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 خالصه

 بررسی آلودگی بنابراین این مطالعه با هدف .باشدمی خاک و آب هایآلودگی اصلی علل از یکی شهری و صنعتی هایفاضالب در سنگین فلزات حضور

خانه در تصفیه4931مطالعه مقطعی از اردیبهشت تا شهریور ماه سال این انجام شد. به فلزات سنگین صنعی لیا قزوین کب شهرخانه فاضالتصفیهپساب 

، pb) ینسنگفلزات شده جهت تعیین  ارائههای استاندارد ها بر اساس روشبرداری و تحلیل نمونهفاضالب شهرک صنعتی لیای قزوین انجام شد. نمونه

Co ،Cr ،Cd، Zn ،Cu ،Ni  وMn) .غلظت فلزات میانگین انجام شد Mn ،Ni ،Cu ،Zn  و Cd  04/0، 00/0 ±000/0، 013/0 ±003/0به ترتیب± 

 حفاظتسازمان  محیطیزیستهای مقایسه مقادیر فلزات در پساب با استاندارد دست آمد.گرم در لیتر بهمیلی 043/0 ± 0000/0و  8/ 40 ± 41/0، 0./14

 .مجاز بودتر از حدود پایین (Znء فلز جزبه)که مقادیر فلزات  طوریبه (.P<00/0) دار بودبیانگر اختالف معنی محیط زیستهت تخلیه به محیط زیست ج

د مجاز ( در حدوZnفلز جزبه) فلزاتباشد، اما غلظت این خانه فاضالب شهر صنعتی لیا قزوین آلوده به فلزات سنگین میپساب تصفیه داد کهنشان  نتایج

 باشد.می زیستمحیطایران جهت تخلیه پساب به  زیستمحیطهای سازمان حفاظت استاندارد

 

 فاضالب، لیا، قزوین. خانهتصفیهن، کلمات کلیدی: پساب صنعتی، فلزات سنگی

 

 

 مقدمه . 1
 

 خصوصبهو سمیت فلزات  خطرزاییباشد. پتانسیل گین میفلزات سن خصوصبهها ها در فاضالبشدن جوامع، افزایش میزان آالیندهافزایش صنعتی از نتایج 

های در حال رشد برای جوامع ها به عنوان یکی از نگرانیت که حضور فلزات سنگین در فاضالبباعث شده اسها فلزات سنگین برای محیط زیست و انسان

بستگی ها ا از خطرات آالیندههسبک زندگی مردم و میزان آگاهی آن به عوامل مختلفی مانند نوع صنایع، تجمع و حضور فلزات سنگین .[4]بشری باشد

لجن یا  طول تصفیه در فلزات سنگین در ترین قسمت. بیشاندا به محیط زیست طراحی شدههبرای کنترل ورود این آالیندهفاضالب های خانهتصفیه [9, 2]دارد

 . باشداک و آب میخ خصوصبهمحیط زیست  یکنندهآلودهحضور فلزات سنگین در پساب خروجی یکی از منابع مهم  .[1]یردگپساب خروجی قرار می

چون که رنج بسیار وسیعی از  .فلور طبیعی خاک شود بر روی آوریزیانها به خاک ممکن است باعث اثرات آالینده وارد کردن پساب حاوی اینبنابراین 

باعث آسیب به این  هاخام حاوی این آالیندهکنند و رها کردن پساب ها در خاک زندگی میباکتری و هاقارچها، ف شامل میکروبمختل هایمیکروارگانیسم
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کشاورزی لزات سنگین برای آبیاری محصوالت های برگشتی آلوده به فاستفاده از پساب و آب تحقیقات نشان داده است که. [0]شودفعال می جمعیت وسیع

بهداشتی برای  از این گیاهان و صدمات کنندهاستفادهو در نهایت ایجاد مخاطرات برای حیوانات ها در محصوالت تولیدی موجب انتقال و تجمع این آالینده

 شوند و به عنوانهای بدن منجر به اثرات حاد و مزمن سمی میدر اکثر ارگان ،میل به تجمع زیستی داشتنو  به علت سمیت زیاد هااین آالینده شود.ها میانسان

  [0, 4]اندها شناخته شدهنگرانی اصلی برای محیط زیست و انسان

مشکالت  ملکرد غدد درون ریز،اختالل در ع آن شوند شامل اختالالت ژنی،منجر به  که ممکن است فلزات سنگینی از مشکالتی شمار 

، کلیه، شش ها، کبد و سایر های خونیهای عصبی، کاهش سطوح انرژی، آسیب به سلولکاهش یا از بین رفتن عملکرد سلول، ایمونولوژیک، سرطان زایی

ها شود و های عصبی و ماهیچههستگی منجر به انحطاط عملکرد سلولممکن است به آ نیز این آالینده ها. مواجهه بلند مدت با [8]های حیاتی می باشدارگان

 صنعتی هایشهرک خصوصبه های خروجی از صنایعفاضالب .[3]شود نیز باعث به وجود آمدن بیماری های مانند آلزایمر، پارکینسون و آتروفی عضالت

