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چکیده
 پایش پساب تصفیهخانهی فاضالب شهری مورد استفاده در اراضی فضای سبز شاهینشهر به منظور بررسی غلظت فلزات سنگین و پارامترهای کیفی،هدف مطالعه حاضر
. در این تحقیق از هفت ایستگاه نمونههای پساب در طول یک سال جمع آوری شد. بود1396-97 براساس استانداردهای زیستمحیطی موجود در پساب در طول سال
 هدایت الکتریکی و مقدارکل، آهن و منگنز و اسیدیته، مس، کروم و عناصرسنگینتغذیهای روی، کبالت، نیکل،نمونهها مورد سنجش غلظت عناصر سنگین آالیندهی سرب
) نتایج به دست آمده در دو مسیر سنجش تغییرات فصلی و یا ماهانه (زمانی) و سنجش تغییرات ایستگاهی(مکانی.جامدات معلق بر اساس روشهای استاندارد قرارگرفتند
 قیاس غلظت هر یک از عناصر سنگین. غلظت عناصر سنگین در پساب تصفیهخانه پایینتر از حدود مجاز است، نتایج نشان داد.مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت
 با توجه به استانداردهای مربوطه پساب تصفیهشده بعد از، سازمان بهداشت جهانی و آژانس حفاظت محیطزیست نشان داد،با استاندارد سازمانهای محیط زیست ایران
 میزان هدایت الکتریکی در طول دوره. در مورد اسیدیته و میزان کل جامدات معلق پساب محدودیتی وجود نداشت.کلرزنی قابلیت مصرف جهت آبیاری فضای سبز را دارد
. پساب از نظر میزان هدایت الکتریکی برای آبیاری کیفیت متوسط داشت،پایش بیش از حدود مجاز بود که با توجه به استانداردها
کلمات کلیدی
 تغییرات زمانی و مکانی، آبیاری، تصفیهخانه، فلزات سنگین،پساب
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Abstract
The purpose of the present study was to monitor the effluent of municipal wastewater treatment plant used in
Shahinshahr lands to investigate the heavy metal concentration and quality parameters based on environmental
standards in wastewater during 1396-97. In this study, samples from seven stations were collected during one year.
The samples were subjected to standard concentrations of heavy metals such as lead, nickel, cobalt, chromium and
nutritional heavy metals zinc, copper, iron and manganese, and acidity, electrical conductivity and total solids
content. The results were statistically analyzed in two ways: measuring seasonal or monthly (temporal) and
stationary (spatial) changes. The results showed that the concentration of heavy metals in the wastewater was
lower than the permissible limit. Comparison of the concentration of each heavy element with the standards of
Iran Environmental Protection Agency, World Health Organization and Environmental Protection Agency showed
that according to the relevant standards, the treated wastewater after chlorination is capable of irrigation for green
space. There was no limitation on the acidity and total amount of suspended solids. Electrical conductivity was
exceeded during the monitoring period and by standards the effluent had average electrical conductivity for
irrigation.
Keywords
Wastewater, Heavy Metals, Refinery, Irrigation, Temporal and Local Changes
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( )BOD5و  %87/2نیاز اکسیژنخواهی شیمیایی ( )CODبود .مقایسه
پارامترهای کیفی پساب با استانداردهای زیستمحیطی موجود (سازمان محیط-
زیست ایران و  )WHOدر محدود غلظت مجاز قرار داشتند و برای آبیاری
فضای سبز محدودیتی نداشتند .مهرآوران و همکاران ( ،)1394امکان استفاده
از پساب خروجی تصفیهخانه پرکندآباد -مشهد در آبیاری را با توجه به اثرات
زیستمحیطی آن مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه شاخصهای کیفی
پساب شامل جامدات کل ،روی ،مس ،کروم در فاضالب ورودی و خروجی مورد
ارزیابی قرار گرفت .راندمان حذف جامدات کل %77/83بود و با توجه به
استانداردهای سازمان حفاظت محیطزیست ،پساب خروجی قابلیت استفاد برای
مصارف آبیاری در کشاورزی را داشت .حاتمی و همکاران ( ،)1397امکان
استفاده از پساب خروجی فرآیند هوادهی گسترده تصفیه فاضالب شهر بجنورد
جهت مصارف کشاورزی و آبیاری را سنجش نمودند .راندمان حذف فرآیند
هوادهی گسترده برای جامدات کل بیش از  %85بود .بر اساس نتایج ،پساب
این تصفیهخانه به علت باال بودن غلظت کلراید برای آبیاری گیاهان حساس
مطلوب نمیباشد .همچنین این پساب برای تغذیه آبهای زیر زمینی پیشنهاد
نشد و استفاده از روشهای پیشرفتهتر تصفیه جهت رسیدن به سطوح استاندارد
توصیه گردید.نعیمی ( ،)1393ویژگیهای کیفی پساب تصفیهخانه فاضالب
شهرک قدس – تهران را برای استفاده مجدد و آبیاری فضای سبز شهری با
استفاده از روش  CCME-WQIمورد ارزیابی قرار داد .بر اساس نتایج مربوط
به میزان انحراف کیفیت پساب نسبت به استانداردهای سازمان محیطزیست،
 WHOو EPAاستفاده از پساب با محدودیت روبرو و نیازمند مدیریت و
برنامهریزی دقیق بود .همچنین مطابق استانداردهای  FAOپساب این تصفیه-
خانه برای آبیاری فضای سبز مناسب نبود ،Alobaidy et al. (2010) .با
تحلیل نمودار هدایت الکتریکی نمونه پساب تصفیهخانه شهر بغداد ،پساب این
تصفیه خانه را در محدوده مناسب و بدون مخاطره برای آبیاری اراضی کشاورزی
شناسایی کردند .اگرچه بهعلت غلظت باالی کلراید ،محدودیت با درجه نسبی
اندک تا متوسط برای آبیاری اراضی وجود داشت که به توصیه نویسنده نیازمند
توجه در مدیریت روش تصفیه و آبیاری قرار بگیردAli Al-Khashman .
) ،et al. (2013پساب تصفیهخانه جنوب اردن را به منظور استفاده مجدد
جهت آبیاری مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه دما ،هدایت الکتریکی،
اکسیژن محلول ،اسیدیته و عناصرسنگین (بور ،آهن ،مس ،کادمیوم ،کروم،
سرب ،روی و منگنز) اندازهگیری شد .بر اساس نتایج بدست آمده بهعلت
مخاطرات شوری و سدیم برای استفاده انسانی مطلوب نبوده اما به خاطر داشتن
غلظت کم فلزات سنگین در مقایسه با استانداردهای جهانی سازمان بهداشت و
همچنین داشتن هدایت الکتریکی مناسب ،برای مصارف آبیاری پیشنهاد شد.
) ،Bourazanis and Kerkides (2015کیفیت پساب تصفیهخانه
 -Spartaیونان را با هدف منبع آب جهت آبیاری بر اساس استانداردهای
زیستمحیطی یونان در طول دو سال ارزیابی نمودند .پساب مورد نظر از دیدگاه
خطر افزایش شوری در گروه خطر باال و برای یون کلر در گروه کم تا متوسط
گروهبندی شد .مطابق با استانداردهای زیستمحیطی ،بر اساس پارامترهای
جامدات کل و  BOD5برای استفاده غیرمستقیم مناسب و برای آبیاری بصورت
محدود مناسب ارزیابی شد.
 -2روش انجام تحقیق
در این تحقیق نمونهبرداری از پساب تصفیهخانه در شهرستان شاهین شهر
اصفهان انجام گرفت .به منظور بررسی ویژگیهای کیفی آب پساب تصفیهخانه
شاهینشهر ،تعداد  7ایستگاه نمونهبرداری شامل :پساب ورودی قبل از عملیات

