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حضور فلزات سنگین در فاضالبهای صنعتی و شهری یکی از علل اصلی آلودگیهای آب و خاک میباشد .بنابراین این مطالعه با هدف بررسی آلودگی
پساب تصفیهخانه فاضالب شهرک صنعی لیا قزوین به فلزات سنگین انجام شد .این مطالعه مقطعی از اردیبهشت تا شهریور ماه سال4931در تصفیهخانه
فاضالب شهرک صنعتی لیای قزوین انجام شد .نمونهبرداری و تحلیل نمونهها بر اساس روشهای استاندارد ارائه شده جهت تعیین فلزات سنگین (،pb
 Ni ،Cu ،Zn ،Cd ،Cr ،Coو  )Mnانجام شد .میانگین غلظت فلزات  Zn ،Cu ،Ni ،Mnو  Cdبه ترتیب ±0/04 ،0/00 ±0/000 ،0/013 ±0/003
 8 /40 ± 0/41 ،0/.14و  0/043 ± 0/0000میلیگرم در لیتر بهدست آمد .مقایسه مقادیر فلزات در پساب با استانداردهای زیستمحیطی سازمان حفاظت
محیط زیست جهت تخلیه به محیط زیست بیانگر اختالف معنیدار بود ( .)P>0/00بهطوری که مقادیر فلزات (بهجزء فلز  )Znپایینتر از حدود مجاز بود.
نتایج نشان داد که پساب تصفیهخانه فاضالب شهر صنعتی لیا قزوین آلوده به فلزات سنگین میباشد ،اما غلظت این فلزات (بهجز فلز )Znدر حدود مجاز
استانداردهای سازمان حفاظت محیطزیست ایران جهت تخلیه پساب به محیطزیست میباشد.
کلمات کلیدی :پساب صنعتی ،فلزات سنگین ،تصفیهخانه فاضالب ،لیا ،قزوین.

.1

مقدمه

از نتایج افزایش صنعتی شدن جوامع ،افزایش میزان آالیندهها در فاضالبها بهخصوص فلزات سنگین میباشد .پتانسیل خطرزایی و سمیت فلزات بهخصوص
فلزات سنگین برای محیط زیست و انسانها باعث شده است که حضور فلزات سنگین در فاضالبها به عنوان یکی از نگرانیهای در حال رشد برای جوامع
بشری باشد[ .]4تجمع و حضور فلزات سنگین به عوامل مختلفی مانند نوع صنایع ،سبک زندگی مردم و میزان آگاهی آنها از خطرات آالیندهها بستگی
دارد[ ]9 ,2تصفیهخانههای فاضالب برای کنترل ورود این آالیندهها به محیط زیست طراحی شدهاند .بیشترین قسمت فلزات سنگین در طول تصفیه در لجن یا
پساب خروجی قرار میگیرد[ .]1حضور فلزات سنگین در پساب خروجی یکی از منابع مهم آلودهکنندهی محیط زیست بهخصوص خاک و آب میباشد.
بنابراین وارد کردن پساب حاوی این آالیندهها به خاک ممکن است باعث اثرات زیانآوری بر روی فلور طبیعی خاک شود .چون که رنج بسیار وسیعی از
میکروارگانیسمهای مختلف شامل میکروبها ،قارچها و باکتریها در خاک زندگی میکنند و رها کردن پساب خام حاوی این آالیندهها باعث آسیب به این
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جمعیت وسیع فعال میشود[ .]0تحقیقات نشان داده است که استفاده از پساب و آبهای برگشتی آلوده به فلزات سنگین برای آبیاری محصوالت کشاورزی
موجب انتقال و تجمع این آالیندهها در محصوالت تولیدی و در نهایت ایجاد مخاطرات برای حیوانات استفادهکننده از این گیاهان و صدمات بهداشتی برای
انسانها میشود .این آالیندهها به علت سمیت زیاد و میل به تجمع زیستی داشتن ،در اکثر ارگانهای بدن منجر به اثرات حاد و مزمن سمی میشوند و به عنوان
نگرانی اصلی برای محیط زیست و انسانها شناخته شدهاند[]0 ,4
شماری از مشکالتی که ممکن است فلزات سنگین منجر به آن شوند شامل اختالالت ژنی ،اختالل در عملکرد غدد درون ریز ،مشکالت
ایمونولوژیک ،سرطان زایی ،کاهش یا از بین رفتن عملکرد سلولهای عصبی ،کاهش سطوح انرژی ،آسیب به سلولهای خونی ،کلیه ،شش ها ،کبد و سایر
ارگانهای حیاتی می باشد[ .]8مواجهه بلند مدت با این آالینده ها نیز ممکن است به آهستگی منجر به انحطاط عملکرد سلولهای عصبی و ماهیچهها شود و
باعث به وجود آمدن بیماری های مانند آلزایمر ،پارکینسون و آتروفی عضالت نیز شود[ .]3فاضالبهای خروجی از صنایع بهخصوص شهرکهای صنعتی
ممکن است حاوی مقادیر مختلفی از این آالیندهها باشند که روزانه مقادیر زیادی از آنها در فاضالب به صورت تصفیه نشده به محیط زیست و یا به شبکه
جمع آوری فاضالب و تصفیهخانه جهت تصفیه وارد میشود .وجود فلزات سنگین در پساب خروجی از تصفیهخانهها میتواند باعث اثرات زیانآوری بر
سالمت مردم منطقه شود .پایش کیفی پساب تصفیهخانههای فاضالب صنعتی می تواند اطالعات مفیدی از وضعیت آلودگی این پسابها به فلزات سنگین
جهت مدیریت مناسب پساب در اختیار ما قرار دهد .بنابراین این مطالعه با هدف بررسی آلودگی فاضالب خروجی تصفیهخانه فاضالب شهر صنعتی لیای
قزوین به فلزات سنگین انجام شد.

