگی می شرکت نداشته و غلظت آنها کامال

عناصر کـم مقـدار    آنها را نوعی آلودگی در بدن دانست که به آنها
تواند کاهش هر یک از عناصر شیمیایی می افزایش یا. سمی گویند

  .بیماریها گرددسبب بروز بعضی از 
 عناصرسـنگین،  جـذب  واقعـی  سهم شده برآورد که ییآنجا از
 اهمیت به ]7[است یکسان تقریبا غذا و آب طریق از انسان توسط
بـراي طبقـه بنـدي آبهـاي      .بریممی پی آب بودن وخالص سالمت

آشامیدنی و تعیـین مقـادیر مجـاز امـالح موجـود در آن از طـرف       
 ،1در جـدول  موسسه استاندارد بین المللی مقادیري ارائه شده کـه  

  .]8،9[ درج شده است
گیري عناصر کم  ي مختلفی براي کنترل آب و اندازهروشها

 PIXE روش که یکی از بارزترین آنها مقدار آن پیشنهاد شده است
 کارایی باال، ،آنتوان به ساده بودن می این روشمزایاي از  .است

 ≤11z شناسایی عناصر موجود در نمونه باگیري سریع امکان اندازه

 و دقت اندازه گیري باال در حدود صدم میلیزمان کوتاه در مدت 
 .گرم در لیتر اشاره کرد

  
  روش آزمایش

گسیل شده یکی از بهترین تکنیکهاي آنالیز  Xآنالیز اشعه 
عنصري براي تشخیص نوع و میزان عناصر در نمونه هاي مختلف 

در . است PIXE یکی از متعارفترین روشهاي این تکنیک. است
 هدش سازي نظر تهیه و آماده ین روش نمونه کوچکی از ماده موردا

ونی با انرژي تحت بمباران باریکه پروتتوسط دستگاه شتابدهنده و 
گسیل شده از  X و سپس اشعه گیرد و شدت مشخص قرار می

و شود  مینمونه با تکنیکهاي مناسب آشکارسازي و شمارش 
  . دنگرد عناصر موجود در آن مشخص می

دهنده تا هدف، توسط سیستم  تمام مسیر عبور باریکه از شتاب
 Torr 5-10حدود  تا خالئی که در مسیر باریکه قرار گرفته است،

دهنده به کمک یک  باریکه بعد از خروج از شتاب. شود خالء می
قرار در مسیر مناسب میدان مغناطیسی جهت برخورد با نمونه 

در این مسیر دو همسوگر جهت همسوسازي باریکه . گیرد می
باریکه باید در تمام مدت برخورد با . خروجی قرار داده شده است

اي از مسیر حرکت  سادهنماي . هدف داراي شدت یکسانی باشد
  ].10[نشان داده شده است  ،1شکلباریکه در 

  
 

  .اي از مسیر حرکت باریکه نماي ساده: 1شکل

ها از آب آشامیدنی شهر بروجرد تهیه  دراین پژوهش نمونه
رجی که احتماال به منظور ثابت نگه داشتن پارامترهاي خاو شده 

لوله آب یکی از منازل د، تمام نمونه ها از نشو وارد نمونه ها می
از آب  ،براي نمونه گیري. است این شهر جمع آوري گردیده

 تاروانی که حدود چند دقیقه در لوله جریان داشته استفاده شده 
لوله به  ونن صورت از ورود امالح و عناصر ته نشین شده دریدب

هنگام نمونه گیري نیز چندین بار ظرف . نمونه جلوگیري گردد
آب مورد نیاز براي آنالیز شستشو داده تا از ورود مواد را با  نمونه

  .خارجی به آب مورد آزمایش کاسته شود
براي مقایسه آب آشامیدنی مورد استفاده در منازل با آب منبع 

از منبع تا محل  و تغییر احتماالتی آن در جریان توزیعاصلی 
ده استفاده، چند نمونه از آب منبع اصلی نیز جهت آنالیز تهیه ش

  .است
هاي آب مختلف  به نمونه ،گیري براي باال بردن دقت در اندازه

مقدار افزوده (از محلول ایتریم اضافه شده است  ،ppm25 مقدار 
شده بایستی تا حد ممکن کم باشد و سعی شود از عناصري که در 

 در آزمایشگاه .)آب وجود ندارد به عنوان شاخص استفاده گردد
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پس از سالها  اي و فنون هستهواندوگراف پژوهشگاه علوم 
شاخص هاي بسیار موثر  تحقیقات از عنصر ایتریم به عنوان یکی از

پس از افزودن شاخص نمونه را خوب هم زده تا  .شود استفاده می
محلول آب مورد نظر به صورت  چند قطره ازهمگن شود سپس 
ورقه نازك کپتون قرار داده و اجازه می دهیم تا یکنواخت بر روي 

  .خشک شود C̊̊ 5حدود يبا دما تمیزيدر سیستم 
هاي آماده شده در داخل محفظه هدف قرار گرفته سپس نمونه

    حدود یو جریان ،MeV 2پرتون فرودي با انرژي  باریکه باو 
nA 5/2 پرتوهاي ایکس مشخصه حاصل از بمباران  .بمباران شدند

درجه نسبت  135تحت زاویه که  Si(Li)نمونه توسط آشکارساز 
  .ندثبت گردید جمع آوري و ،امتداد باریکه فرودي قرار دارد به

  
  گیري خطاي اندازه 

در روش پیکسی نیز مانند سایر روشها عوامل زیادي در خطاي 
اندازه گیري دخالت دارند که عبارتند از خطاي آماري مربوط به 
طیف حاصل، خطاي ناشی از عدم یکنواختی نمونه، خطاي حاصل 

