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 چکیده

رانی های زیادی نگاز این رو  باشند،وجود داشته در محیط های آبی ممکن است تهدیدی بالقوه برای اکوسیستم و سالمت انسان 

 و مناطقداروها در آب های زیرزمینی،که منبع اصلی تامین آب آشامیدنی در بسیاری از کشورها  در سراسر جهان برانگیخته است.

منابع  ،آبهای زیرزمینی  در مقاله به بررسی وقوع غالب داروهااین  به طور گسترده در دهه گذشته مورد مطالعه قرار گرفت. ،هستند

 دام و نشت فاضالب، زمین و سیستم های سپتیک، مانند فاضالب و آبهای سطحی آلوده، در آبهای زیرزمینی، داروهاانتشار احتمالی 

 و بینش مطالعه آینده آلودگی در آبهای زیرزمینی مورد  بحث قرار گرفته است. سرنوشت آلودگی

        منابع انتشار داروها، آبهای زیرزمینی، :کلیدی نکات

 

مقدمه -1  
داروها عنصر بسیار مهم و جزء الینفک زندگی مدرن امروزی به شمار می آیند و برای درمان بیماری های انسان و حیوان مورد 

باتوجه به اینکه داروهای مصرفی بدون تغییر به محیط زیست وارد می شوند، درحالی که طی متابولیسمی  استفاده قرار می گیرند.

که توسط باکتری ها صورت می گیرد آن ها دوباره به ترکیبات فعال تبدیل می شوند. بنابراین به نظر می رسد که فاضالب شهری 

که در طی فصول مختلف داروهای مختلفی توسط انسان وحیوان مصرف می شوند که در نهایت ب آلوده به این داروها می باشد 

طرق مختلف به آبهای زیرزمینی منتقل می شوند وطی چرخه ای از آب دوباره این آالینده های دارویی به موجودات زنده انتقال 

  می یابند.

محصوالت مراقبت شخصی را بارها و بارها در محیط آبی در سراسر جهان طیف گسترده ای از داروها و  ،برای چند دهه گذشته

ضد عفونی  ضد میکروبی، ضدتب، داروهای ضد افسردگی، در میان داروها آنتی بیوتیک ضددردهای استروئیدها، مشاهده شده است.

ی به صورت روزانه برای مقاصد مختلف لوازم آرایشی و بهداشتی و بسیاری از مواد شیمیایی دیگر به طور گسترده ا رایحه، کننده،

باتوجه به مصرف زیاد، ممکن است در محیط آبی مستقیم یا غیر مستقیم از طریق فعالیتهای انسانی مانند تخلیه  استفاده می شود.

بر لیتر خود را در آبهای سطحی و زیرزمینی در سطوح غلظت برحسب میلی گرم  ،و در نتیجهدام،کود، به زمین وارد کند  فاضالب،

نشان داده شده است که می تواند عواقب غیر منتظره و اثرات ناخواسته در گونه های غیر هدف شود و القاء اثرات نامطلوب بر روی 

  بنابراین حضور آنها در محیط زیست ممکن است تهدیدی برای سالمت انسان و محیط زیست شود. انسان و اکوسیستم دارد.
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 تولید آالینده های داروئیهای  شمایی از راه -1شکل

بر سطح آب و فاضالب متمرکز است،که در آن غلظت  تا به امروز بسیاری از بررسی ها در رابطه با وقوع و تحول داروها در آب عمدتاَ

 است،داروها در آبهای زیرزمینی محدود  ،منابع بررسی در مورد وقوع، در مقایسه با آن، های باالتر از آن شناسایی شده است.