فاضالب به صورت تصفیه نشده به محیط زیست و یا به شبکه  در هاآن ها باشند که روزانه مقادیر زیادی ازوی مقادیر مختلفی از این آالیندهحا ممکن است

بر  آوریزیانتواند باعث اثرات ها میخانهتصفیهدر پساب خروجی از  وجود فلزات سنگین. شودوارد می جهت تصفیه خانهتصفیهو  جمع آوری فاضالب

 ها به فلزات سنگینتواند اطالعات مفیدی از وضعیت آلودگی این پسابیم صنعتی های فاضالبخانهتصفیهساب شود. پایش کیفی پ سالمت مردم منطقه

فاضالب شهر صنعتی لیای  خانهتصفیهالعه با هدف بررسی آلودگی فاضالب خروجی . بنابراین این مطدهددر اختیار ما قرار  پساب مناسب ت مدیریتهج

 قزوین به فلزات سنگین انجام شد.
 

 

 هامواد و روش .2

 محل مورد مطالعه 1. 2
 

شیمیایی، از جمله  های مختلفیاحدشامل وشهرک این  قرار گرفته است. صنایع موجود در زهرا ی بویینکیلومتری جاده 41شهرک صنعتی لیا قزوین در 

ترین بخش فاضالب تولیدی تر، بیشد که صنایع شیمیایی با تعداد واحدهای تولیدی بیششوهای خدماتی تقسیم مییک و بخش، غذایی، نساجی، الکترونفلزی

، ی قزویناضالب شهرک صنعتی لیاجهت تصفیه ف .شودمی خانهتصفیهوارد متر مکعب فاضالب جهت تصفیه  4200تا  800دود روزانه ح .ددهتشکیل می را

 هوازی، سیستم هوازی )با رشد چسبیده و معلقبی گیر، سیستم های ایستگاه پمپاژ، آشغالاست که شامل واحد هوازی انتخاب شده -هوازیبی ترکیبی سیستم

 .انویه و واحد تزریق کلر است ی ثنشین(، برکه تهبه صورت سری
 

 هانمونهو آنالیز  نمونه برداری 2. 2
 

با استفاده از ظروف ها و آماده سازی نمونه بردارینمونه انجام شد. 39تیرفروردین تا  ماهه از 1در طول یک دوره  انهیاز فاضالب به صورت ماه بردارینمونه

غلظت فلزات سنگین  یریگاندازه .[40]شد های استاندارد انجامو آب مقطر دو بار تقطیر شده بر اساس روش (٪90)پلی اتیلن شستشو داده شده با اسید نیتریک

 انجام گرفت.( Varian220 spectr AA) کورهمدل جذب اتمی دستگاه  با استفاده از
 

 

 نتایج و بحث .3

  ر پساب خروجیغلظت فلزات د 1. 3
 

در و به دست آمد 41/8 خانهتصفیهدر پساب  pH میانگین شده است. ارائه 4، در جدول شماره بپسا ( درECو  pH ،TDSپارامترهای )غلظت میانگین 

 EC (Electricalیر مقاد .[44]باشدمی به محیط زیست قابل قبولی برای دفع پساب در محدوه مقایسه با استاندارد ملی سازمان حفاظت محیط زیست ایران
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Conductivity)  و)TDS Total Dissolved Solids )باالیی مقادیر گرم در لیتر بود.میلی 4240متر و روموهس در سانتیمیک 9280 در پساب به ترتیب 

 کلمقادیر باالی   مرتبط با احتماال نیز معدنی و آلی جامد مواد تجمع هم چنین و باشد یونی ترکیبات از باالیی غلظت دلیل به است ممکن الکتریکی هدایت از

شهر صنعتی لیا قزوین در  فاضالب خانهتصفیهفلزات در فاضالب تصفیه شده  مقادیر میانگین غلظت .[42]باشد خانهتصفیهپساب این  در محلول جامد مواد

 در تنوع از تواندمی اتفلز مقادیر ات متنوع درتغییر. دهد که ترکیب فلزات در پساب بسیار متغیر استنتایج نشان می نشان داده شده است. 2جدول شماره 

و  Ni ،Cu وجود و  ،ناشی از پساب واحدهای نساجی و چرم سازی Znو  Cr که احتماال وجود طوریبه یجاد شده باشدا منطقه در اقتصادی هایفعالیت

با  Cdو  Zn ترین غلظت فلزات در پساب به ترتیب بهترین و کمبیش. [49] های تولید صنایع فلزی مرتبط باشدفعالیت واحد با ممکن است تاحدودی روی

قابل تشخیص دستگاه  کمتر از حدود Crو  Pb ،Coتعلق داشت.این در حالی است که غلظت گرم در لیتر میلی 043/0 ± 0000/0و  40/8 ± 41/0 مقادیر

 توسط مشابههای یافتهبه دست آمد. میلی گرم در لیتر   Zn˃ Ni˃ Mn˃ Cu˃ Cdگیری شده در پساب به ترتیب غلظت فلزات اندازه (.2دول شمارهبود)ج

chipasa   [41]گزارش شده استنیز و همکاران. 

