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  ستيز طيمح يبر رو نيفلزات سنگ يندگيآال يبررس

  يصنعت سرب و رو يمورد مطالعه
  

 ابوالفضل قديمي-3علي شاهمرادي   -2سيد كامران يگانگي -1
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  دهيچك
به سالمت محيط  رشد صنعت در كشور اگر چه از يك سو رونق اقتصادي را در پي دارد، اما از سويي ديگر خطراتي را نسبت

اين اثرات سوء را كاهش داد.  قبل از درمان مي توانزيست و انسان افزايش داده است. البته با مديريت صحيح و پيشگيري 
صنعتي و مراكز جمعيتي داراي اهميت ويژه اي مي  آلودگي خاك يكي از موضوعاتي است كه به خصوص در اطراف شهرك هاي

مي گياهان و جانوران سالمت محيط و انسان را به مخاطره  باشد. باالرفتن مقدار فلزات سنگين در خاك و به تبع آن در
و مشكالت محيط زيستي ناشي از دفع غير اصولي آنها، تصفيه اين  حضور فلزات سنگين در پسابهاي صنعتي نياندازد.همچن

 عيصنا ترشيب كهيورود به شبكه جمع آوري فاضالب ضروري مي سازد. بطور قبيل پسابها را قبل از تخليه به محيط زيست و يا
 يم دشت ينيرزميمنابع آب ز تيفيكننده ك دياز عوامل مهم و تهد يكيداشته و  ييباال يندگيموجود در منطقه داراي بار آال

رب و س عيصنا يها يو انواع آلودگ ستيز طيكننده مح ديبر آن است كه ابتدا با شناخت عوامل تهد يمقاله سع نيدر ا باشند.
 .ديبه عمل آ يريعوامل شناخته شده و از آن جلوگ نيمقابله با ا يراه كارها يرو

 
 يطيمح ستيز يها يآلودگ ،انواعيسرب و رو عيصنا ي،آلودگ ني: فلزات سنگي ديكلمات كل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ايران -زنجان -گروه مهندسي صنايع،دانشگاه آزاد اسالمي واحدزنجان-1
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  مقدمه :.  1

 نيگردد. ا يم نيتام يليفس يكنند كه  از احتراق سوخت ها يم فمصر يانرژ يادياستخراج مقدار ز يندهايفرآ
و  ياتيح يمورد نظر ، ضرورت ها يندهايآن در فرآ فو مصر ديتول يها تيبوده و محدود ريناپذ ديسوخت ها تجد

 تي، رعا طيمح ياز آلوده ساز يمشكالت ناش گريد يكند. ازسو يم جاديآن را ا فكردن مصر نهي، به ريناپذ زيگر
 تيم رعاو عد يليفس يسوخت ها هيرو يب فباشد. مصر يالزم م يالملل نيو تعهدات ب طيو شرا يطيمح ستيمسائل ز

 يم نيفلزات سنگ .}1.{ديتنگ نما شتريعصر هرچه ب نيانسان ا يرا برا يتواند عرصه زندگ يم يجهان ياستانداردها
 يتوان سنگ ها يرا م نيفلزات سنگ يعيشوند. منابع طب ستيز طيزاد وارد مح نيتوانند از منابع انسان زاد و زم

توان   يفلزات را م نيا يعيطب ريخاك در نظر گرفت و منابع غ التيتشك يو هوازدگ يدگرگون ،يرسوب ،يآتشفشان
مواد الزم  ي} معدنكار2دانست.{ يصنعت يها تيو فعال يكشاورز ،يانسان همچون معدنكار يها تيمتأثر از فعال

و  اتيها امكان ح يآلودگ شيبا افزا يانسان زاد از طرف يها تيبشر را فراهم كرده و فعال شرفتيو پ اتيح يبرا
 يطيمح ستيز راتياز كشورها، تأث ياريجهت در بس ني. به همرديگ يسالم را از بشر م ستيز طياستفاده از مح

 ياه تياز فعال يخاك ناش يآلودگ نهيدر زم  يياستانداردها تيدر نهاقرار گرفته و  يمورد بررس يمعدنكار اتيعمل
خطرات مناطق  نيمهمتر .صنعت در نظر گرفته شده است نيحاصل از ا اهيآب، خاك و گ يها يو حدود آلودگ يمعدن

 يباشد. باطله ها دارا يرها شده در منطقه م يمعدن و باطله ها يديزهاب اس ،يديو معادن متروكه سولف ييكانه زا
شوند،  يعناصر رها شده و وارد منابع آب و خاك م نيا ،يطيمح  ژهيو طياز عناصر بوده كه تحت شرا ييغلظت باال

  }2شده، باال است .{ ييزا كانه يو زون ها يمناطق معدن يعناصر در خاك ها  نهيلذا غلظت زم
  

  ستيز طيبر مح نياثر فلزات سنگ
كادميم، سرب، كروم و جيوه بسيار سمي بوده و باعث آسيب جدي به سالمت  ك،يبعضي از فلزات سنگين مثل آرسن

و  نيقابل توجه فلزات سنگ ريمقاد يحاو يفلز يخصوصاً كانسارها يمنابع  معدن نكهيانسان مي شوند. با توجه به ا
و  ،يمعدن يو توده ها و رگه ها زبانيم نگبا س ينيرزميو ز يسطح يهستند، تماس آب ها يعناصر بالقوه سم