عنوان آب زیرزمینی یک منبع مهم آب در بسیاری از ه ب با این حال، محدود در این موضوع، باتوجه به مطالعات نسبتاَ احتماالَ

تشریح وقوع چندین گروه ازداروها  بهدر این مقاله  .ندشابشده  هیکبار آلود حتی کشورها و مناطق است و دشوار برای زدودن است

دی اتیلن،که باتمرکز ویژه بر روی  تنظیم کننده چربی،کافئین، ضد درد، از جمله که در همه جای آبهای زیرزمینی یافت می شوند،

متون در سه سال گذشته منتشر شده است و همچنین خالصه منابع احتمالی خود را براساس تشخیص خود به بحث در محیط 

 مکانیزم غالب در حمل ونقل سطحی داروها پرداخته است. تخریب، جذب و

 وقوع داروها در آبهای زیرزمینی -1

 آنتی بیوتیک ها -
هردو آنتی بیوتیک متابولیزه و غیر متابولیزه از طریق ترشح  به طور گسترده برای انسان و دامها استفاده می شود. آنتی بیوتیک

آنها تا حدی در محیط  تصفیه خانه های فاضالب و آب های سطحی تشخیص داده شده است.ادرار و مدفوع در حال حاضر در 

تداوم طوالنی مدت در سطوح پایین می تواند به تکثیر باکتری مقاوم به  ،به احتمال زیاد تجمع در آب در نتیجهتخریب شده و 

فزایش مقاومت میکروبی در حضور آنتی بیوتیک ها در و به درجه خاصی ممکن است این دارو دارای ا شودآنتی بیوتیک در رودخانه 

به تازگی یک شناسایی ملی در ایاالت متحده انجام شده که مربوط به دیگر آالینده های آلی در منابع آبی  .باشدآب های زیرزمینی 

درصد گزارش شده ۳۰سایت زیرزمینی با فرکانس تشخیص بیش از۷۴که به وجود آنتی بیوتیک ها در یک شبکه نمونه برداری از

  است.

 ضد درد و مسکن -
دیکلوفناک و پاراستامول به دلیل مصرف زیاد آنها در زندگی روزمره تشخیص  ضد درد غالب در آبهای زیرزمینی شامل ایبوپروفن ،

 در برلین، تعدادی از داروهای متابولیت های دارویی در سطح آبهای زیرزمینی مورد استفاده برای آب آشامیدنی داده شده است.

سطوح غلظت  مرداب شامل نفوذ عمده فاضالب به آبهای زیرزمینی ممکن است عامل. ا دیکلوفناک ،ایبوپروفن پیدا شدب آلمان،

نانو گرم بر لیتر( در عمق حدود  ۲۵۰و۱۲۰ترتیب )به بعنوان مثال اوج باالی غلظت دیکلوفناک و ایبوپروفن ،باالیی از درد و مسکن

به دلیل ضایعات بی سابقه آب به درون آبهای  داروهاه های لوله اصلی فاضالب در شمال شرق لندن شواهدی از زیر ترانش متر ۵/۰

ارزیابی زیرزمینی است و عواقب ناشی از بازیافت آب تصفیه شده در سطح آب زمینی از یک حوضه آبریز متوسط دریای مدیترانه 
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بود و حداکثر غلظت ان محافظ دارویی غالب در چاه تامین آب شرب شده و آشکار شد که دیکلوفناک و پاراستامول در می

 نانوگرم برلیتر اندازه گیری شد. ۲۱۱پاراستامول 

ایبوپروفن با غلظت بسیار باال در سفره از تصفیه خانه فاضالب در  در یک بررسی آالینده های در حال ظهور در اسپانیا، با این حال،

طبیعی از آبهای زیرزمینی متشکل از آب رودخانه،فاضالب تصفیه نشده و یا دیگر منابع انتشار حال پساب نشان می دهد که شارژ 

 نیز ممکن است منابع ایبوپروفن با فاضالب آلوده شده است.

 کافئین -

میلی گرم بر لیتردر قهوه، چای و نوشابه به عنوان یک محرک  موجود است و به فاضالب از  ۳۶۰ حدود کافئینیک مقدار متوسط 

و آلودگی آب  در زمین ،فاضالب پسابگزارش های اولیه وجود کافئین در .طریق ادرار انسان و یا لوله کشی خانگی  وارد می شود

زمینی را می توان با این منابع کافئین بالقوه در طول بنابراین منطقی است که آب  های سطحی توسط فاضالب ثابت شده است.

