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چكيده
زمينه و هدف :از بين روشهاي دفع لجنفاضالب ،كاربرد در زمين به دليل منافع اقتصادي و كاهش هزينههاي خريد كود براي
كشاورزان ،ارجح است .ولي در صورتي كه لجن حاوي مقادير بااليي فلزاتسنگين و آلودگي ميکروبي باشد باعث آلودگي خاک و
محيطزيست ميشود.
روش بررسي :در اين تحقيق مقادير كل ،قابل عصارهگيري با  DTPAو محلول عناصر آهن ،روي ،سرب ،كادميوم ،كبالت ،مس ،منگنز و
نيکل و جمعيت كليفرمها در لجن تهيهشده از سه تصفيهخانه شهرک غرب ،اكباتان ،و شوش تهران اندازهگيري شده و با استانداردهاي
جهاني حد آاليندگي اين عناصر و استاندارد تعداد كليفرمها مقايسه شدند.
يافتهها :نتايج نشان داد كه در مجموع  %1/10از مجموع كل فلزات موردمطالعه به شکل محلول %0/23 ،به شکل قابل عصارهگيري با
 DTPAو  %89/76به اشکال ديگر و غيرقابل دسترس بود .از بين سه نمونه لجن موردمطالعه ،لجنفاضالب شوش داراي بيشترين مقدار
مجموع كل فلزاتسنگين (گرم بر كيلوگرم وزن خشک لجن )28/62بود و بعد از آن به ترتيب تصفيهخانههاي اكباتان ( گرم بر كيلوگرم
وزن خشک لجن  )39/23و شهرک غرب (گرم بر كيلوگرم وزن خشک لجن  )33/89قرار داشتند.

 -0عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اردبيل ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اردبيل ،ايران.
 -3استاديار گروه علوم و مهندسي خاک دانشگاه محقق اردبيلي ،اردبيل ،ايران(* .مسوول مکاتبات)
 -2استاديار گروه علوم و مهندسي خاک دانشگاه تهران ،كرج ،ايران.
 -2دانشيار گروه علوم و مهندسي خاک دانشگاه محقق اردبيلي ،اردبيل ،ايران.

بحث و نتيجهگيري :به دليل باال بودن مقدار روي و مس در نمونههاي لجن ،در مقايسه با استاندارد ،نمونههاي لجن تصفيهخانههاي
موردمطالعه در گروه كيفيت استثنايي كه قابليت كاربرد در كشاورزي را دارد ،قرار نگرفتند .همچنين مقايسه جمعيت كليفرمها با
استانداردها نشان داد كه از اين نظر نيز نمونههاي لجن در گروه  Bقرار دارند و كاربرد آنها در كشاورزي با محدوديتهايي همراه خواهد
بود.
کلمات کليدي :آلودگي محيطزيست ،تصفيه فاضالب ،دفع لجنفاضالب و کليفرم.
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Abstract
Background and Objective: Among sewage sludge disposal options, land application is more
preferred because of economic benefits and decreasing fertilizer cost for farmers. However, if sludge
has excess amount of heavy metals and microbial infections, land application may lead to soil and
environmental pollution.
Method: In this research, the amount of total, DTPA-extractable and soluble forms of Fe, Zn, Pb, Cd,
Co, Cu, Mn and Ni and population of coliform bacteria were determined in the sludge samples of three
different sewage sludge treatment plants including Shahrak-e-Gharb, Ekbatan and Shoush and the
results were compared to the world pollution limit standards of these metals and the coliform
population.
Findings: Results showed that 0.01% of all metals accumulatively in sewage sludge were in soluble
form, 1.32% in DTPA-extractable form and 98.67% in other forms, which are unavailable. Shoush
sludge had largest amount of sum of eight metals (39.73 gr/kg dry sludge), Ekbatan sludge (28.42
gr/kg dry sludge) and Shahrak-e-Gharb sludge (22.95 gr/kg dry sludge) were the second and third in
the rank, respectively.
Discussion and Conclusion: Because of high amounts of Zn and Cu in the sludge samples in compare
to the standards, the samples from all the treatment plants did not categorized as the exceptional
quality which can be used in agriculture. A comparison between the coliform population and the
standards showed that in this regard, sludge samples were in B quality and there would be limitations
in their land application.
Keywords: Coliform, Environmental pollution, Sewage sludge disposal, Wastewater Treatment
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ناجي راد و همكاران