 -1مقدمه
منابع آب شیرین در جهان بسیار اندک میباشد به طوری که از کل آب موجود
 %97/2شور و تنها  %2/8آن شیرین است که کمتر از  %25حجم آب شیرین
کره زمین قابل استحصال است .کشور ما در زمره کشورهای خشک و نیمه
خشک جهان قرار دارد بهطوری که مسئله بحران منابع آب درآن بهصورت یک
مسئله جدی مطرح است (صفامنش و همکاران1396 ،؛ سامانی.)1383 ،رشد
روزافزون جمعیت و متمرکز شدن مراکز جمعیت شهری و صنعتی در نقاط
مختلف ،منجر به افزایش سرانه مصرف آب و شکلگیری حجم عظیم فاضالب
و پساب ناشی از این مراکز جمعیتی شده و باعث ایجاد نگرانیهای زیست
محیطی گردیده است (بدلیانس قلیکندی و همکاران .)1392 ،مطالعات و
بررسیها نشان میدهد که پتانسیل منابع آب تجدیدشونده کشور حدود 130
میلیارد مترمکعب است در حالی که بر مبنای رشد فعلی جمعیت ،نیاز کشور در
سال  1390حدود  126میلیارد مترمکعب و در سال  ،1400رقمی معادل 150
میلیارد مترمکعب خواهد بود که  %15از حجم آب قابل استحصال و منابع آب
تجدیدپذیر بیشتر است در چنین شرایطی که کشور به شدت از لحاظ کمبود
منابع آبشیرین رنج میبرد توجه به منابع غیرمتعارف آب اجتناب ناپذیر است و
استفاده از فاضالب تصفیه شده (پساب) به عنوان یک منبع آب پایدار بیش از
پیش مورد توجه محققان و مدیران مربوطه قرار گرفته است (مهرآوران و
همکاران .)1394 ،در نتیجه مطالعه حاضر با هدف پایش غلظت عناصر سنگین
پساب تصفیهخانه شهرستان شاهینشهر ،مورد استفاه در آبیاری فضای سبز
شهری شاهینشهر اصفهان انجام گرفت .فاضالب تصفیه شده و یا پساب در
برگیرنده آن دسته از فاضالبهای شهری و صنعتی هستند که حداقل یک
مرحله تصفیه اعم از فیزیکی ،شیمیایی یا زیستی را طی کرده باشند .فاضالب-
های خانگی بطور معمول شامل  99/9درصد آب 0/1 ،درصد مواد معدنی ،آلی
و گاز میباشند ( )Metkalef and Eddy, 2003که پس از اصالح جزئی
برای مصارف آبیاری در سطح وسیع قابل استفاده میباشند (شوشتریان و
همکاران .)1389 ،توجه به میزان غلظت فلزات سنگین و امالح (هدایت
الکتریکی) در پساب اهمیت زیادی دارد .مطلوبیت پساب برای آبیاری با توجه
به مقدار و میزان امالح موجود در آن تعیین میشود .عناصری نظیر سدیم،
کلسیم ،منیزیم و آنیونهای کربنات و بیکربنات و میزان هدایت الکتریکی کل
موجود در پساب نیز بر میزان نفوذپذیری خاک تأثیر دارند(افیونی و همکاران،
1363؛ حاجرسولیها.)1364 ،بنابراین استفاده از پساب در آبیاری نیازمند پایش و
کنترل زیستمحیطی است .بررسی کمی و کیفی پسابهای خروجی به منظور
پیشگیری از بروز مخاطرات بهداشتی ،انتقال بیماری و حفاظت از محیطزیست
یک ضرورت اجتبابناپذیر است ( .)Carr, 2005تعیین سطح کیفیت قابل
قبول از فاضالب تصفیه شده در برنامهریزی و اجرای پروژههای تصفیه و
استفاده مجدد از فاضالب تصفیه شده ،با توجه به نوع استفاده مجدد ،نحوه
کاربرد و احتمال تماس انسان با آن تعیین میگردد ( Weizhen et al.,
 .)2003; Carr, 2005; Jimenez, 2005این استانداردها (برای
استفاده از فاضالب تصفیهشده در مصارف مختلف) توسط سازمان محیطزیست
و منابع معتبر دیگر ارائه شده است (حسینیان1381 ،؛ قانعیان1379 ،؛ سازمان
حفاطت محیطزیست ایران1382 ،؛ معاونت برنامهریزی و نظارت رییسجمهور،
 .)1389بدلیانس قلیکندی و همکاران ( ،)1392ویژگیهای کیفی پساب
تصفیهشده تصفیهخانه قیطریه – تهران را به منظور استفاده مجدد برای آبیاری
فضای سبز شهری مورد بررسی قرار دادند .راندمان حذف آالینده در فرآیند
تصفیه به ترتیب  %87/4جامدات کل %94/5،نیاز اکسیژنخواهی زیستی
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در جدول  1آمده است .آنالیز شاخصهای کیفی از پساب به صورت دو بار در
ماه و در فاصله مرداد ماه  1396تا تیرماه  1397انجام گرفت .همچنین غلظت
عناصر سنگین بصورت فصلی پایش شد (تعداد کل  28نمونه).