 

 قزوین یخانه فاضالب شهر صنعتی لیامایی پساب تصفیهخصوصیات فیزیکو شی -1جدول

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ملی یاستانداردهاو مقایسه با  فاضالب شهر صنعتی لیا قزوین خانهتصفیهدر پساب  سنگین غلظت فلزات -2جدول 

   

 

 

 

 آبیاریبرای استفاده در  پساب کارگیریبه                2. 3

 

و استفاده از پساب حاوی فلزات باعث افزایش مقادیر فلزات  شودتفاده میخانه جهت مصارف کشاورزی منطقه اسخروجی از تصفیه فاضالببا توجه به اینکه 

خطر برای و ایجاد ها مصرف محصوالت باعث انتقال این فلزات به انسانو اک کشاورزی آبیاری شده در این خ رشد محصوالت. [40]شوددر خاک می

 آبیاری برای مناسب پساب آیا اینکه تعیین برای پساب در فلزات غلظت برای کاربرد قابل ملی استانداردهای. [44]شودمی کنندهسالمت افراد مصرف

 نشان داد که این مقادیر از استانداردهادر پساب با فلزات  مقادیر آماری ه. مقایساست شده ارائه 2جدول شمارهدر  ملی دستورالعملطبق  باشدمی کشاورزی

نتایج این   .تر بوداستاندارد بیش این حدود مجاز اگرچه میزان فلز روی از، (P<00/0)تر بوداستفاده از پساب برای کشاورزی کم مجاز جهت استاندارد حدود

تعیین پتانسیل  جهتشهر ستالی یونان  در فاضالب خانهتصفیهارزیابی کیفی پساب چهار با هدف  هک و همکاران Bakopoulouی که مطالعهمطالعه با 

  [44]سازمان حفاظت محیط زیست ایران استانداردهای
 فلزات واحد میانگین انحراف معیار

 مصارف کشاورزی و آبیاری

1 ND ND mg/L pb 

1 ND ND mg/L Co 

2 000/0 00/0 mg/L Ni 

2/0 01/0 040/0 mg/L cu 

2 04/0 00/8 mg/L Zn 

2 ND ND mg/L Cr 

1 000/0 040/0 mg/L Mn 

00/0 0000/0 010/0 mg/L Cd 

TDS(mg/L) EC)μmohs/cm) pH پارامترها 

 میانگین ±معیار  انحراف 41/8 ± 43/0 9280 ± 33/38 4240 ± 0/13
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که استفاده از پساب برای این  ندنشان داد و دادندبا بررسی پارامترهای فیزیکوشیمایی و میکروبیولوژی و برخی فلزات انجام  استفاده مجدد در کشاورزی

نشان داد  انددادهانجام  رک بوعلی همدانفاضالب صنعتی شه خانهتصفیهکه ندافی و همکاران در  تحقیقینتایج  .[40]تخوانی داشهم منظور قبل قبول است

برای  از مقادیر استاندارد مجاز سازمان حفاظت محیط زیست ایران خانهتصفیهاین  است که مقادیر غلظت فلزات سرب، کروم، روی و مس در پساب خروجی

توان به تشابه در نوع هم خوانی در نتایج می هایعلتاز جمله  [48]می باشدهم سو  به دست آمده در این مطالعهنتایج  که بابود  ترکمتخلیه به محیط زیست 

ر آن گاجرا گردید نمایان 4934که در سال خانه فاضالب شهر اردبیلتصفیهن که در همکارای ناصری و مطالعه صنایع  فعال در مناطق مورد مطالعه اشاره کرد.

با  که بودسازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت تخلیه به محیط زیست  گیری شده در پساب کمتر از حدود مجاز استاندارداندازه بود که غلظت فلزات

فاضالب کمتر از  هایخانهیهتصفغلظت فلزات در پساب  انجام شده در کشور،اگرچه در این مطالعه و مطالعات  .[43]نتایج مطالعه حاضر هم خوانی داشت

 پیشرفته ایآیندهفر اندازیات تجمعی فلزات سنگین و دیگر آالینده های سمی، توجه به راه مقادیر مجاز تخلیه به محیط زیست می باشد. اما با توجه به اثر

 .ت می باشدفاضالب حایز اهمی هایخانهتصفیهدر خروجی  ه هاجهت حذف این آالیند
 

 

 گیریجهنتی            . 4
 

پساب  فلزات سنگین در وجود یدهنده هر صنعتی لیا به فلزات سنگین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشانانه فاضالب شخلودگی پساب تصفیهدر این مطالعه آ

زیست  طمحیبه  پساب جهت تخلیه های سازمان حفاظت محیط زیست ایراناستاندارد در حدود مجاز (Znفلز جزبه) اما غلظت این فلزات باشد،می خانهتصفیه

 و انتخاب نوع محصوالت مورد آبیاری مدیریت مناسب پساب سنگین، فلزات زیستی باشد، ولی با توجه به اثرات تجمعیگیری جهت آبیاری میو به کار

 .قرار بگیرد موردتوجهباید  عوارضجهت کاهش 
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