و عناصر بالقوه  نياز فلزات سنگ ياديعناصر مختلف شده و مقدار ز يسنگ ها در كانسارها باعث آزادساز يهوازدگ
  گذارد . يم يمجاور برجا يدست و خاك ها نييرا در رسوبات پا يسم
  
  : شوديم يناش ريز يكل يصنعت ازقسمت ها نيا يبار آلودگ.  2

  مترمكعب در روز 150 - 100 يفاضآلب هاي صنعت -الف 
  يشده به آب هاي سطح هيمترمكعب در روز تخل 50 - 75يفاضآلب هاي انسان  -ب 
  سرب  يميمعادن قد يباطله ها  -ج 
  زغال يو دود حاصل از سوزاندن صنعت نيسنگ يها نيدود اگزوز ماش -د 
  مرتبط با آن ريسرب و ذخا يو فرآور يمعدن كار -ه 
  آب و غذا و استنشاق دود آلوده به سرب -و 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 مجموعه مقاالت پنجمين كنفرانس انرژي و محيط زيست

  978 - 600 – 8045 – 45 –8شماره شابك مقاالت: 
  هاي صدا و سيما، ايران، تهران، مركز همايش1394سوم  دي  

88671676 )021 (- 09197556424  
 مجريان: هم انديشان انرژي كيميا و

  انجمن علمي مهندسي حرارتي و برودتي ايران 
www.Energyconf.ir  

 
 

٣ 
 

 

 به صورت جزئي به شرح زير نيفلزات سنگ يندگيبا توجه به موارد ذكر شده در باال،آال.   3
   :مي باشد

  ستيز طيمح ياثر سرب در آلودگ  -3-1
  هاآب يسرب در آلودگ ريتأث  -3-2
  هاخاك يسرب در آلودگ ريتأث  -3-3
  هوا يسرب در آلودگ ريتأث  -3-4
  اهانيگ يسرب در آلودگ ريتأث  -3-5
 انسان يسرب برسالمت ريتأث  -3-6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يسرب و رو عيصنا يها يندگيآال-1شكل شماره 

 
  

  ستيز طيمح ياثر سرب در آلودگ -3-1
 دهنديمطالعات نشان م يشده است. بعض يتوجه خاص يرصنعتيو غ يسرب با منشاء صنعت يبه آلودگ رياخ يدر سالها

برابر به سرب آلوده شده  10از  شي) بشيسال پ ونيليم 2آنها (حدود  شيدايپ لينسبت به اوا هاانوسيكه سطح اق
از سه هزار سال  زيو خود انسان ن كنديآلوده م بسال است كه بشر آب و خاك و هوا را با سر 5000 نياست. همچن

  .{7}به سرب بوده است يدر معرض آلودگ يسرب ليبا كاربرد ظروف و وسا شيپ
  
  هاآب يسرب در آلودگ ريتأث -3-2

آالیندگی ھای 
زیست محیطی  

اثر سرب در -
آلودگی محیط 

زیست

تأثیر سرب در  -
آلودگی آب ھا

آبھای سطحی و 
رودھا آبھای زیر زمینی

تأثیر سرب در 
آلودگی خاك ھا

نمک ھای سطحی 
خاک خاک کشاورزی

تأثیر سرب در 
آلودگی ھوا

تأثیر سرب در  -
آلودگی گیاھان

تأثیر سرب 
برسالمتی انسان
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 از ياري. امروزه بسرديگيدر برم زينه تنها هوا و خاك بلكه آبها را ن ستيز طيسرب در مح يو آلودگ يپراكندگ
استخراج معادن و  ،يامور كشاورز ع،يبه سرب حاصل از صنا يدر معرض آلودگ يسطح يو آبها هااچهيها، دررودخانه

 است يهنگام نياز حد مجاز و ا شيسرب بندرت ب ،يدنياشام يدر آبها هستند. يموتور هينقل ليدود حاصل از وسا
آب را در خود حل  يهاموجود در لولهاز سرب  يمقدار جهيبوده و در نت يدياس هادر آب هنگام عبور از لوله PHكه 

 ييايمواد قل ياست، با افزودن مقدار يديآنها اس يكه آبها يدهد. در مناطق شيرا افزا كرده و غلظت سرب در آب
 شامل يو سطح ينيرزميز يكننده آبهامنابع آلوده .شوديبرطرف م رآب را باال برده و خط PH م،يماننند كربنات كلس

. اشدبيم يكارمعدن اتيمعادن و عمل يهاتيباطله، پ يسدها از ينفوذ يانهايو جر نگيچياز ل يناش يانهايآبها، جرزه
رت آب صو نيكه در ا شوديم ديتول دياس دهايسولف ونيداسياكس جهينت در يسولفور يهايكان يدر معادن سرب حاو

 زانيبوده و م كنديكه عبور م يمنابع و مناطق نياز ا نيفلزات سنگ نگيچيل جهت يشتريقدرت ب يدارا يدياس
 د،يسولف زانيشامل نوع و م دهنديقرار م ريشده را تحت تأث ديتول دياس تيفيكه ك ييفاكتورها .ابدييم شيافزا يآلودگ
 يدرولوژيرطوبت و ه دكننده،ياكس طيمح كيدر  يها، در معرض قرار گرفتن كانباطله ايها و كانه يبافر تيظرف