.2

مواد و روشها

1. 2

محل مورد مطالعه

شهرک صنعتی لیا قزوین در  41کیلومتری جادهی بویین زهرا قرار گرفته است .صنایع موجود در این شهرک شامل واحدهای مختلفی از جمله شیمیایی،
فلزی ،غذایی ،نساجی ،الکترونیک و بخشهای خدماتی تقسیم میشود که صنایع شیمیایی با تعداد واحدهای تولیدی بیشتر ،بیشترین بخش فاضالب تولیدی
را تشکیل میدهد .روزانه حدود  800تا  4200متر مکعب فاضالب جهت تصفیه وارد تصفیهخانه میشود .جهت تصفیه فاضالب شهرک صنعتی لیای قزوین،
سیستم ترکیبی بیهوازی -هوازی انتخاب شده است که شامل واحدهای ایستگاه پمپاژ ،آشغالگیر ،سیستم بیهوازی ،سیستم هوازی (با رشد چسبیده و معلق
به صورت سری) ،برکه تهنشینی ثانویه و واحد تزریق کلر است .
2. 2

نمونه برداری و آنالیز نمونهها

نمونهبرداری از فاضالب به صورت ماهیانه در طول یک دوره  1ماهه از فروردین تا تیر 39انجام شد .نمونهبرداری و آماده سازی نمونهها با استفاده از ظروف
پلی اتیلن شستشو داده شده با اسید نیتریک( )٪90و آب مقطر دو بار تقطیر شده بر اساس روشهای استاندارد انجام شد[ .]40اندازهگیری غلظت فلزات سنگین
با استفاده از دستگاه جذب اتمی مدل کوره () Varian220 spectr AAانجام گرفت.

.3

نتایج و بحث

1. 3

غلظت فلزات در پساب خروجی

میانگین غلظت پارامترهای ( TDS ،pHو  )ECدر پساب ،در جدول شماره  4ارائه شده است .میانگین  pHدر پساب تصفیهخانه  8/41به دست آمد ودر
مقایسه با استاندارد ملی سازمان حفاظت محیط زیست ایران در محدوه قابل قبولی برای دفع پساب به محیط زیست میباشد[ .]44مقادیر Electrical ( EC
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 )Conductivityو  )Total Dissolved Solids )TDSدر پساب به ترتیب  9280میکروموهس در سانتیمتر و  4240میلیگرم در لیتر بود .مقادیر باالیی
از هدایت الکتریکی ممکن است به دلیل غلظت باالیی از ترکیبات یونی باشد و هم چنین تجمع مواد جامد آلی و معدنی نیز احتماال مرتبط با مقادیر باالی کل
مواد جامد محلول در پساب این تصفیهخانه باشد[ .]42مقادیر میانگین غلظت فلزات در فاضالب تصفیه شده تصفیهخانه فاضالب شهر صنعتی لیا قزوین در
جدول شماره  2نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد که ترکیب فلزات در پساب بسیار متغیر است .تغییرات متنوع در مقادیر فلزات میتواند از تنوع در
فعالیتهای اقتصادی در منطقه ایجاد شده باشد بهطوری که احتماال وجود  Crو  Znناشی از پساب واحدهای نساجی و چرم سازی ،و وجود  Cu ، Niو
تاحدودی روی ممکن است با فعالیت واحدهای تولید صنایع فلزی مرتبط باشد [ .]49بیشترین و کمترین غلظت فلزات در پساب به ترتیب به  Znو  Cdبا
مقادیر  8/40 ± 0/41و  0/043 ± 0/0000میلیگرم در لیتر تعلق داشت.این در حالی است که غلظت  Co ،Pbو  Crکمتر از حدود قابل تشخیص دستگاه
بود(جدول شماره .)2غلظت فلزات اندازهگیری شده در پساب به ترتیب  Zn˃ Ni˃ Mn˃ Cu˃ Cdمیلی گرم در لیتر به دست آمد .یافتههای مشابه توسط
 chipasaو همکاران نیز گزارش شده است[.]41
جدول -1خصوصیات فیزیکو شیمایی پساب تصفیهخانه فاضالب شهر صنعتی لیای قزوین