کلرزنی ،پساب خروجی بعد از عملیات کلرزنی  ،پارک انقالب ،پارک حافظ،
پارک ولیعصر ،پارک گلسرخ و پارک مولوی مورد سنجش و ارزیابی قرار
گرفتند .اطالعات مربوط به موقعیت مکانی (مختصات  )UTMاین ایستگاهها

جدول -1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای سنجش پساب -شاهینشهر اصفهان

نام ایستگاه
پساب ورودی قبل از عملیات کلرزنی
پساب ورودی بعد از عملیات کلرزنی
پارک انقالب
پارک حافظ
پارک ولیعصر
پارک گلسرخ
پارک مولوی

طول جغرافیایی
39S-553793
39S-550635
39S-549078
39S-549650
39S-552779
39S-555258
39S-554616

مجموعهای از پارامترهای کیفی شامل ،کل مواد جامد معلق ( ،)TSSهدایت
الکتریکی ( ،)ECاسیدیته ( ،)pHو غلظت فلزات سنگین کروم ( ،)Crسرب
( ،)Pbکبالت (،)Coنیکل( ،)Niمس( ،)Cuمنگنز ( ،)Mnآهن ( )Feو

عرض جغرافیایی
3635890
3637071
3636207
3640097
3634730
3629924
3631265

روی()Zn؛ اندازهگیری شد .جدول  2خالصهای از روشهای مورد استفاده در
سنجش و اندازهگیری پارامترهای ذکر شده را نشان میدهد.

جدول  -2روشهای اندازهگیری پارامترهای شیمیایی و کیفی در آب و پساب

روش اندازهگیری
وزنسنجی
 ECمتر -روش مقاومتسنجی
 pHمتر -روش پتانسیومتری
جذب اتمیک

پارامتر

واحد

TSS
EC
pH
Cr
Co

mg/l
dS/cm
mg/kg
mg/kg

Ni

mg/kg

جذب اتمیک

Cu

mg/kg

جذب اتمیک

Mn

mg/kg

جذب اتمیک

Pb
Fe
Zn

mg/kg
mg/kg
mg/kg

جذب اتک
جذب اتمیک
جذب اتمیک

جذب اتمیک

و  5خالصه استانداردهای زیستمحیطی تعیین شده بترتیب توسط سازمان
محیطزیست ،)1382( 1سازمان بهداشت جهانی )2006( 2و آژانس حفاظت
محیطزیست )2012( 3برای استفاده از پساب جهت مصارف کشاورزی و فضای
سبز را نشان میدهد.