مقدمه
با پيشرفت علم و فناوري و ارتقا سطح رفاه عمومي ،مواد زايد

توجه به محدود بودن منابع كودهاي دامي ،استفاده از كودهاي

دفعي نيز به مرور زمان افزايش پيدا كرده است .از جمله اين

آلي ديگر نظير لجنفاضالب امري مطلوب به نظر ميرسد ()6؛

مواد زايد ،فاضالب 0است .ساالنه حجم بااليي از فاضالب در

اما از طرف ديگر ،وجود آاليندههايي از قبيل فلزاتسنگين و

مناطق شهري و صنعتي توليد ميشود كه بايستي قبل از ورود

پاتوژنها باعث ميشود كاربرد لجن در زمين با مشکل مواجه

به محيطزيست تصفيه شوند .يکي از تبعات حاصل از تصفيه

شود ( .)9نگراني در مورد آلودگي فلزاتسنگين به دليل سه

فاضالب توليد ساالنه ميليونها تن لجنفاضالب در دنيا توليد

ويژگي مهم اين مواد يعني؛ عدم تجزيه زيستي ،سميت براي

ميباشد( .)0توليد ساالنه لجن در دنيا رو به افزايش بوده و از

موجودات خاکزي و پايداري و ماندگاري در خاک ميباشد (.)8

جملهگزينههايپيشرو براي دفع لجنفاضالب از تصفيهخانهها،3

فلزاتسنگين در مقادير باال ،اثرات سمي بر موجودات خاکزي،

ميتوان كاربرد در زمين ،2دفن در زمين ،2سوزاندن 9و ريختن

گياهان و حيوانات دارند و با ورود به چرخه غذايي انسان سبب

در اقيانوس 7را نام برد ( .)3از بين گزينههاي يادشده ،كاربرد در

بروز سميت در بدن انسان نيز ميشوند .لذا اهتمام كلي،

زمين به دليل منافع اقتصادي و محيطزيستي براي دفع ،دارا

جلوگيري از ورود اين عناصر به چرخه غذايي انسان است .از

بودن عناصر غذايي موردنياز گياه و در نتيجه كاهش هزينههاي

طرف ديگر مقدار فلزاتسنگين در لجنفاضالب بيانگر سميت

خريد كود براي كشاورزان ،نسبت به روشهاي ديگر برتري دارد

آنها نيست و براي تعيين اثرات زيانبار فلزاتسنگين ،بايد

( .)2گزارشهاي مختلف حاكي از آن است كه لجنفاضالب غني

شکل شيميايي آنها تعيين شود ()8؛ لذا هدف از اين پژوهش،

از انواع مغذيها بوده ( )2و ميتواند بهعنوان جايگزين براي

ارزيابي مقدار فلزاتسنگين و اشکال مختلف شيميايي آنها در

كودهاي كامل گرانقيمت ،كاربرد داشته باشد ( .)2اين كود به

لجنفاضالب تهيه شده از سه تصفيهخانه بزرگ شهر تهران

دليل رهاسازي كندتر مواد مغذي براي گياه ،به كودهاي غير

شامل شوش ،اكباتان و شهرک غرب و مقايسه مقادير اين فلزات

آلي برتري دارد؛ اينشکل از مواد مغذي ،حالليت كمتري در آب

با استانداردهاي جهاني حدود سميت فلزاتسنگين و

داشته و ازاينرو كمتر در معرض آبشويي و ورود به آبهاي

امکانسنجي استفاده از لجنفاضالب تهران براي كاربرد در

زيرزميني قرار ميگيرند ( .)9كاربرد لجنفاضالب در زمينهاي

كشاورزي بود .همچنين جمعيت ميکروبي و تعداد باكتريهاي

كشاورزي ،جنگلها و يا اراضي ديگر ،بهعنوان يکي از بهترين

كليفرم در نمونههاي لجن تعيين و با استانداردهاي موجود

راههاي بازگرداندن عناصر غذايي به خاک و افزايش قدرت

مقايسه شدهاند.