 ونيداسيجهت اكس ييايميعامل فعل و انفعاالت ش لوسيوباسيت دانيمانند فرواكس هايباكتر ي. برخ{3}باشديم منطقه

 يدهاس واسطه و يسنگها يدر دپوها يمسائل خاص هايباكتر ني. اشونديم دياس ديتول يسولفور برا يحاو يهايكان
ها نندهكآلوده گريفلزات و د يريپذو تحرك نگيچيشدن آب، قدرت ل يدياس زانيم شيبا افزا .كننديم جاديباطله ا

 م،يلكبالت، تا م،يتلور وه،يشامل ج باشنديهمراه م يسرب و رو ريمعمول كه با ذخا يهايعناصر و كان .ابدييم شيافزا
 حمل توسط يدارد و آنها را برا ريتأث هايعناصر و كان نيا تيحالل يبر رو PHآمدن  نيهستند. پائ تيروتيو پ تيريپ

د. شون يآبكش ديامكان استخراج كانه با يبرا ينيرزميو ز ي. معادن سطحكنديآماده م ينيرزميو ز يسطح يآبها
از محوطه  رونيدرون معدن به ب يهااز مخزن ماًيمعدن ممكن است آب مستق تيكار در طول فعال نيجهت انجام ا

 نيپمپاژ گردد كه ا ينيرزمياز سفره ز شونديكه حفر م ييچاهها قيمحل معدن از طردر  نكهيا ايمعدن پمپاژ شود و 
 يكارمعدن نكهي. بعد از اشوديم بر عكس در محل معدن يمخروط جاديو ا ينيرزميرفتن سطح آب ز نيكار سبب پائ

 طيمح كيدر  يسولفور يهايمعرض كان كه در يصورت آب نيو در ا شوديمتوقف م زيپمپاژ آب ن افت،يخاتمه 
 عموالًم يعيطب طيدر شرا .كنديم دايپ يدياس تيخاص رديگي) قرار مينيرزمي(مانند معادن روباز و ز دكنندهياكس

در  يدنيمجاز سرب در آب آشام است كه حداكثر مقدار يحالت نيو ا باشديم تريدر ل كروگرميم 10سرب آب كمتر از 
 گرميليم 5/0سبك حدود يدر آبها زين سرب تيشده است. فعال رفتهيپذ تريدر ل كروگرميم 50جهان  ياغلب كشورها

ر د كربناتيب يونهايتفاوت به واسطه وجود  نيو ا باشديم تريدر ل گرميليم 03/0سخت فقط  يو در آبها تريدر ل
  }9{ سخت است. يآبها

  
  هاتأثير سرب در آلودگي خاك -3-3

در  سرب دي. از منابع عمده تولگردديبه خاك افزوده م زيدر اتمسفر ن است. سرب موجود ppm15كالرك سرب 
ها كشحشره مثل ييايمياز مواد ش يو بعض هالياز اگزوز اتومب يگاز خروج ع،يبه دود حاصل از صنا توانياتمسفر م

كه از  يسرب نيهمچن .گردديبه خاك افزوده م زيها نو سوپر فسفات ييايميش ياشاره كرد. ضمناً سرب توسط كودها
 نيبا سطح زم دهيخشك يهابرگ در اثر تماس ماًيمستق ايدرختان وجود دارد توسط آب باران  ياتمسفر بررو قيطر

 20-10وجود دارد حدوداً رآلودهيغ كه در سطح خاك در مناطق يغلظت سرب . معموالًگردديبه خاك افزوده م
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 ستيز ريتأث .رسديبرگرم م كروگرميم2-200به يكشاورز يهابرگرم وزن خشك خاك بوده و در خاك كروگرميم
است در اثر كندن و  ممكن شياست. فرسا يو آلودگ شيها، معموالً با فرساخاك يبررو يمعدن يهاتيفعال يطيمح

ن ماننند ذوب برف ممك ييرخدادها يطيشرا ني. تحت چنرديصورت گ يمعدنكار يهاتيحذف نباتات در ارتباط با فعال
 يانهايآبها، جر، زهو باطله يمواد معدن هيتخل ها ممكن است در اثرخاك يخاك شوند. آلودگ شتريب شياست سبب فرسا

باطله  يموجود در سدها زيذرات ر ييجابجا نيهمچن باطله صورت خواهد گرفت. يو نفوذ از سدها نگيچياز ل يناش
 گريها شود. دخاك يسبب آلودگ توانديباطله خشك م يسدها در موجود زيذرات ر ييجابجا ني. همچنرديصورت گ

 زكنندهيمو ت يبهداشت يهامحلول ون،يفلوتاس نديبكار رفته در فرآ ييايميش موادها،ها شامل سوختخاك يمنابع آلودگ
و  يسطح يآبها يبرا يلودگبه عنوان منبع آ تواننديآلوده م يهاخاك است. شده در محل رهيذخ ايبكار رفته و 

 يااستخره هيمانند تخل زيموارد ن يمناطق باشند. در برخ گريآلوده كننده د منع جهيعمل كرده و در نت ينيرزميز
 يربس آلوده سر وكار دارد. يهاخاك نيبا ا ماًيبشر مستق ،يعنوان مصالح ساختمان به ياستفاده از مواد معدن ايباطله و 