استانداردها و رهنمودهای کیفیت آب بازیافتی در کشورهای مختلف با توجه به
نوع کاربرد ،نیازهای منطقهای و میزان ریسک کلی متفاوت است .با توجه به
خصوصیات پروژه استانداردهای کیفیت آب ،فرآیند تصفیه و معیارهای راهبردی
تصفیهخانه متفاوت خواهد بود .با این حال نقطه شروع برای هر پروژه بازیافت
آب ،بر اساس نوع مصرف آب بازیافتی ،تأمین سالمت جامعه است .جداول4 ،3

جدول  -3استاندارد سازمان حفاظت محیطزیست ایران برای پساب جهت آبیاری درکشاورزی و فضای سبز

آالینده
( pHبدون واحد)
مجموع جامدات معلق ()TSS
هدایت الکتریکی (دسی زیمنس بر متر)
روی ()Zn
سرب ()Pb
کبالت ()Co

میلیگرم برلیتر
6/5-8/5
100
0/7
2
1
0/05

آالینده
کروم ()Cr+3
مس ()Cu
آهن ()Fe
منگنز ()Mn
نیکل ()Ni

میلیگرم برلیتر
2
0/2
3
1
2

3 - EPA

1 - IRNDOE
2 - WHO
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جدول  -4استاندارد سازمان بهداشت جهانی برای پساب جهت آبیاری

آالینده
(pHبدون واحد)
مجموع جامدات معلق ()TSS
هدایت الکتریکی (دسی زیمنس بر متر)
روی ()Zn
سرب ()Pb
کبالت ()Co
کروم ()Cr+6
مس ()Cu
آهن ()Fe
منگنز ()Mn
نیکل ()Ni

میلیگرم برلیتر
6-8/5
0/7
2
3
0/1
0/2
5
0/2
0/2

جدول  -5استاندارد آژانس حفاظت محیطزیست برای پساب جهت آبیاری

آالینده
(pHبدون واحد)
مجموع جامدات معلق ()TSS
هدایت الکتریکی (دسی زیمنس بر متر)
روی ()Zn
سرب ()Pb
کبالت ()Co
کروم ()Cr+6
مس ()Cu
آهن ()Fe
منگنز ()Mn
نیکل ()Ni

در این تحقیق از استانداردهای تعریف شده سازمان محیطزیست ایران در
ارزیابی کیفی پساب استفاده شد .همچنین در صورت عدم تعریف حد مجاز برای
پارامتر مورد بررسی از حدود ارائه شده توسط سازمان جهانی بهداشت و یا آژانس
حفاظت محیط زیست استفاده گردید .تغییرات زمانی ( 15روزه یا ماهانه) و
مکانی (ایستگاههای مختلف نمونهبرداری) پارامترهای اندازهگیری شده با
استفاده از آزمون یکطرفه واریانس و در سطح معنیداری  0/05مورد بررسی
قرار گرفت .برای این منظور زمان نمونهبرداری (هفته ،ماه و سال) و ایستگاه
نمونهبرداری به عنوان عامل در نظر گرفته شد .پیش از انجام آزمون ،توزیع
یکنواخت و نرمال دادهها با استفاده از آمارههای توصیفی ،آزمون کلموگروف-
اسمیرنوف و آزمون لون بررسی شد و در صورت نیاز پارامترهای محیطی با
استفاده از تبدیل  log10نرمالسازی شدند .مقایسه میانگینها با استفاده از

میلیگرم برلیتر
6/5-8/4
5
0/7
1
5
0/05
0/1
0/2
5
0/2
0/2

آزمون دانکن انجام گرفت .همچنین جهت مقایسه مقادیر اندازهگیری شده با
حدود استاندارد از آزمون تی مستقل در سطح معنیداری  0/05استفاده شد.
تجزیه و تحلیل آماری پژوهش حاضر با استفاده نرمافزار R (version
) 3.5.2و در محیط ) RStudio (version 1.1.423انجام گرفت.
-3نتایج تغییرات زمانی پارامترهای کیفی پساب
بررسی پارامترهای جامدات معلق ( ،)P value = 0/051هدایت الکتریکی
( )P value = 0/658و اسیدیته ( ،)P value = 0/101نشان داد این تغییرات
به صورت هر  15روزه معنی دار نبود .لذا تغییرات ماهانه بررسی شد .شکل 1
این تغییرات را نشان میدهد .نمودار  Eمربوط به مجموع جامدات معلق
( ،)TSSنمودار  Fمربوط به هدایت الکتریکی و نمودار  Gمربوط به اسیدیته
میباشد.