باروري خاک ميباشد ( )2بهنحويكه افزودن اين كود آلي به

روش بررسي

خاک موجب افزايش محتوي ماده آلي ،بهبود شرايط فيزيکي

نمونهبرداري و آمادهسازي لجنهاي فاضالب

خاک ،افزايش ظرفيت نگهداري آب خاک و نيز افزايش مواد

نمونهبرداري از لجن فعال 6و لجن هوادهي شده ،9از ايستگاههاي

غذايي خاک ميشود (.)7

لجنفاضالب شوش ،اكباتان و شهرک غرب ،در سه نوبت در

خاکها ي مناطق مركزي ايران با اقليم خشک و نيمهخشک،

ماههاي شهريور ،آبان و دي در ساعت  03ظهر انجام شد.

اغلب داراي كمتر از يک درصد ماده آلي ميباشند .بنابراين با

انتخاب تصفيهخانهها به نحوي بود كه نقاط مختلف (شمال،
مركز و جنوب) شهر تهران تحت پوشش قرار گيرد.

1- wastewater
2- wastewater treatment plant
3- land application
4- landfill
5- incineration
6- ocean dumping

تصفيهخانههاي مذكور از لحاظ حجم تصفيه فاضالب از
بزرگترين تصفيهخانههاي تهران ميباشند .نمونههاي تهيهشده
7- activated sludge
8- aerated sludge
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در ظروف پلياتيلني جمع آوري شده و به آزمايشگاه منتقل

مورد مطالعه با استفاده از دستگاه جذب اتمي مدل

گرديد.

( )Shimadzu AA-670مورداستفاده قرار گرفت (.)01

اندازهگيري خواص شيميايي و مقدار عناصر غذايي در

اندازهگيري مقدار قابل عصارهگيري فلزاتسنگين در

لجنهاي فاضالب

لجنهاي فاضالب

بالفاصله پس از انتقال به آزمايشگاه ،هدايت الکتريکي ( )ECو

بدين منظور پنج گرم از هر نمونه لجنفاضالب توزين و 39

 pHهر يک از نمونهها با استفادهاز ECمتر (،)Jenway4230

ميليليتر از محلول يک نرمال

Diethylene Triamine ( DTPA

و  pHمتر ( )Orion 920قرائت گرديد ( .)01همچنين مقدار

( ،)Pentaacetic Acidبا نسبت  )0 :9به آن اضافه گرديد .نمونه-

كربن آلي ( ،)00نيتروژن كل ( ،)03فسفر قابلجذب (،)02

ها پس از تکان دادن به مدت دو ساعت (با استفاده از همزن با

پتاسيم محلول و تبادلي ،كلسيم محلول و تبادلي ،منيزيم

سرعت  391دور در دقيقه) ،به كمک قيف بوخنر و كاغذ صافي

محلول و تبادلي و سديم محلول و تبادلي ( )01در نمونههاي

واتمن شماره  ،23صاف و مقدار قابل عصارهگيري فلزاتسنگين

لجن -فاضالب تعيين شد .سپس نمونهها بر بسترهاي

در عصاره حاصل با استفاده از دستگاه جذب اتمي قرائت گرديد

پالستيکي مناسب در دماي اتاق به مدت  63ساعت هوا خشک

(.)02

و با آسياب دستي پودر شدند .الزم به ذكر است كه در حين

اندازهگيري شكل محلول فلزاتسنگين در لجنهاي

آزمايشها ،تمام اجزايي كه در تماس با لجن قرار داشتند از

فاضالب

جنس پالستيک بودند تا احتمال ورود فلزاتسنگين از طريق

جهت اندازهگيري شکل محلول فلزاتسنگين ،به پنج گرم از

ساييدگي قطعات فلزي وجود نداشته باشد .نمونههاي لجن

لجن خشک  39ميليليتر آب مقطر اضافه گرديد و نمونهها

آسياب شده در ظروف پلياتيلني ريخته شده و تا شروع

مشابه روش ذكرشده در قسمت  2-3صاف شده و مقدار محلول

آزمايشها در دماي  2°Cدر يخچال نگهداري شدند تا

فلزاتسنگين با استفاده از دستگاه جذب اتمي اندازهگيري

واكنشها ي شيميايي و بيولوژيکي در داخل لجن به كمترين

گرديد.

حد ممکن برسد.