كه به  هيو بق گرددياز آن جذب ذرات رس موجود در خاك م ياديابتدا مقدار ز ند،ينشيخاك م يكه از اتمسفر بررو
موجود در خاك  يهاونيشده و با آن زهيونيدر اثر رطوبت خاك  گردنديهالوژنه به خاك افزوده م يهاصورت نمك

نمك به علت عدم  نيا كه دهنديممثل سولفات سرب  ييهانمك دي)، تول-2) ،كربنات(-2)،فسفات(-2مانند سولفات (
  }9{.مانديم يخاك باق يسطح يدر آب، در قسمتها تشيحالل

  
  تأثير سرب در آلودگي هوا -3-4

حاصل از  شناخته شده است. دوره اول يشمال مكرهيغلظت سرب هوا در ن شيافزا يبرا يدو دوره اصل يبه طور كل
 هينقل ليو وسا كيتراف بوده است. دوره دوم حاصل از گسترش يالديصنعت در قرون هجدهم و نوزدهم م عيرشد سر

هوا  ژنياز اكس د،يبكار مف يسوخت معدن ليجهت تبد هينقل ليوسا يموتورها دوم است. يپس از جنگ جهان يموتور
 يو سوخت است وارد هوا ژنياكس ييايميش باتيترك ماندهياحتراق را كه همان باق جياستفاده كرده و در مقابل نتا

. از {4}كننده هستندكه اغلب آنها مضر و آلوده باشدينوع م 50بالغ بر  يخروج يگازها . تعدادندينماياتمسفر م
معطر و باالخره سرب اشاره  يهان دروكربيه لن،يات دها،يازت، آلدئ يدهايكربن، اكس دياكس به توانيآنها م نيمهمتر

 . در اثرودشياز دقه زدن موتور) اضافه م يري(جهت جلوگ نيبه بنزسرب  ليتترا است اي ليصورت تترا ات كرد. سرب به

در  يوتامواج ص توأم با انتشار يرعاديضربه تراكم، احتراق غ يفشار تراكم در موتور باال رفته و در انتها ن،ياحتراق بنز
ه ك افتدياحتراق اتفاق ماتاق  در يعمل كه به نام دقه زدن موتور مشهود است، در صورت نيخواهد كرد. ا جاديموتور ا

العاده عمر موتور را موتور كه فوق ار دقه زدن يريانتخاب نشده باشد. جهت جلوگ اديسوخت مناسب با فشار تراكم ز
وع ن ،ياحتراق داخل يباال بردن بازده موتورها يبرا جهي. در نتشوديزن در سوخت استفاده م. از مواد دقهكنديكوتاه م

ك گرد و غبار بلند شده از سطوح خش زين يمعدن يدر محلها تراكم موتور گرفته شود. اديز بيضر الزم است كه ينيبنز
 جهينشده و در نت دهيباطله به طور كامل توسط آب پوش ياست. سدها هوا يمنبع آلودگ نيباطله اول يدپوها ايسدها و 

 زير اريموجود در جو به صورت ذرات بسقسمت اعظم سرب  .شونديباد جابجا م ذرات قسمت خارج از آب توسط وزش
وجود داشته باشد. ذرات سرب حاصل  يسرب آل يبخارها زين يكم ريمقاد سرب است. ممكن است يرآليغ يهانمك

تا چند  كرونيم 01/0 نيذرات ب نيتفاوت دارد. اندازه ا گريسرب حاصل از منابع د با ذرات لهاياتومب نياز سوخت بنز
 نيدرصد سرب هوا منشاء بنز 80از  شي. بباشنديم كرونيم كيتا درصد آنها كوچكتر از  نيهمچن .باشديم كرونيم
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 دارد. زمان نيسرب اضافه شده به بنز يچگونگ نيبه اندازه ذرات آن و همچن يماندن سرب در هوا بستگ دارد. زمان

كنار جاده  در اتمسفر شود،يحاصل م هاليكه از اتومب ي. سربزننديتا چهار هفته حدس م كيماندن سرب در هوا را 
 اهانيجانواران و گ از آن از راه تنفس وارد بدن يو مقدار شوديشده و به خاك افزوده م نينشمختلف ته يهابه صورت

 يكينزد ك،يحجم تراف رينظ يعوامل عالوه برفاصله از جاده به يارتباط يها و راهها. غلظت سرب در كنار جادهشوديم
 }9{دارد. يفصل سال، زمان، روز و اوضاع جو ،يدائم يبادها گر،يد ياهبه جاده

  
  نگياهاحيوانات و در آلودگي و روي  تأثير سرب  -3-5

 معرض در اهيگ قيطر نيو بد شوديجذب م اهانيتوسط گ ست،ين اهيرشد و نمو گ يبرا يضرور يسرب كه عنصر
 يواناتيانسانها و ح رسد،يم اهيكه به خود گ ييهابيحالت عالوه برآس ني. در ارديگيقرار م يعنصر سم نيبه ا يآلودگ

سرب  به يكه در معرض آلودگ ياهانيگ .رنديگيبه سرب قرار م يدر خطر آلودگ زين كننديم هيتغذ اهيگ نيكه از ا
 قيبه دو طر اهانيقرار دارند. جذب سرب در گ يزراع اهانيها و گهرز و بوته يهاهستند، در سه گروه درختان، علف