شکل -1ویژگیهای کیفی پساب شاهینشهر در طول ماههای مختلف نمونهبرداری .خطچین سبز رنگ مقدار استاندارد پارامتر موردنظر را نمایش میدهد.
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( )P value > 0/001و اسیدیته ( )P value = 0/025معنیدار بود .شکل
 2تغییرات مکانی پارامترهای اندازهگیری شده را نمایش میدهد .آزمون آنالیز
واریانس جامدات معلق در پساب شاهینشهر آشکار کرد مقادیر جامدات معلق
در ایستگاههای مختلف نمونهبرداری تغییرات معنیداری نداشتند (P = 0/157
 .)valueبیشترین مقدار مربوط به نمونههای قبل از کلرزنی بود و کمترین
مقدار در پارک انقالب اندازهگیری شد (شکل .)E 2نتایج ویژگیهای کیفی
هدایت الکتریکی نشان داد ،بیشترین میزان هدایت الکتریکی در نمونههای
مربوط به پارک مولوی اندازهگیری شد ( .)aپارک حافظ ()b؛ استخر ولیعصر،
پارک گلسرخ ،انقالب ( )bcو بعد از کلرزنی ( )cdدر گروههای بعدی قرار
داشتند .کمترین میزان هدایت الکتریکی متعلق به نمونههای قبل از کلرزنی
( )dبود (شکل .) F 2میانگین اسیدیته پساب در ماههای مختلف در محدوده
 6/59تا  7/21محاسبه شد .بر این اساس ،ایستگاه بعد از کلرزنی بیشترین
مقدار اسیدیته ( )aرا داشت و در مقابل کمترین مقدار در ایستگاه انقالب اندازه-
گیری شد ( .)cنمونههای متعلق به ایستگاههای دیگر شامل قبل از کلرزنی
()b؛ پارک مولوی و استخر ولیعصر ( )abcو ایستگاه حافظ و پارک گلسرخ
( )bcاختالف معنیداری از نظر میزان اسیدیته نداشتند (شکل .)G 2در حالیکه
در همه ایستگاهها هدایت الکتریکی فراتر از حد استاندارد بود (P > 0/001
 ،)valueپارامترهای اسیدیته و میزان کل جامدات معلق در محدوده استاندارد
کمتر بود .میزان جامدات معلق در همه ایستگاهها از حدود استاندارد آژانس
حفاظت محیط زیست (خط سبز کمرنگ) به صورت معنیداری بیشتر بود
(.)P value > 0/001

بر اساس نتایج آزمون دانکن ویژگیهای کیفی پساب شاهینشهر نشان داد،
بیشترین میزان جامدات معلق در نمونههای مربوط به دیماه اندازهگیری شد
( .)aآذر ،مهر ()ab؛ مرداد ()abc؛ اسفند ،فروردین ،اردیبهشت ()abcd؛ بهمن،
شهریور ،تیر ()abcd؛ و آبان ( )adدر گروههای بعدی قرار داشتند .کمترین
میزان جامدات معلق متعلق به نمونههای خرداد ماه ( )dبود (شکل .)E 1آزمون
آنالیز واریانس هدایت الکتریکی در پساب تصفیهشده شاهینشهر آشکار کرد
مقادیر هدایت الکتریکی در طول ماههای مختلف نمونهبرداری تغییرات معنی-
داری نداشتند ( )P value = 0/862و میانگینهای ماهانه در یک گروه قرار
داشتند .بیشترین مقدار مربوط به نمونههای آذر بود و کمترین مقدار متعلق به
ماه مهر اندازهگیری شد (شکل .)F 1میانگین اسیدیته پساب در ماهای مختلف
در محدوده  5/85تا  7/37محاسبه شد .بر این اساس ،آذرماه بیشترین مقدار
اسیدیته ( )aرا داشت و در اردیبهشت ماه کمترین مقدار اندازهگیری شد (.)d
نمونههای متعلق به ماههای دیگر اختالف معنیداری از نظر میزان اسیدیته
نداشتند (شکل .)G 1مقایسه ویژگیهای کیفی پساب تصفیهشده با حدود
استاندارد نشان داد ،هدایت الکتریکی که در همه ماهها از حدود استاندارد باالتر
بود ( .)P value > 0/001همچنین به جز ماه اردیبهشت که میزان اسیدیته
کمتر از حد پایین استاندارد بود ( )P value > 0/01در بقیه ماهها در دامنه
استاندارد قرار داشت .میزان جامدات معلق در همه ماهها از حدود استاندارد
آژانس حفاظت محیط زیست (خط سبز کمرنگ) به صورت معنیداری بیشتر
بود (.)P value > 0/001
تغییرات مکانی(ایستگاهی) پارامترهای کیفی پساب
بررسی پارامترهای کیفی پساب نشان داد این تغییرات در ایستگاههای مختلف
به جز جامدات معلق ( ،)P value = 0/157برای پارامترهای هدایت الکتریکی

شکل  -2ویژگیهای کیفی پساب شاهینشهر در ایستگاههای مختلف نمونهبرداری .خطچین سبز رنگ مقدار استاندارد پارامتر موردنظر را نمایش میدهد.
تغییرات زمانی غلظت فلزات سنگین پساب

نبود .شکلهای  3و  4تغییرات فصلی غلظت فلزات سنگین و عناصر کممصرف
(فلزات سنگین تغذیهای) در پساب را نمایش میدهند .نمودار  Aمربوط به
سرب  ،نمودار  Bمربوط به نیکل ،نمودار  Cمربوط به کبالت  ،نمودار D
مربوط به کروم ،نمودار  Eمربوط به مس ،مربوط به نمودار  Fمربوط به آهن،
نمودار  Gمربوط به روی ،نمودار Hمربوط به منگنز میباشند.

سنجش فلزات سنگین پساب شاهینشهر هر سه ماه یکبار و بصورت فصلی
انجام گرفت .بر اساس نتایج آنالیز یکطرفه واریانس عامل فصل در تغییرات
غلظت سرب ( ،)P value = 0/024کبالت ( ،)P value = 0/0016مس
( )P value = 0/036و منگنز ( )P value = 0/003در سطح  5درصد
معنیدار بود ،اما برای غلظت نیکل ( ،)P value = 0/225کروم (P = 0/89
 ،)valueآهن ( )P value = 0/155و روی ( )P value = 0/162معنیدار
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شکل -3غلظت فلزات سنگین آالینده پساب شاهینشهر در فصول مختلف نمونهبرداری.