قابل ذكر است كه در اين آزمايش به منظور قرائت مقدار واقعي

تعيين مقدار کل فلزاتسنگين در لجنهاي فاضالب

عناصر و به حداقل رساندن خطاي اندازهگيري در هر نمونه ،از

بهمنظور اندازهگيري مقدار كل عناصر آهن ،روي ،سرب،

محلولهايمورداستفاده(،DTPAاسيدنيتريک،اسيدپركلريدريک

كادميم ،كبالت ،مس ،منگنز و نيکل در نمونههاي لجنفاضالب

و آب مقطر) نمونههايي تحت عنوان شاهد (به ترتيب شاهد ،0

تهيه شده ،پنجگرم از هر نمونه توزين و  01ميليليتر اسيد

شاهد  ،3شاهد  2و شاهد  )2در سه تکرار تهيه و مقادير فلزات

نيتريک غليظ به آن اضافه گرديد .نمونه تا خروج بخارات غليظ

ذكر شده در آنها با استفاده از دستگاه جذب اتمي قرائت و

دياكسيد نيتروژن با استفاده از حمام آب گرم حرارت داده

مجموع مقادير بهدستآمده از هريک از نمونهها كسر گرديد.

شدند .در مرحله بعد  01ميليليتر اسيد پركلريدريک غليظ به

اندازهگيري شاخصهاي زيستي لجنهاي فاضالب

همراه  01ميليليتر اسيد نيتريک به هر نمونه اضافه و عمل

از ويژگيهاي زيستي ،تعداد كل ريزجانداران در لجن با استفاده

حرارت دهي در حمام آب گرم تا حصول محلول زالل انجام

از روش بيشترين تعداد محتمل 0و تعداد واحدهاي تشکيل

پذيرفت .محلول شفاف حاصل با استفاده از سيستم قيف بوخنر

كلني 3و شمارش باكتريهاي كليفرم با استفاده از روشي فرضي

و كاغذهاي صافي واتمن شماره  ،23صاف و پس از به رساندن

تاييدي انجام شد (.)09

حجم آن به  91ميليليتر ،جهت اندازهگيري مقدار كل فلزات
)1- Most Probable Number (MPN
)2- Colony Forming Unit (CFU
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تجزيه و تحليل آماري

محلول درداخل لجنفاضالب پايين است (جدول  .)0در اين

مقايسه دادههاي حاصل با استانداردهاي موجود ،با استفاده از

پژوهش يافتههاي حاصل از ارزيابي ميزان ماده آلي ،وضعيت

آزمون  tدر نرمافزار  SPSSويرايش  33انجام گرديد.

عناصر غذايي شامل نيتروژن كل ،فسفر قابلدسترس و شکل
محلول و قابلتبادل (تبادلي) عناصر پتاسيم ،كلسيم ،منيزيم و

يافتهها

سديم نشان داد كه نمونههاي لجن از لحاظ عناصر غذايي

نتايج حاصل از اندازهگيري  pHو  ECنمونههاي لجنفاضالب

موردنياز گياه در وضعيت مناسبي قرار دارند (جدول .)3

موردبررسي نشان داد كه  pHدر حد خنثي بوده و مقدار امالح

جدول  pH -1و  ECنمونههاي لجنفاضالب موردمطالعه
Table 1-The amount of pH and EC in the studied sewage sludge samples

نمونه لجن

pH

(dS/m) EC

اکباتان

6/8

0/7

شهرک غرب

6/8

1/0

شوش

7/0

1/3

جدول  -2مقدار عناصر غذايي در نمونههاي لجنفاضالب تصفيهخانههاي اکباتان ،شهرک غرب و شوش
Table 2- The amount of nutrients in sludge samples of Ekbatan, Shahrak-e-Gharb and Shus sewage treatment
plants