   است : ريپذانجام

   جذب از راه شاخ و برگ -الف

  شهير قيجذب از طر -ب
فشان ا يهاشهيتوسط ر يدرختان جذب گردند، اما به راحت شهيسرب توسط ر رمحلوليغ ينمكها رسديبه نظر م ديبع

 يونيتبادل كات تياز ظرف عوامل مؤثر در جذب سرب از خاك عبارت .گردنديها جذب مها و درختچهبوته يو سطح
نوع آن و  اه،يموجود در خاك، سن گ يحرارت، مواد آل ن،يفلزات سنگ ريساكود، خاك، مقدار فسفات موجود در خاك،

به  ياديز يانتقال بستگ ني. اكنديحركت م اهيدرون گ يسرب بعد از جذب به آسان هستند. طيمح راتييباالخره تغ
با  زيها نزمان در برگ ني. در همگردديمشاهده م شهير يسلول وارهيابتدا سرب در ددارد.  اهيگ يكيولوژيزيحالت ف

 نيكه ا شودياستنباط م نياز گزارشها چن اهيسرب ثابت شده است. در مورد شكل سرب در گ كمتر وجود ريمقاد
 اهانيكه قادرند به گ يسرب ريمقاد .شوديمشاهده م اهانيدر گ شكليب رمحلوليغ يهابيصورت ترك به شتريعنصر ب

باالتر از  ديكه مقدار سرب خاك با است نيبرا دهيعق ياست. به طور كل دهيصدمه وارد كنند متفاوت ذكر گرد
ppm1000 باوجود تمام موارد ذكر شده، متأسفانه سرب آنچنان  گذارد. يباق اهيباشد تا بتواند اثرات نامطلوب در گ

 باشديتن م 300000منتشر شده در اتمسفر، ساالنه بالغ بر  ت كه مقدار سرببشر استفاده شده اس لهيگسترده به وس
 يسرب ناش يمنابع آلودگ نيمهمتر است. يعيطب يندهايتوسط فرآ تن سرب آزاد شده 20000از  شتريكه به مراتب ب

بع در دو من نياز ا ياديبا فاصله ز يديسولف يهاسنگ است و ذوب كانسنگو ذغال نيبشر، احتراق بنز يهاتياز فعال
 گريداشته است اكنون د يخوشبختانه سه بازار كه در چند دهه گذشته سرب در آنها نقش مهم سوم قرار دارد. گاهيجا

وابسته به آن به عنوان مواد  باتيو ترك Pb(C]٣H٢(4[سرب  ليتترا ات ديبازارها تول نيا نيمهمتر وجود ندارند.
 يز كشورهاا يآن در برخ دياست، اگر چه تول افتهي انيپا شرفتهيپ يدر كشورها بوده است كه اساساً  نيبه بنز يافزودن

 يدهاياكس ادامه دارد. استفاده از يمحل يهاشگاهيپاال تيدر حد ظرف يجنوب يقايو آفر كيدرحال رشد ماننند مكز
هش آن كا زيآممخاطره به خاطر مشكالت زين ييايميمواد ش ريو سا كيسرام شه،يرنگ ساختمان، ش ديسرب در تول

در  دهه گذشته بوده است. كم شدن مقدار سرب موجود در بدن افراد در چند ليازدال شودياست كه تصور م افتهي
در  زين يبهتر ابيباز يهاستميگرم در گالن محدود شده است و س 5/0تا  15/0به  نيمقدار بنز شرفته،يپ يكشورها

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 مجموعه مقاالت پنجمين كنفرانس انرژي و محيط زيست

  978 - 600 – 8045 – 45 –8شماره شابك مقاالت: 
  هاي صدا و سيما، ايران، تهران، مركز همايش1394سوم  دي  

88671676 )021 (- 09197556424  
 مجريان: هم انديشان انرژي كيميا و

  انجمن علمي مهندسي حرارتي و برودتي ايران 
www.Energyconf.ir  

 
 

٧ 
 

و  نيقوان نيبا وجود ا و مقدار مواد منتشر شده را به شدت كاهش داده است. دهيها نصب گردرهبرق و كو يروگاههاين
نش در واك كايدر كشور آمر .كودكان شود يريادگيباعث كاهش توان  توانديم زيسرب ن زيناچ ريمقاد يحت دات،يتم

ب را مد نظر سر دياز تول ميمستق اتيمال قانون مربوط به اخذ بيكشور تصو نيكنگره ا ،يطيمح ستيز يهايبه نگران
 يمطلوب به نظر رسد، اما دارا يطيمح ستيلحاظ ز و از يممكن است به طور نظر اتيقرار داده است. اگر چه اخذ مال

 ديلباعث كاهش تو اتيدارد، اخذ مال يكيفلزات رابطه نزد ريسا كه سرب با يياست، از آنجا ياناخواسته يعوارض جانب
  }9{.شودينقره م يو كم اديز يليخ زانيبه م سموتيو ب وميكادم ،يمانند رو يفلزات يداخل