سازي طیف که شبیه از اندازه گیري پرتو فرودي و همچنین خطاي 
رد عناصر کم مقدار به در مو. صورت می گیرد نرم افزارتوسط 

ش، خطاي آماري افزایش چشمگیري دلیل پایین بودن میزان شمار
  .یابد می

روش بدلیل اینکه از روش اندازه گیري نسبی استفاده این در 
براي کلیه  ماري سطح زیر پیکآشده تمام خطاها بجز خطاي 

  .گردند ا یکسان بوده ودر محاسبات حذف میپارامتره
  

محاسبه خطا روي مقدار عنصر شاخص و تنها خطاي قابل 
ور کم به منظ .خطاي سطح زیر پیک عنصر مورد نظر می باشد

گیري سعی شده آزمایش تا حد  کردن خطا در روشهاي اندازه
 شمارش ادامه 1000 مجموع سطح زیر پیک عنصر شاخص برابر

درصد  3یابد که در این صورت مقدار خطا روي شاخص برابر 
 نظر مورد مقدار ،پیک زیر سطح کم مقدار به توجه با و باشد می

 گیري اندازه چنین براي که ابدی می کاهشدرصد  20 زیر به حداکثر
.است قبولی قابل بسیار مقدار

  
  گیري نتیجهبحث و 

حاصل از عناصر  X طیف تجربی پرتوهايبراي نمونه  ،2شکل
را  91 موجود در نمونه آب آشامیدنی شهر بروجرد در فروردین ماه

نشان دهنده مقدار عناصر کم مقدار  ،2 جدولنشان می دهد و 
موجود در آب آشامیدنی این شهر در ماههاي مختلف بر حسب 

mg/lit است.  
مالحظه می شود که آب آشامیدنی  ،2و  1با مقایسه جدولهاي 

بروجرد فاقد عناصر کم مقدار سمی نظیر آرسنیک، سرب، جیوه و 
باشد ولی میانگین مقادیر برخی از عناصر کم مقدار نظیر می ... 

که  ،در زمستان بیش از حد مجاز است آلومینیوم و آهن ،کلسیم
دلیل آن میتواند ناشی از افزایش این عنصر در طی شستن مسیر 

در حالت کلی آب شهر بروجرد از نظر . هنگام بارندگی باشد
  .مناسبی قرار دارددر وضعیت در حال حاضر عناصر کم مقدار 

  

  
  . 1391ماه فروردین در بروجرد شهر آشامیدنی آب نمونه در موجود صرعنا از حاصل X پرتوهاي تجربی طیف:  2شکل
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 آشامیدنی آب در موجود شیمیایی عناصر مجاز مقدار حداکثر : 1جدول
 

 (mg/lit) حسب بر مجاز مقدار حداکثر شیمیایی عالمت عنصر نام

 Pb 0.05 سرب
 Hg 0.001 جیوه
 Ba 1 باریم

 Sb 0.005 آنتیموان
 Cd 0.005 کادمیم
 Mo 0.07 مولیبدن
 As 0.05 آرسنیک
 Zn 3 روي
 Cu 1 مس
 Ni 0.02 نیکل
 Fe 0.3 آهن
 Mn 0.5 منگنز
 Cr 0.05 کرم

 V 0.1 وانادیم
 Ca 200 کلسیم
 Cl 400 کلر

 S 130 سولفور
 Al 0.2 آلومینییوم
 Mg 50 منیزیم
 Na 200 سدیم

 
  

  سپاسگزاري
از ریاست و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد 

اند و همچنین از رئیس و کارکنان محترم  ه امکان این پزوهش را فراهم کردهک
انجام آزمایشها ما را ایران که در  واندوگراف سازمان انرژي اتمیآزمایشگاه 
  .نماییم اند تشکر و قدردانی می یاري نموده

 آشامیدنی آب در موجود مقدار کم عناصر گیري اندازه نتایج :2جدول

  mg/lit)( حسب بر مختلف ماههاي در بروجرد شهر
  Na  Mg Al  Si  S  Cl  K  Ca  Fe  Cu Zn 

 0.04 0.03  0.38  146.90  4.45  69.48  7.98  13.87  0.26  10.38  10.05  فروردین

 0.03 0.03  0.29  142.56  3.70  78.99  4.55  9.90-    8.36-  *   اردیبهشت

 - 0.05  0.25  144.28  1.32  91.93  4.23  5.40-    2.86-    خرداد

  0.03  -  0.06  105.00  3.50  91.00  2.50  12.00-    40.00  19.50  تیر

 0.03 -  0.10  54.20  2.61  55.05  1.60  4.60-    27.20  17.80  مرداد

  0.04  -  0.08  104.25  1.75  47.25  3.25  6.50  -  31.50  17.50  شهریور

  0.03  0.03  0.05  59.00  2.52  45.75  0.50  4.25-    24.75  10.25  مهر

  0.04  0.03  0.09  50.50  1.75  34.75  4.75  5.20-    22.50  10.25  آبان

  0.03  0.04  0.03  49.25  1.75  38.00  0.50  5.10-    18.75  7.75  آذر

  0.03  0.05  0.03  83.25  3.75  92.75  6.50  10.50-    35.25  8.15  دي

 0.04 -  0.65  374.19  2.51  55.69  5.46  10.11  0.68  9.48-    بهمن

 0.04 0.04  0.90  19.36-    27.26  5.46  22.80  2.47  13.14-    اسفند

 

  .باشد می آزمایشها این در ،گیري اندازه قبول قابل حد از کمتر ،نمونه در عنصر مقدار*
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