شکل  -4غلظت عناصر کممصرف (فلزات سنگین تغذیهای) پساب شاهینشهر در فصول مختلف نمونهبرداری.

نشان داد بطوریکه در فصل بهار ( 0/0041±0/0007میلیگرم بر لیتر) و سپس
پاییز ( 0/0041±0/86میلیگرم بر لیتر) در بیشترین مقدار خود ( )aداشت.
میزان مس در زمستان ( 0/0035±0/0005میلیگرم بر لیتر) با کاهش همراه
بود ( )abو در تابستان ( 0/003±0/0005میلیگرم بر لیتر) به کمترین مقدار
خود رسید (( )bشکل .) E 4تغییرات غلظت آهن و روی تحت تأثیر فصل
معنیدار نبود .میانگین غلظت آهن در دامنه  0/025±0/02میلیگرم بر لیتر در
بهار تا  0/009±0/006میلیگرم بر لیتر در پاییز نوسان داشت (شکل .) F 4در
حالیکه دامنه این مقادیر برای فلز روی از  0/009±0/003میلیگرم بر لیتر در
پاییز تا  0/004±0/001میلیگرم بر لیتر در بهار بود (شکل .)G 4برخالف
آهن و روی ،غلظت فلز منگنز تغییرات معنیداری در فصول مختلف نشان داد.
بر اساس نتایج آزمون دانکن ،نمونههای بهار بیشترین غلظت را داشتند
( 0/032±0/023میلیگرم بر لیتر) و درگروه مجزا ( )aقرار گرفتند اما نمونههای
تابستان ( 0/015±0/012میلیگرم بر لیتر) ،زمستان ( 0/004±0/01میلیگرم
بر لیتر) و پاییز ( 0/0005±0/0009میلیگرم بر لیتر) در یک گروه واقع شدند
(( )bشکل .)H 4غلظت عناصر کممصرف پساب تصفیهشده در همه فصول در
مقایسه با حدود مجاز ارائه شده توسط سازمان محیطزیست ایران بطور معنی-
داری کمتر بود (.)P value > 0/001

میانگین غلظت سرب بصورت معنیداری در فصل تابستان کمتر از نمونههای
مربوط به فصول دیگر بود ( .)bبیشترین میزان سرب در نمونههای فصل بهار
اندازهگیری شد ( 0/0103±0/0023میلیگرم بر لیتر) .اگرچه اختالف معنیداری
با فصل پاییز ( 0/0101±0/0018میلیگرم بر لیتر) و زمستان (0/009±0/002
میلیگرم بر لیتر) نداشت (( )aشکل .)A 3مطابق نتایج آنالیز یکطرفه واریانس
تغییرات غلظت نیکل اختالف معنیداری تحت تأثیر عامل فصل نداشت .کم-
ترین و بیشترین غلظت اندازهگیری بترتیب متلعق به نمونههای فصل تابستان
( 0/0007±0/0007میلیگرم بر لیتر) و بهار( 0/002±0/0011میلیگرم بر لیتر)
بود (شکل .)B 3در بین نمونههایی که غلظت فلز کبالت در آنها سنجش شد،
نمونههای فصل بهار حداکثر ( 0/002±0/0008میلیگرم بر لیتر) ( )aو زمستان
حداقل ( 0/0002±0/0004میلیگرم بر لیتر) مقادیر را داشتند ( .)bمطابق نتایج
آزمون دانکن نمونههای فصل تابستان ( 0/0005±0/0007میلیگرم بر لیتر) و
پاییز ( 0/0004±0/0005میلیگرم بر لیتر) اختالف معنیداری با فصل زمستان
نداشت (( )bشکل .)C 3مشابه با فلز نیکل ،تغییرات غلظت کروم اختالف
معنیداری تحت تأثیر عامل فصل نداشت .کمترین و بیشترین غلظت اندازه-
گیری بترتیب متلعق به نمونههای فصل پاییز ( 0/0078±0/0006میلیگرم بر
لیتر) و زمستان ( 0/007±0/000میلیگرم بر لیتر) بود (شکل .)D 3غلظت
فلزات سنگین پساب تصفیهشده در همه فصول در مقایسه با حدود مجاز ارائه
شده توسط سازمان محیطزیست ایران بطور معنیداری کمتر بود (> 0/001
 .)P valueغلظت فلز مس تغییرات معنیداری در فصول مختلف نمونهبرداری

تغییرات مکانی (ایستگاهی) غلظت فلزات سنگین پساب
بر اساس نتایج آنالیز یکطرفه واریانس عامل ایستگاه نمونهبرداری به جز
تغییرات غلظت سرب ( )P value > 0/001که در سطح  5درصد معنیدار
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( 0/0132±0/0009میلیگرم بر لیتر) ( .)aپس از آن غلظت سرب در ایستگاه-
های حافظ ( 0/0103±0/0015میلیگرم بر لیتر) و پارکگلسرخ
( 0/0102±0/0017میلیگرم بر لیتر) ()b؛ استخر ولیعصر (0/0097±0/0012
میلیگرم بر لیتر) ()bc؛ پارک انقالب ( 0/0087±0/0017میلیگرم بر لیتر)
( )bcdو بعد از کلرزنی ( 0/0077±0/0009میلیگرم بر لیتر) قرارداشتند ()bd
(شکل .)A 5مطابق نتایج آنالیز یکطرفه واریانس تغییرات غلظت نیکل
اختالف معنیداری تحت تأثیر عامل ایستگاه نمونهبرداری نداشت .کمترین و
بیشترین غلظت اندازهگیری بترتیب متلعق به نمونههای ایستگاه پارک حافظ
( 0/001±0/001میلیگرم بر لیتر) و انقالب ( 0/002±0/0008میلیگرم بر
لیتر) بود (شکل. )B 5