  
  تأثير سرب برسالمتي انسان -3-6

 جه،يسرگ ،تر سربشناخته شده يكيولوژيزي. اثرات فباشديم يكيولوژياست و فاقد هرگونه نقش ب يسم يسرب عنصر
باعث سقوط  اغماء و مرگ هستند. در واقع گفته شده است كه سرب ،يابياز دست رفتن حس جهت ،يكم خون
با  هيفرض نيظاهر شده است. ا ياز رهبران اواخر امپراطور يدر برخ تيعوارض مسموم رايروم شده است ز يامپراطور

 يادهگستر فيسرب، ط ياثرات عصب .شوديم تياز اشراف روم تقو يتوجه به باال بودن غلظت سرب در استخوان برخ
اثرات را از راه رقابت  نياز ا ياريسرب بس .رديگيرا در برم يتا عفونت مغز يعصب ياز كاهش عملكرد سلولها

 قينمونه سرب از طر ي. براگذارديم يبرجا ييايميوشيب مهم يهادر واكنش ياتيعناصر ح ريبا سا زيآمتيموفق
دن از راه جمع ش ني. همچنشوديم يكم خون جاديباعث ا نيهموگلوب ديتول ازيموردن باتيكردن آهن در ترك نيگزيجا

اثرات  نيبدن شود. به رغم ا ميباعث كمبود كلس توانديم د،يآيشمار م بدن به ميكلس يدر استخوانها كه منبع اصل
مانند  يحلقو يآل باتيبا مصرف ترك توانيشناخته نشده است. سرب را م زاسرب به عنوان عامل سرطان ،يمنف

)EDTA  (با سرب دو  تيدر مسموم از بدن خارج كرد. دهنديم ليسرب را تشك داريپا محلول يهاكه كمپلكس
ممكن است به سه  شوديعارض م سرب اديز ريحاد كه با مقاد تياست. مسموم دهيحالت حاد و مزمن مشاهده گرد

  شود : جاديا ريز قيطر
  ياتفاق تمسمومي –الف 
  ييدارو تمسمومي –ب 
  يشغل تيمسموم -ج

وان به عن موارد ممكن است غذا با امالح سرب آغشته شده باشد. نيدارند، در ا يياغلب علت غذا ،ياتفاق يهاتيمسموم
 ياوح يهالوله كه از يدنيآب آشام اياند و گشته ميكه با قلع لح يكنسرو يهاياز وجود سرب در قوط توانيمثال م

  ذكر نمود. سرب را در خود حل نموده يمقدار ن،يريش ي) آبهاPHبودن ( يديسرب گذشته و در اثر اس
دندان  ريخم يپمادها و ظروف محتو يسر و بعض يمو ينادر است و اغلب سرب در ساخت محلولها ييدارو تيمسموم
 ليرا تشك يامهم حرفه يهايمارياز ب يكياست كه  يشغل تيسرب، مسموم گريحاد د يهاتياز مسموم .روديبكار م
و هر كدام  شونديبه اشكال مختلف ظاهر م هاتيمسموم نيا شناخته شده است. يهاتيمسموم نيتريميقد از داده و

عوارض حاد در ابتدا و عوارض  بعدها مشاهده شوند. معموالً اي تيمسموم لياز عوارض متعدد آن ممكن است در اوا
 ،يسرب يعوارض عصب ،يسرب سميتيراش ،يها، قولنج سربلثه راتييتغ توانيعوارض حاد م . ازشوديمزمن بعدها ظاهر م

 تگاهو عوارض دس يسرب تيشامل نفر زين يسرب يهاتيرا نام برد. عوارض مزمن مسموم يباالخره كم خون و يفلج عصب

است  تهرواج داش ارياند بسفلز سروكار داشته نيكه با ا يدر نزد كارگران يحاد سرب يهاتيمسموم .باشنديم يتناسل
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الئم ع . در عوضشوديم دهيكمتر د تينوع مسموم نياز ا ياصول بهداشت تيو رعا قيدق يهايريشگيامروزه، با پ يول
كودكان موجود  بخصوص در يو صنعت ياز افراد ساكن در مناطق شهر ياريمزمن نزد بس يهاتياز مسموم ياديز

سوم سرب وارد شده به  كيو معتقدند كه روزانه  داننديم يآلودگ نيسرب هوا را مسئول ا ن،ياز محقق يااست. عده
 نيتردارد. كودكان حساس يبستگ يمقدار سرب در بدن انسان به عوامل مختلف .باشدياز هوا م نيبدن افراد شهرنش

 زيمحل سكونت ن نيدر مقدار سرب بدن آنها مؤثر است. همچن زي. شغل افراد نباشنديم يسرب يهايافراد به آلودگ
بزرگراه پر تردد،  كيمجاور  نيغلظت سرب در خون ساكن . مثالًباشديسرب موجود در بدن م در مقدار يعامل مهم

ند مستقر بل يساختمانها يطبقات باال نيسرب در بدن ساكن نيباالتر است. همچن ايساكن در كنار در نسبت به افراد
كه از طرق مختلف وارد  يقسمت اعظم سرب .دهدينشان م كفرا نسبت به ساكنان هم يها عدد كمتراتوبان در كنار
به بدن  ي. مقدار سرب ورودگردديم رهيدر بدن ذخ از آن يو بخش كوچك شوديدفع م ،يدفع ياز راهها شوديبدن م