، به طور های سطحی در مقایسه با دیگرداروها، فرکانس تشخیص کافئین در آب های زیرزمینی و آب. کردبازیافت طبیعی آلوده 

منتقل شده به طور  اما غلظت آنها دوباره در آب های زیرزمینی عمده نسبت به مصرف گسترده آن در زندگی روزمره باالتر است

داروها، نشان دهنده آن است که یا در طول درمان فاضالب حذف یا دستخوش تخریب سریع ویا کمترین  کلی به عنوان دیگر

ضایعات انسانی مشاهده شده است، با یکی از شاخص های رایج از  در  آبهبی سطحی کافئین ت.مین  آن اسرویداد در زیر سطح ز

حال، در مورد آب های زیرزمینی، کافئین ممکن است به عنوان یک شاخص از ترشحات تنها در شرایط خاصی که در آن  این

 نسبت داد.به عنوان آن را به سرعت تنزل در آب های زیرزمینی غنی در باکتری  و تجزیه بیولوژیکی است قابل توجه نیست

 کاربامازپین-
باال  به عنوان چارچوب دستورالعمل درآب های زیرزمینی و در غلظت نسبتاَ اتحادیه اروپا غالباَکاربامازپین در لیست مواد توسط 

 ۳۹۰کشور اروپایی با غلظت حداکثر  ۲۳مکان در ۱۶۷درصد از نمونه جمع آوری شده از  ۷۲کاربامازپین در   ت.شناسایی شده اس

درشهرستانهای آلمان، الیپزیک و هاله، کاربامازپین به ترتیب در آب های زیرزمینی در  .پیدا و تشخیص داده شد لیتر بر نانوگرم

نمونه آب چاه مورد  ۳۱۱۲از ایاالت متحده،  در شهرستان مونتانا، .برلیترتشخیص داده شد  نانوگرم ۲E  ۵۱و  ۲E  ۴۵غلظت 

سال از طریق سطح  ۱۰تا  ۱مطالعات آبهای زیرزمینی نشان داد که کاربامازپین می تواند پس از   تحلیل قرار گرفت.تجزیه و 

این نه به تخریب و نه به جذب  بستگی دارد، بلکه ممکن است یکی از دالیل حضورشان در آب  دست نخورده زنده بماند. زمینزیر

 .(۲۰۱۰و همکاران،  Loos) باشد های زیرزمینی

 دیت-

DEET ، بعنوان فعال ترین مواد دافع حشرات تجاری استفاده می شود در سراسر جهان، می توانید درمحیط های آبی از طریق

درون آب های زیرزمینی و در مجاورت سیستم  داروهای  د.تیک آنرا وارد کنیامکانات انسان مانند درمان و فاضالب و سیستم سپ

در بازه زمانی   DEETکه غلظت ند، و متوجه شدندکارولینای شمالی شناسایی کردهای تصفیه فاضالب در یک دشت ساحلی 

با این حال، مطالعات  ت.در آب های زیرزمینی اس نانوگرم بر لیتر از ۵۷۰-۱۰۱۰بسته به محل سایت های نمونه برداری  متوسط،

به عنوان  ت.بیشتر اس در آب های زیرزمینی  DEETانجام شده در آب های سطحی و زیرزمینی نشان داد که منابع و مسیرهای از

درهمه جا حاضر و نه تنها در نمونه آب های زیرزمینی فاضالب نهفته تشخیص داده شد، بلکه در نمونه ها با منابع   DEETمثال، 

و همکاران،  Del Rosario) ده از حوضه آبریز شناخته شده استبر لیترجمع آوری ش نانوگرم ۲۹۱سطح تا  یباال در غلظت نسبتاَ

۲۰۱۷.) 

 منابع دارویی در آب های زیرزمینی -2
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 .نشان داده شده است ۲های زیرزمینی در شکل آب منابع دارویی به منابع عمومی و مسیر برای ورود

 

 مسیر ورود منابع دارویی به آب زیرزمینی -2شکل 

 آلوده یفاضالب و آب سطح -
به طور کلی، فعالیتهای انسانی  د.در محیط های آبی، فاضالب در نظر گرفته می شو فعالیتهای انسانی یکی از مهم ترین منابع

 . بدن یا شستشو کردن توسط آب از طریق حمام و یا توالت وارد شودخانگی می تواند از سیستم فاضالب و پس از دفع از 

همانطور که برای فرآیند درمان بیولوژیکی،  .تا توجه به جذب لجن محدود بوده اسشناسایی گیاهان در طول درمان اولیه فاضالب ب

آبخوان، با اشاره به استفاده از آب مدیریت شارژ   د.پساب ممکن است در سطوح مختلف باش در نهایت حذف متغیر به دست آمد و

بخصوص هنگامی که زمان اقامت  همچنین یک منبع بالقوه مهم داخل آب زیرزمینی،حی، و همچنین از آب بازیافت شده های سط

 کوتاه است و درآن تصفیه خانه فاضالب ضعیف تنظیم می شود.