نمونه لجن

کربن

نيتروژن

فسفر

آلي

کل

قابل

پتاسيم

منيزيم

کلسيم

سديم

محلول تبادلي محلول تبادلي محلول تبادلي محلول تبادلي

دسترس
درصد

ميليگرم در کيلوگرم
804

اكباتان

06/3

6/63

6700

3660

30

1330

شهرک غرب

06/6

6/87

1363

3080

100

1806

763

شوش

08/6

6/00

6164

0760

86

1830

786

0710

666

640

16

1810

333

1660

03

1764

317

0080

83

مقدار فلزاتسنگين در نمونههاي لجنفاضالب
مقدار مجموع فلزاتسنگين مورد مطالعه در لجنفاضالب ايستگاههاي نمونهبرداري شده (جدول  )2نشان ميدهد كه بين نمونههاي
لجنفاضالب تفاوت معنيداري از لحاظ مقدار مجموع فلزاتسنگين وجود دارد و بيشترين مقدار فلزات به ترتيب در لجنفاضالب شوش،
شهرک غرب و اكباتان مشاهده شد .با اين وجود عکس اين موضوع در مورد شکل محلول فلزاتسنگين صادق است و لجنفاضالب اكباتان
داراي بيشترين مقدار شکل محلول فلزاتسنگين بوده و تفاوت معنيداري به ترتيب با نمونههاي لجن شهرک غرب و شوش دارد .اين
وضعيت در مورد شکل قابل عصارهگيري فلزاتسنگين نيز مشاهده ميشود.
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جدول  -3مقدار و شكل شيميايي کل فلزاتسنگين در نمونههاي لجن
Table 3- The amount of chemical form of total heavy metals in the sludge samples

محلول

قابل عصاره گيري

نمونۀ لجن

کل

شکلهاي ديگر

(ميليگرم در کيلوگرم لجن خشک)

اکباتان

4/67a

631a

07780b

08413c

شهرک غرب

3/74b

437b

00606c

00348b

شوش

c

c

a

a

1/38

33633

130

33731

اعداد با حروف متفاوت داراي اختالف معنيدار در سطح احتمال  1درصد ميباشند.
جزءبندي شيميايي فلزاتسنگين در لجنفاضالب
مقدار شکلهاي قابلدسترس (مجموع مقدار محلول و قابل

لجن در شکل  1آمده است .با توجه به جداول  6 ،4و  6و نيز

عصاره گيري) ،غيرقابلدسترس و کل فلزاتسنگين در

شکل  ،1مالحظه ميشود که اغلب فلزاتسنگين مطالعه شده

نمونههاي لجنفاضالب اکباتان ،شهرک غرب و شوش به ترتيب

در نمونههاي لجنفاضالب هرسه تصفيهخانه به صورت

در جداول  6 ،4و  6ارايه شدهاند .مقدار کل هر کدام از

غيرقابلدسترس بوده و مقدار شکل محلول و قابل عصارهگيري

t

آنها پايين است .بيشترين مقدار شکل قابلدسترس در مورد

مقايسه گرديده است؛ در صورتي که تفاوت معنيداري بين

سرب مشاهده شد .کمترين ميزان شکل قابلدسترس مربوط به

مقدار فلزاتسنگين و استاندارد مشاهده شده باشد ايناعداد

فلز مس بود .از طرفي فلزات نيکل و کبالت بيشترين درصد

بهعنوان دادههاي معنيدار در جدول مشخص گرديده است .در

محلول را داشتند (شکل  .)1در مورد بقيه فلزاتسنگين نيز

صورتي که مقدار فلزات به طور معنيداري از استاندارد پايينتر

مقدار شکل قابلدسترس کمتر از  10درصد کل اين فلزات بود.

باشد ،معنيدار بودن نمايش داده نشده است .همچنين درصد

همچنين نتايج جداول  6 ،4و  6نشان ميدهد که در هر سه

هر کدام از شکلهاي شيميايي فلزاتسنگين در هر سه نمونه

نمونه لجنفاضالب ،آهن ،روي و مس بيشترين مقدار را دارند.