مقدار سرب كه  نيشتري. بشوديدرصد آن جذب بدن م 10شده است كه انيب كروگرميم 150-400شبانه روز  كيدر 
  }9{.باشديها ماندام نيعنصر از ا نيكه نشانه دفع ا شوديو كبد ظاهر م هيدر كل شوديم رهيدر بدن ذخ

  
  راههاي ورود سرب به بدن-3-6-1

  دستگاه گوارش -الف
  تنفس دستگاه – ب
 مخاط و پوست –ج 

  
  در معرض سرب : يرياز قرار گ يناش يها يماريب -3-6-2

 نابينايي 

 شود. يم يكم خون جاديآهن در بدن باعث ا يشدن به جا نيگزيجا قيسرب از طر 

 شود. يبدن م ميجمع شدن در استخوان ها، باعث كمبود كلس قيسرب از طر 

 فشار خون 

 بوستي 

 )Schizophrenia ({8}يزوفرنياسك 

  
  : يبه عنصرسرب و رو يآثار آلودگ -3-6-3

 شكل ستون فقرات رييتغ 

 با سن كمتر) ي(بخصوص در بچه ها يعصب ستمياختالل در س 

 اختالل در كار خون و مغز 

  يابياز دست رفتن حس جهت 

 يخواب يب 

 تيمعده و مسموم يها يناراحت 
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 فشار خون شيافزا 

 يعصب يدردها 

 يعضالن يدردها 

 كاهش وزن 

 جهيسرگ 

 نيدر مورد زنان بار دار منجر به سقط جن 

  
  قرار گيري در معرض سرب و روي : اثرات حاد -3-6-4

از تمام  "بايتقر يكي از اثرات زيانبار سرب بر روي خون و بافت هاي خون ساز رخ مي دهد. سرب اثرات خوني:-الف
  .{5}دينما يم يريجلوگ نيو گلوب نيهموگلوب وسنتزيمراحل ب

 يمغز يها يماريب در اوايل اين قرن در معرض سرب قرار گرفتن طوالني مدت كارگران موجب بروز :اثرات عصبي-ب
 كيرولوپن راتيتوجه به تأث نيشتريامروزه ب شد. يگرفته م دهياثرات تا مدتها ناد نيها در آنان شد. ا چهيماه فيو تضع
 / Lتا  40قابل توجه سرب خون از  نهيشيپ 1985متحده در سال االتيكودكان ارتباط داده شده است. در ا يبررو

mg 1/25  افتيكاهش.  
 يياه كليه محل اصلي دفع سرب جذب شده توسط بدن انسان است. كليه همچنين يكي از دستگاه :اثرات كليوي -ج

در معرض  هجينت كه در هيكل ييحاالت عدم كارا شتري. در برديگ ياز سرب قرار م يناش تيمسموم رياست كه تحت تاث
تد. اگر اف يگردد، اتفاق نم يم هيكل يبافتها ديشد بيكند و منجر به تخر يبروز م يماريسرب قرار گرفتن مزمن ب

 يفراوان در بدن رخ دهد. تنش ها مدت سرب يتجمع طوالن جهيممكن است در نت هيكل ريبرگشت ناپذ بيچه تخر
  }9{عالئم بروز كند. نيا يممكن است در پ زين يعصب
ود. ش ميزان مسموم كننده سرب ممكن است منجر به نازايي در مردان و سقط جنين در زنان :اثرات توليد مثلي -د

 / Lاز  شيب عبور كند.اگر سرب خون مردان به نيجن وارهيتواند از د ياست، چون سرب م تيمستعد مسموم نيجن

mg 70 -60  ابديبرسد ممكن است تعداد و تحرك اسپرم آنها كاهش.  
قرار  قيدق ، پتانسيل سرب و تركيبات آنرا بعنوان عامل توليد كننده سرطان مورد بررسيEPAاخيراً  :سرطان زايي-ه

ممكن است باعث  كه يي( عامل ها B 2سرب را در گروه  يآل باتيمطالعه سرطان ترك يالملل نيانس بآژداده است. 
فسفات و استات سرب محدود  است كه به يمشاهدات ميمسئله تعم نيبروز سرطان در انسان شود) قرار داده است، اما ا

  }9{.شود يم
  
  . راه هاي پيشنهادي جلوگيري از آاليندگي هاي فلزات سنگين : سرب و روي 4
 رارباشد كه ضمن لحاظ داشتن ضوابط استق يبه گونه ا يابياصلح است مكان  يبه رو وابسته عيدر استقرار صنا -1– 4

و  آب اثرات را به منابع نينبوده و كمتر يتيمراكز جمع فبه طر بغال يدر جهت بادها ستيز طيسازمان حفاظت مح
  خاك منطقه داشته باشد.
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 و يبررس طيو تحمل محح رشيپذ تيظرف ،يرو يدر شهرك تخصص يرو يدر ادامه روند استقرار واحدها - 2– 4
  در نظر گرفته شود. يو معضالت آت ديبعمل آ يريگ مينسبت به ادامه استقرار واحدها تصم سپس

 كننده ذرات و گازها بشوند يجمع آور ستميمجهز به س يريدر مرحله ذوب و شمش گ يرو يواحدها هيكل - 3– 4

  .نديبنما تيرا رعا ستيز طيمح ياستانداردها يرو يواحدها ،يدر خروج  كهيبطور
 در خصوص اخذ عوارض رانيا ياسالم يجمهور يو اجتماع يبرنامه توسعه سوم اقتصاد 184موضوع ماده  - 4- 4