 دفن زباله ها-
نیمه جامد های مختلف هستند و ممکن است حاوی منابع مانند داروهای  سپرده نهایی برای مواد زائد جامد ودفن زباله ها 

هنگامی که دور انداخته شود، ممکن است یا توسط  ناخواسته، نوشابه و دیگر برداشته محصوالت مراقبت ازانسان باشند.

متعدد با میزان  می شود. داروهایحل کثریت آنها در زمین شیرابه  میکروارگانیسم متابولیزه یا جذب به هدررفت مواد جامد، اما ا

تشخیص  لیتر بر متر گرم ۵۲۰ناپروکسن  متر گرم، ۱۶۴به عنوان مثال، ایبوپروفن تا  .می شودزمین یافت  قابل مالحظه ای در

شرایط بی هوازی در زمین و آب های زیرزمینی  در لیتر بر متر گرم ۱۰۰۰فنازون حتی می تواند بیش از  کاربامازپین و داده شد،

 یافت.

 سیستم های سپتیک -

ورود آب  فعالیتها و مواد دارویی سیستم های سپتیک، و یا سیستم های تصفیه فاضالب در محل، همچنین می توانند از منابع مهم

تیمار سیستم درمان معموال در یک سیستم سپتیک فاضالب در مقیاس کوچک  . های سطحی مجاور و آب های زیرزمینی باشد

های خصوصی ارائه شده دیده می  حومه و مناطق روستایی که بدون اتصال به لوله فاضالب اصلی دولت های محلی و یا شرکت

این اجازه را می دهد که آب مورد استفاده در داخل کشور به درمان شود و بازیافت برای دوباره پر کردن لوازم آبهای  ود.ش

 داروهای دامپزشکی فاضالب خانگی فاضالب صنعتی و بیمارستانی

علوفهدفع  مواد زائد جامد توالت/سینک آب سطحی  

 خاک

 آب زیرزمینی
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تحت درمان ناقص در سیستم های سپتیک برای ورود به آب زیرزمینی  محلی، و پس از آن ممکن است فرصت برایزیرزمینی 

 شده انجام  سپتیک های سیستم توسط فاضالب دفع از ٪۱۵در برخی از مناطق شمال شرقی ایاالت متحده، بیش از  .فراهم کند

 . دشوار به طور موثر کنترل و نظارت از آلودگی از سیستم های عفونی میباشدبا توجه به استفاده گسترده و پراکنده آن، بسیار  است.

  دام -

طور بالقوه یک مسیر برای نگرانی  استفاده از داروهای دامپزشکی برای جلوگیری از بیماری و ترویج بهره وری در دام رو به رشد وبه

در داخل بدن متابولیزم  را نمی توان به طور کامل جذب یاکلی، آنتی بیوتیک های دامپزشکی به طور است. آلودگی محیط زیست

 آزاد سپس و زباله تاالب در شوند، می دفع  مدفوع و ادرار طریق از شوند می استفاده که بیوتیک آنتی از ٪۱۰۰و  ۵۰حدود  شوند.

تتراسایکلین و  تهدید بالقوه به آب های زیرزمینی است ذخیره می شوند. تشخیص باال یک اطراف،که های اکوسیستم به

متر گرم بر  ۲۵۰سولفونامیدها در آبهای سطحی و خاک در نزدیکی یک مرکز کمپوست کود خوکی، با غلظت حداکثر تا ارتفاع 

نیز  مپزشکی با مواد مخدر آلوده برای این روشاستفاده از کود دا متر گرم / کیلوگرم در خاک گزارش دادند. ۱۴۰لیتردر آب و 

که در مزرعه دفن دام می تواند یکی دیگر منبع بالقوه داروهای  و   ممکن است در نهایت با آلودگی آب های زیرزمینی همراه است.