فلزاتسنگين با استانداردهاي  EPAو اتحاديه اروپا با آزمون

جدول  -4مقدار و شكل شيميايي فلزاتسنگين در لجن تصفيهخانه اکباتان (ميليگرم بر کيلوگرم لجن خشک)
Table 4. The amount and chemical form of heavy metals in sludge sample of Ekbatan sewage treatment plant
)(mg/kg dry weight

استاندارد

قابلدسترس
شكلهاي ديگر

فلز سنگين
محلول

قابل عصاره گيري

کل

†

EPA

استاندارد
†

EU

( 16و )11

()17

آهن

0/76

272

32330

32999

-

-

روي

3/39

321

3970

**3682

3911

6911

سرب

1/11

00/2

00/0

33/9

211

921

1
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كادميوم

1/11

1/321

2/19

2/23

28

99

كبالت

1/091

1/991

22/8

29/8

-

-

مس

1/111

1/111

0963

**0963

0911

2211

منگنز

1/231

32/3

260

287

-

-

نيکل

1/181

1/281

2/80

2/28

231

231

** معنيدار در سطح احتمال يک درصد

(†)16-18

جدول  -9مقدار و شكل شيميايي فلزاتسنگين در لجن تصفيهخانه شهرک غرب (ميليگرم بر کيلوگرم لجن خشک)
Table 5. The amount and chemical form of heavy metals in sludge sample of Shahrak-e-Gharb sewage treatment
)plant (mg/kg dry weight

قابلدسترس

فلز سنگين

استاندارد

استاندارد

EPA

EU

( 11و )11

()11

17688

-

-

0800

7600
840

کل

شکلهاي ديگر

محلول

قابل عصاره گيري

آهن

0/840

100

17466

روي

0/06

066

0663

**0311

سرب

0/000

6/36

31/3

36/7

300

کادميوم

0/010

1/01

8/14

3/16

33

86

کبالت

0/000

0/010

3/30

3/63

-

-

مس

0/000

0/000

1011

1011

1600

4300

منگنز

0/460

43/8

1047

1037

-

-

نيکل

0/000

4/77

73/3

84/0

400

400

** معنيدار در سطح احتمال يک درصد

جدول  -7مقدار و شكل شيميايي فلزاتسنگين در لجن تصفيهخانه شوش (ميليگرم بر کيلوگرم لجن خشک)
Table 6. The amount and chemical form of heavy metals in sludge sample of Shus sewage treatment plant
)(mg/kg dry weight

قابلدسترس

فلز سنگين

شکلهاي ديگر

استاندارد

استاندارد

EPA

EU

( 11و )11

()11

03360

-

-

0800

7600
840
86

کل

محلول

قابل عصاره گيري

آهن

1/03

0/46

03343

روي

0/060

86/8

6470

**6668

سرب

0/000

18/8

36/7

66/6

300

کادميوم

0/000

0/000

3/07

3/07

33
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کبالت

0/070

0/040

10/4

10/7

-

-

مس

0/000

0/000

3808

**3808

1600

4300

منگنز

0/000

13/6

734

814

-

-

نيکل

0/440

3/60

117

101

400

400

** معنيدار در سطح احتمال يک درصد

شکل  -1درصد اجزاي مختلف فلزاتسنگين در مجموع هر سه نمونه لجنفاضالب
Figure 1. Percentage of different fractions of heavy metals in the three sewage sludge samples

مشخصات بيولوژيکي لجنفاضالب
از بين ويژگيهاي بيولوژيکي لجنفاضالب ،تعداد کل ريز

ريزجانداران در هر دو روش اندازهگيري در لجنفاضالب شهرک

موجودات با دو روش بيشترين تعداد محتمل و شمارش

غرب بيشتر از دو نمونه ديگر ميباشد؛ و نيز تعداد کل در روش

واحدهاي تشکيل کلني و نيز تعداد باکتريهاي کليفرم شمارش

«بيشترين تعداد محتمل» ،در لجن شوش پايينتر از دو نمونه

گرديده است (جدول  .)7نتايج نشان داد که تعداد کل

ديگر است.

جدول  -6نتايج شمارش تعداد ريزجانداران در لجنفاضالب تصفيهخانهها
Table 7. The results microorganism enumeration in the sludge samples of the treatment plants