بود ،برای غلظت نیکل ( ،)P value = 0/946کبالت (،)P value = 0/578
کروم ( ،)P value = 0/168مس ( ،)P value = 0/854آهن (P = 0/066
 ،)valueروی ( )P value = 0/389و منگنز ( )P value = 0/49معنیدار
نبود .شکلهای  5و تغییرات مکانی (ایستگاهی) غلظت فلزات سنگین و عناصر
کممصرف (فلزات سنگین تغذیهای) در پساب را نمایش میدهند .نمودار A
مربوط به سرب  ،نمودار  Bمربوط به نیکل ،نمودار  Cمربوط به کبالت ،
نمودار  Dمربوط به کروم ،نمودار  Eمربوط به مس ،مربوط به نمودار  Fمربوط
به آهن ،نمودار  Gمربوط به روی ،نمودار Hمربوط به منگنز میباشند .میانگین
غلظت سرب بصورت معنیداری در ایستگاه قبل از کلرزنی کمتر از نمونههای
مربوط به فصول دیگر بود ( 0/0072±0/0023میلیگرم بر لیتر) ( .)dبیشترین
میزان سرب در نمونههای ایستگاه پارک مولوی اندازهگیری شد

شکل  -5غلظت فلزات سنگین آالینده پساب شاهینشهر در ایستگاههای مختلف نمونهبرداری.

و روی تحت تأثیر ایستگاه معنیدار نبود .میانگین غلظت آهن در دامنه
 0/002±0/0019میلیگرم بر لیتر در پارک مولوی تا  0/0287±0/0133میلی-
گرم بر لیتر در ایستگاه بعد از کلرزنی نوسان داشت (شکل .) F 6در حالیکه
دامنه این مقادیر برای فلز روی از  0/0047±0/0038میلیگرم بر لیتر در
ایستگاه قبل از کلرزنی تا  0/0095±0/0071میلیگرم بر لیتر در پارک انقالب
بود (شکل .)G 6غلظت فلز منگنز نیز تغییرات معنیداری در فصول مختلف
نشان نداد .بر اساس نتایج آزمون دانکن ،نمونههای قبل از کلرزنی بیشترین
غلظت را داشتند ( 0/0275±0/035میلیگرم بر لیتر) اما نمونههای پارک حافظ
( 0/005±0/009میلیگرم بر لیتر) و پارک مولوی ( 0/007±0/013میلیگرم
بر لیترکمترین غلظت را داشتند (شکل .)H 6غلظت عناصر کممصرف پساب
تصفیهشده در همه ایستگاهها در مقایسه با حدود مجاز ارائه شده توسط سازمان
محیطزیست ایران بطور معنیداری کمتر بود (.)P value > 0/001

در بین نمونههایی که غلظت فلز کبالت در آنها سنجش شد ،نمونههای ایستگاه
پارک مولوی حداکثر ( 0/0012±0/001میلیگرم بر لیتر) و قبل از کلرزنی
حداقل ( 0/0002±0/0005میلیگرم بر لیتر) مقادیر را داشتند (شکل .)C5کم-
ترین و بیشترین غلظت کروم اندازهگیری بترتیب متعلق به نمونههای پارک
حافظ ( 0/001±0/001میلیگرم بر لیتر) و بعد از کلرزنی (0/0017±0/0012
میلیگرم بر لیتر) بود (شکل.)D 5غلظت فلزات سنگین پساب تصفیهشده در
همه ایستگاهها در مقایسه با حدود مجاز ارائه شده توسط سازمان محیطزیست
ایران بطور معنیداری کمتر بود (.)P value > 0/001غلظت فلز مس تغییرات
معنیداری در ایستگاههای مختلف نمونهبرداری نشان نداد .بیشترین غلظت
در نمونههای مربوط به ایستگاه بعد از کلرزنی ( 0/004±0/0011میلیگرم بر
لیتر) و کمترین غلظت در نمونههای استخر ولیعصر ( 0/0035±0/0005میلی-
گرم بر لیتر) اندازهگیری شد (شکل .)E 6بصورت مشابهی تغییرات غلظت آهن