  .ديواحدها به اجرا در آ تياز فعال يناش يها ندهيو كنترل آال زيآن در تجه فو صر ندهيآال ياز واحدها يآلودگ
  داشته باشد استفاده شود. ژنيذوب كوره از سوخت مناسب كه گوگرد و اكس يدر صورت امكان در قسمت ها - 5 -4
  .آورد يسوخت پاش ها كه احتراق را بصورت كامل م ين دائمنمود ميتنظ - 6- 4
 وجود تيحساس ينيزم ريكه از نظر منابع آب ز يدر نقاط يدرومتالوژيبه روش ه يرو ياز استقرار واحدها - 7 -4

  شود. يخودار دارد
 يكه در جهت بادها يدر جوار مراكز مسكون كننديكار م يمتالوژ رويكه به روش با يرو ياز استقرار واحدها - 8- 4

  گردد. يقرار دارند خوددار  غالب
پالك  ستميآنها مجهز به س شيضوابط و استانداردها و بمنظور پا نيكه در جهت تدو يرو يواحدها هيكل - 9- 4

  شوند. يبردار نمونه
  .رددمناسب اجرا گ ونيلتراسيف ستميس يدياس يستهاياز انتشار م يريبمنظور جلوگ زيدر سالن الكترول -10 -4
  

   آن كنترل و آلودگي از جلوگيري5- 
  كمتر ها از آن ندهيكند و انتشار آال فمصر يكمتر ياست كه انرژ ينديانتخاب فرا ياز آلودگ يريراه جلوگ نيمؤثرتر

 انيجر .كنند يحفظ م شتريب (flash) نديو فرا) (conventionalبا  سهيرا در مقا يمدرن انرژ يندهايباشد. فرا
 كيسولفور دياس ديتول يبرا اغلب گوگرد هستند و دياكس يد %5از  شيب يحاو نديمربوط به فرا يخروج يگازها

مقدار  نيكند. كه ا يم ديدرصد تول 10تا  5 نيب so2 غلظتبا  يگاز انيكوره ذوب جر .رنديگ يمورد استفاده قرار م
 اي و اديز ژنيبا اكس يانتخاب شود كه از هوا ينديمسلم است كه فرا جهيدارد. در نت استفاده به روش مورد يبستگ
كل حجم  همراه با كاهش يگاز خروج انيدر جر so2 زانيباال بردن م يحفظ انرژ فخالص استفاده كند. هد ژنياكس
وند كه ش يبردار بهره يطيدر شرا ديبا ندهايگوگرد فرا دياكس يكردن مؤثر گاز د كسهيف جهيگاز است در نت انيجر

 اي يقو يدياس يگازها ازت است. اختالط يدهايموضوع كاهش اس نيا دهي. فاابدي شيگوگرد افزا دياكس يد غلظت
 يدياس ياز آزاد شدن گازها يريآن جلوگ جهيگوگرد در نت يدهاياز اكس كيسولفور دياس ديتول ليتسه يبراف يضع
 و با يخروج يدر گازها so2مقدار  شيافزا ياز كوره برا يگوگرد با بهره بردار افتيباز دنيبه حداكثر رسان ف.يضع

 ياً براخاكستر صرف ايبا سود سوز آور  يريگوگرد گ دوباره تماس ، دوباره جذب. ندياستفاده از فرا.موثر گوگرد  ليتبد
 نديفرا يحرارت دفع شده از گازها افتيباز رينظ يانرژ با استفاده مؤثر از يتهاي. استفاده از فعال so2كاهش انتشار 

ه مواد هنگام استفاد ريو سا كيپالست، دياس افتيبا آن. باز مرتبط يها ندهيسوخت و انتشار آالف جهت كاهش مصر
ستشو، ش ياضافه، برا يشده، آب باران و آبها ريتقط يمجدد از آبها استفاده. سرب   هيثانو ديقراضه ها در تول ياز باطر

 جاديآب ا تيفيك كهي يها نديموارد استفاده در فرا ريو سا (gas washing) گازها يشستشو يبرا بار،غ كنترل يبرا
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. استفاده  مگوگرد ك ايو استفاده از كك  نيسنگ ينفت يسوختها يبه جا يعيطب يكنند. استفاده از گازها ينم ينگران
بستر شناور شده در  ايبا بستر معلق و   (ROASTERS) ي. استفاده از داغ كن ها كمNO2  با ياز سوزاننده ها

دادن به  تياولو  شود. يم ديداغ شده سولف يرو كهياست هنگام so2 يباال لظتغبه  يابيدست يمناسب برا كهيجائ
 ييتهايفعال . بارغكنترل  يبرا (ESP) اي (wet scrabbers) يبه جا (fabric filters) يا سهيك يلترهايف استفاده از

بستن ساختمانها، پوشش  قياز طر ندهيتلفات و انتشار آال.شود.  يانجام م ساتيخوب از تاس يكه در جهت نگهدار
 پوشش شود ديشود. سطح محوطه با يم دهيحداقل رسان به بارغ يجمع آور زاتيكردن نقاله ها و نقاط انتقال و تجه

 }6ند.{شو يم تيهدا ينيته نش يبركه ها فبه طر يسطح يو رواناب ها
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