نمونه لجن

تعداد باکتري ()CFU/ml

تعداد باکتري ()Number/ml

تعداد کليفرمها()Number/ml

اكباتان

1/0×104

0/3×107

10000

شهرک غرب

3×104

4/3×107

3000

شوش

0/7×104

7/3×106

11000

10
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ناجي راد و همكاران

بحث و نتيجهگيري
دادههاي جدول  1نشان ميدهد که نمونههاي لجنفاضالب از

يافتههاي حاصل از اين پژوهش نشان داد که به طور کلي اغلب

لحاظ  pHدر حدود خنثي ميباشند که اين مورد بر روي

فلزاتسنگين در لجنفاضالب بيشتر به صورت غيرقابلدسترس

انحالل فلزاتسنگين تأثيرگذار ميباشد ،به اين صورت که اغلب

هستند (شکل  .)1در نمونههاي لجنفاضالب مورد مطالعه

فلزات در  pHاسيدي حالليت بيشتري دارند و با افزايش ،pH

کمتر از  %10از کل مقدار فلزاتسنگين ،به جز سرب ،به صورت

ميزان حالليت آنها بهشدت کاهش پيدا ميکند و در pH

اشکال قابلدسترس براي موجودات زنده (مجموع شکل محلول

قليايي به کمترين حد خود ميرسد ( .)14از لحاظ قابليت

و شکل قابل عصاره گيري) بود .از بين فلزات مورد مطالعه سرب

هدايت الکتريکي نيز ،نمونههاي لجن در حد خيلي پاييني قرار

با داشتن حدود  %31شکل قابلدسترس ،بيشترين مقدار شکل

دارند که اين مساله حاکي از آن است که مقدار امالح محلول در

قابلدسترس را به خود اختصاص داده است .نتايج مشابه اين

آنها خيلي پايين است که نتايج اندازهگيري شکل محلول

تحقيق توسط محققان مختلف گزارش شده است (.)00-00

فلزاتسنگين اين موضوع را تأييد ميکند .مقدار عناصر مغذي

با توجه به اينکه آسيب ناشي از حضور فلزاتسنگين در

در نمونههاي لجن نشان ميدهد که نمونههاي لجن موردمطالعه

محيطزيست که براي موجودات زنده بروز ميکند بر اساس

ميتوانند بهعنوان کود آلي مناسب جهت بهبود وضعيت حاصل

شکل قابلدسترس فلزاتسنگين است ،لذا به نظر ميرسد که

خيز ي و باروري خاک مورد استفاده قرار گرفته و جايگزيني

اگر سرب در مقادير باال در داخل لجنفاضالب وجود داشته

براي کودهاي شيميايي در بخش کشاورزي باشند.

باشد ،احتماالً باعث بروز خطرات محيطزيستي بيشتري

علت استفاده از شکل قابل عصارهگيري با  ،DTPAاين است

ميشود .همچنين روي و کادميوم نيز مقادير باالتري از شکل

که اين شکل نشاندهنده «شکل قابلدسترس براي گياه»

قابلدسترس فلزاتسنگين را نشان ميدهند (شکل  .)1با توجه

ميباشد ( .)14لذا هر چه مقدار اين شکل بيشتر باشد ،خطر

به اينکه کادميوم و سرب سميترين فلزات مورد مطالعه در اين

آلودگي گياه و در نتيجه چرخه غذايي انسان با فلزاتسنگين

تحقيق هستند؛ بنابراين به نظر ميرسد که علت بروز سميت

بيشتر خواهد بود؛ به عبارت ديگر مقدار «شکل محلول» و

ناشي از فلزاتسنگين موجود در لجنفاضالب بيشتر به دليل

«شکل قابل عصارهگيري» ،نسبت به مقدار کل فلزاتسنگين

قابلدسترس بودن اشکال سمي عناصر مضري مثل کادميوم و

(در صورت استفاده در خاک بهعنوان کود) ،حايز اهميت بيش

سرب است (.)3

تري است.

با وجود مقادير باالي فلزات در لجنفاضالب شوش ،مقدار فلزات

از بين فلزات موردبررسي ،آهن ،روي ،مس ،منگنز ،نيکل و

محلول در آن کمتر از دو نمونه ديگر است .بيشترين عناصر

کبالت جزو عناصر ضروري براي رشد گياه و ريزجانداران خاک

قابل عصارهگيري و درصد جزء قابل عصارهگيري از

زي ميباشند؛ بنابراين وجود اين عناصر در لجنفاضالب

فلزاتسنگين در لجنفاضالب تهيه شده از تصفيهخانه اکباتان

ميتواند موجب افزايش حاصلخيزي خاک و بهبود تغذيه گياه

مشاهده گرديد .بر اساس نتايج حاصل ميتوان اظهار نمود که

شود .در صورتي که مقدار اينفلزات در لجنفاضالب کمتر از حد

ترکيبات عناصر موجود در لجنفاضالب تصفيهخانه اکباتان

استاندارد باشد و موجب بروز سميت براي گياه و موجودات

احتماالً از نوع محلولتر و به سهولت قابل عصارهگيري ميباشد.