فلزات

واحد

میانگین

انحراف معیار

pb
Co
Ni
cu
Zn
Cr
Mn
Cd

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

ND
ND
0/00
0/040
8/00
ND
0/040
0/010

ND
ND
0/000
0/01
0/04
ND
0/000
0/0000

استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران[]44
مصارف کشاورزی و آبیاری
1
1
2
0/2
2
2
1
0/00

جدول  -2غلظت فلزات سنگین در پساب تصفیهخانه فاضالب شهر صنعتی لیا قزوین و مقایسه با استانداردهای ملی

2. 3

پارامترها

pH

)EC)μmohs/cm

)TDS(mg/L

انحراف معیار  ±میانگین

8/41 ± 0/43

9280 ± 38/33

4240 ± 13/0

بهکارگیری پساب برای استفاده در آبیاری

با توجه به اینکه فاضالب خروجی از تصفیهخانه جهت مصارف کشاورزی منطقه استفاده میشود و استفاده از پساب حاوی فلزات باعث افزایش مقادیر فلزات
در خاک میشود[ .]40رشد محصوالت کشاورزی آبیاری شده در این خاک و مصرف محصوالت باعث انتقال این فلزات به انسانها و ایجاد خطر برای
سالمت افراد مصرفکننده میشود[ .]44استانداردهای ملی قابل کاربرد برای غلظت فلزات در پساب برای تعیین اینکه آیا پساب مناسب برای آبیاری
کشاورزی میباشد طبق دستورالعمل ملی در جدول شماره 2ارائه شده است .مقایسه آماری مقادیر فلزات در پساب با استانداردها نشان داد که این مقادیر از
حدود استاندارد مجاز جهت استفاده از پساب برای کشاورزی کمتر بود( ،)P>0/00اگرچه میزان فلز روی از حدود مجاز این استاندارد بیشتر بود .نتایج این
مطالعه با مطالعهی که  Bakopoulouو همکاران که با هدف ارزیابی کیفی پساب چهار تصفیهخانه فاضالب در شهر ستالی یونان جهت تعیین پتانسیل
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استفاده مجدد در کشاورزی با بررسی پارامترهای فیزیکوشیمایی و میکروبیولوژی و برخی فلزات انجام دادند و نشان دادند که استفاده از پساب برای این
منظور قبل قبول است همخوانی داشت[ .]40نتایج تحقیقی که ندافی و همکاران در تصفیهخانه فاضالب صنعتی شهرک بوعلی همدان انجام دادهاند نشان داد
است که مقادیر غلظت فلزات سرب ،کروم ،روی و مس در پساب خروجی این تصفیهخانه از مقادیر استاندارد مجاز سازمان حفاظت محیط زیست ایران برای
تخلیه به محیط زیست کمتر بود که با نتایج به دست آمده در این مطالعه هم سو می باشد[ ]48از جمله علتهای هم خوانی در نتایج میتوان به تشابه در نوع
صنایع فعال در مناطق مورد مطالعه اشاره کرد .مطالعهی ناصری و همکاران که در تصفیهخانه فاضالب شهر اردبیل که در سال 4934اجرا گردید نمایانگر آن
بود که غلظت فلزات اندازه گیری شده در پساب کمتر از حدود مجاز استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت تخلیه به محیط زیست بود که با
نتایج مطالعه حاضر هم خوانی داشت[ .]43اگرچه در این مطالعه و مطالعات انجام شده در کشور ،غلظت فلزات در پساب تصفیهخانههای فاضالب کمتر از
مقادیر مجاز تخلیه به محیط زیست می باشد .اما با توجه به اثر ات تجمعی فلزات سنگین و دیگر آالینده های سمی ،توجه به راه اندازی فرآیندهای پیشرفته
جهت حذف این آالینده ها در خروجی تصفیهخانههای فاضالب حایز اهمیت می باشد.

.4

نتیجهگیری

در این مطالعه آلودگی پساب تصفیهخانه فاضالب شهر صنعتی لیا به فلزات سنگین مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان دهندهی وجود فلزات سنگین در پساب
تصفیهخانه میباشد ،اما غلظت این فلزات( بهجز فلز )Znدر حدود مجاز استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت تخلیه پساب به محیط زیست
و به کارگیری جهت آبیاری میباشد ،ولی با توجه به اثرات تجمعی زیستی فلزات سنگین ،مدیریت مناسب پساب و انتخاب نوع محصوالت مورد آبیاری
جهت کاهش عوارض باید موردتوجه قرار بگیرد.
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