شکل -6غلظت عناصر کممصرف (فلزات سنگین تغذیهای) پساب شاهینشهر در ایستگاههای مختلف نمونهبرداری.
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-4نتیجه گیری
همان طور که در قبل نیز اشاره شد ،کیفیت آب جهت آبیاری از طریق کمیت
و نوع یونهای موجود در آن آب و یا منبعی که برای تأمین آب آبیاری در نظر
گرفته شده است تعیین میشود ( .)Pedrero et al., 2010اگرچه اغلب
گیاهان از نظر واکنش و تحمل میزان شوری متفاوت هستند ( Maas and
 )Grattan, 1999اما بهعنوان یک قانون عمومی ،هرچه میزان شوری در
پساب افزایش یابد ،احتمال بروز برخی از مشکالت در خاک ،آب و کشت نیز
افزایش مییابد ( .)Pedrero et al., 2010مطابق نتایج ویژگیهای کیفی
پساب در مطالعه حاضر میزان هدایت الکتریکی در مقایسه با حد  0/7دسی
زیمنس بر متر ،در همه ماهها و ایستگاههای نمونهبرداری باالتر از حد استاندارد
ذکر شده بود .میزان هدایت الکتریکی بین 0/29 -4/48دسی زیمنس بر متر در
نوسان بود .بر اساس نمودار ویلکاکس کیفیت پساب بر اساس معیار متوسط
 ECدر صورتی که دانهبندی و نفوذپذیری خاک مناسب باشد برای آبیاری
کیفیت متوسط دارد .در مطالعات پیشین ذکر شده است که در چنین شرایطی
(شرایط شوری پساب) ،زهکشی مناسب خاک میتواند امکان جابهجایی و
حرکت مداوم آب و نمکها را در منطقه ریشه امکانپذیر کند و بنابراین استفاده
بلندمدت از پساب تصفیهشده برای آبیاری بدون بهرهبردن از زهکشی مناسب
امکانپذیر نیست ( .)Pedrero et al., 2010همچنین پیشنهاد شده است
که زمانی که میزان شوری در پساب تصفیهشده بیش از حدود استاندارد و یا
فراتر از حد تحمل گیاه کشت شده باشد میتوان از رقیقسازی (مخلوط کردن)
پساب با آب شیرین بهره برد .این امر میتواند قبل از آبیاری یا در طول آبیاری
صورت گیرد که این امر حجم آب در دسترس کشاورز را افزایش خواهد داد
(Rhoades, 1999؛  .)Oster and Grattan, 2002میزان تغییرات
اسیدیته خاک تحت تأثیر آبیاری با پساب تصفیهشده وابسته به نوع پوشش
خاک ،بافت خاک و طول دوره آبیاری است ( .)Becerra et al., 2015در
تحقیق حاضر اسیدیته پساب به جز در ماه اردیبهشت که بصورت معنیداری
کمتر از محدوده طبیعی اسیدیته بود در بقیه ماههای نمونهبرداری در تمام
ایستگاهها در محدود مطلوب قرار گرفت .در حدود  7درصد مشاهدات (از 182
نمونه اندازهگیری شده) دارای اسیدیته کمتر از  6و در رنج اسیدی قرار داشت

که عمده این مشاهدات متعلق به دو ماه فروردین و اردیبهشت میباشد%48 .
مشاهدات در رنج  %43 ،6-7مشاهدات در محدوده  7-8قرار داشت و تنها %1
در محدوده بازی  8-9واقع شد .بنابراین پساب تصفیهشده از نظر میزان اسیدیته
در محدوده اسیدی تا خنثی بود .از آنجا که آبیاری با پساب دارای اسیدیته خارج
از محدوده طبیعی میتواند در نهایت موجبات عدم تعادل مواد مغذی از طریق
تغییر حاللیت و متعاقباً میزان جذب و یا افزایش سمیت فلزات سمی بشود ،لذا
توجه به کنترل میزان اسیدیته در کنترل آثار سوء احتمالی مؤثر میباشد
( .)Ayers and Westcot, 1985اگرچه برخی محققین گزارش نمودند
که تغییرات اسیدیته یک عامل تعیین کننده در تعداد و تنوع گونهای
میکروارگانیسمهای خاک است که افزایش فلزات در خاک در واقع ناشی از
فعالیت آنها بوده و به تغییرات اسیدیته بستگی ندارد .همچنین غلظت و
دسترسی فلزات بصورت بالقوه بر بستر جوامع میکروبی دارد ( Fierer and
Lauber et al., 2009 ،Jackson, 2006؛ Rattan et al., 2005؛
 .)Rousk et al., 2010در اغلب مطالعات محدوده بازی برای پساب
شهری گزارش شده است (Al-Khashman et al., 2013؛
 .)Alobaidy et al., 2010میزان جامدات معلق در تمام طول سال و در
تمامی ایستگاهها فراتر از حدود آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا مشاهده شد.
مقایسه غلظت عناصر سنگین در پساب تصفیهخانه شاهینشهر نشان داد ،در
همهایستگاهها و در طول ماههای نمونهبرداری غلظت این عناصر از محدوده
مجاز فراتر نبود .شهامت و همکاران ( )1396نتایج مشابهی را برای غلظت
عناصر سنگین شامل سرب ،کادمیوم ،نیکل و کروم در پساب تصفیهخانه گرگان
گزارش نمودند .همچنین طباطبایی و همکاران ( )1393غلظت فلزات سنگین
در پساب شهری اصفهان را در محدوده مجاز اعالم و در مقایسه با پسابهای
صنعتی (کارخانه ذوب آهن) ،غلظت این عناصر را در پسابهای شهری کمتر
گزارش کردند .لذا بر اساس نتایج تحقیق حاضر مصرف پساب جهت آبیاری
فضای سبز با محدودیت سمیت فلزات سنگین مواجه نیست اگرچه به علت
انباشت زیستی این عناصر و ایجاد ریسک زیستمحیطی در بلندمدت ،پایش
مداوم این عناصر پیشنهاد میگردد.
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