ضد گاو روی دامپزشکی به خاک و آبهای زیرزمینی را نمایندگی کند این سایت های دفن  که حداکثر غلظت موننسین، یک دا

  در شیرابه از الشه مشاهده شد گزارش داد. لیتر  متر گرم بر ۱۲میکروبی دامپزشکی،  تا 

 نشت فاضالب -
خطوط لوله فاضالب ممکن است به . آلودگی در سفره شهری پیشنهاد شده است سورس چکه کن به عنوان یک منبع بالقوه برای

ر دشود استفاده بیش از حد طوالنی مدت بدون تعمیر، و همچنین به عنوان مواد ضعیف و سهل انگاری در ساخت و ساز مربوط 

فاضالب با پتانسیل بزرگ تحت تاثیر آبهای  ،منطقه خاک از طریق رخنه سابقدر ممکن است  ،نتیجه، انواع مواد گنجانده شده

 . زیرزمینی را وارد کند

زمین آبهای زیرزمینی شهری توکیو که در آن آلودگی آب های  ۵۰ کمتر از فاضالب در ۲به  ۱به طور کلی از  داروها غلظت

زیرزمینی ناخواسته می تواند با توجه به فاضالب ضعیف و ناتوان محل شبکه داشتند، و در برخی نمونه ها غلظت کامال قابل مقایسه  

زمینی توسط نشت فاضالب  به با برخی تداوم ممکن است به عنوان شاخص احتیاطی از آلودگی آبهای زیر داروها برخی . بود

در برخی از  ردیاب خاص منظور برآورد میزان نشتی و همچنین دومین منشاء فاضالب مرتبط خدمت می کنند پیشنهاد شده است.

مطالعات نسبی از جمله دیکلوفناک، ایبوپروفن ، پریمیدون، کاربامازپین، اشعه ایکس عوامل کنتراست، شیرین کننده های مصنوعی  

با این حال، ردیاب سالی دانشگاهها هستند و قابل اجرا به تمام سیستم های آب زیرزمینی به  د.ئین  مورد آزمایش قرار گرفتنکاف و

 (.۲۰۱۲و همکاران، Keisuke) هستند هر دو فضایی و زمانی است خاطر اینکه ورودی و غلظت پس زمینه بسیار متغیر

 نتایج
گرفت اینست  که آالینده های داروئی باسرعت در حال اضافه شدن به محیط زیست می نتیجه ای که می توان از این مقاله 

باشند،اثرات منفی زیست محیطی داشته و سالمت جامعه را تهدید میکنند همچنین در می یابیم که هیچ راه کنترلی برای 

ان تاحدودی از میزان آالینده های دارویی در جلوگیری از ورود داروها به آب زیرزمینی وجود ندارد ولی با انجام تمهیداتی می تو

 این آبها کاسته شود:

روش بهبود  رایداروهای مختلف در آب های زیرزمینی در طول چند سال گذشته تشخیص داده شده است،بیشتر ب  هر چند( ۱)

( ۲) ه شود.در آبهای زیرزمینی یافته شده داد  باید توجه ویژه ای به محصوالت تهای تحلیلی مورد نیاز برای تشخیص ترکیبا

در آب های زیرزمینی  داروها ، الزم است به شناسایی منبعدشوار است در آب های زیرزمینی که یک بار آلوده شده اند حذف داروها
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در  داروها مقررات (۳) .تبیشتر و اعتبار هم مورد نیاز اس با این حال، بهینه سازی روش توجه زیادی شود. و کنترل انتشار از منبع

 ایجاد ارزش های راهنما برای. آب های زیرزمینی الزم است به ویژه در آن آب های زیرزمینی آب منبع برای آب آشامیدنی است

تصمیم در آبهای زیرزمینی، درک بهتری از وقوع، توزیع، رفتار، سمیت بالقوه خود و خطرات نیاز به مطالعه بیشتر قبل از  داروها 

 گیری در این ارزش ها دارد.
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