ديگر نشود ،افزودن لجن حاوي اين فلزات امري مطلوب خواهد

اين در حالي است که در لجنفاضالب تهيه شده از تصفيهخانه

بود .با توجه به اين که وضعيت عناصر غذايي کممصرف (شامل

شوش با وجود مقادير باالي فلزاتسنگين ،تنها  %0/30از اين

فلزات ذکرشده) در اغلب خاکهاي کشور نامناسب بوده و

مقدار قابل عصارهگيري ميباشد .نتايج مشابهي در مورد شکل

کمبود آنها مشاهده ميشود ،لذا کاربرد لجنفاضالب ميتواند

محلول بسيار کم فلزاتسنگين در لجنفاضالب توسط محققان

مقداري از نياز گياه به اين عناصر غذايي را مرتفع نمايد (.)13

ديگر گزارش شده است ( .)8نتايج يک پژوهش ديگر نشان داد
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که فلزاتسنگين در لجنفاضالب به شکل کمپلکس با مواد آلي

فلزاتسنگين در آن کمتر از حد استاندارد بوده است (.)04

و غير محلول ميباشند که اين امر باعث ميشود به مقدار بسيار

درعينحال نتايج نشان داد که مقدار آرسنيک بيشتر از حد

ناچيزي در معرض عصارهگيري قرار گيرند .شکل محلول اين

مجاز آاليندگي ميباشد .اين موضوع نشان ميدهد که کيفيت

عناصر ،درصد بسيارپاييني از کل محتوي فلزاتسنگين را در بر

لجنفاضالب شهري با توجه به منشأ لجن و موقعيت جغرافيايي

ميگيرد که ميتواند به دليل وجود نمکهاي معدني که

آن متفاوت است و در صورت انجام پژوهش روي نمونههاي

حالليت پاييني دارند و درگير شدن يونهاي فلزي در توده مواد

لجنفاضالب ديگر (شهرهاي ديگر) ،احتماالً نتايج متفاوتي

آلي ،به صورت پيوندهاي پايدار با حالليت کم باشد (.)03

حاصل خواهد گرديد.

استانداردهاي مقدار فلزاتسنگين در لجنفاضالب براي کاربرد

نکته ديگري که در صورت کاربرد لجنفاضالب در زمينهاي

در زمين بر اساس استاندارد اتحاديه اروپا ( )16و سازمان

کشاورزي بايد مدنظر قرار گيرد اين است که با افزودن مداوم

حفاظت محيطزيست امريکا ( 17و  )18در جدول  8ارايه

لجنفاضالب بهخاک ممکن است تجمع فلزاتسنگين مشاهده

گر ديده است .براي عناصر آهن ،کبالت و منگنز مقدار استاندارد

گردد .به عبارت ديگر در صورت استفاده از لجن در زمينهاي

در لجنفاضالب ارايه نشده است .نتايج نشان ميدهند که مقدار

کشاورزي ممکن است مشکل سميت ناشي از فلزاتسنگين پس

روي و مس در لجن اکباتان و شوش و مقدار روي در لجن

از چند سال بروز کند ( .)04از طرف ديگر استفاده از

شهرک غرب به طور معنيداري باالتر از استاندارد ميباشد.

لجنفاضالب اين تصفيهخانهها بايد با احتياط صورت گيرد و

يعني با توجه به اين مقايسه ميتوان اظهار داشت که هيچ کدام

 pHخاک نيز مورد توجه قرار گيرد زيرا انحالل و قابليت

از سه نمونه لجن تصفيهخانهها در گروه لجن با کيفيت عالي

دسترسي فلزاتسنگين در خاک تا حد زيادي به  pHخاک

قرار نميگيرند؛ زيرا حداقل در مورد فلز روي در هر سه نوع

بستگي دارد و اثرات سمي فلزاتسنگين نه تنها به غلظت اين

لجن مقادير باالتر از استاندارد مشاهده ميشود.

عناصر بستگي دارد بلکه به دسترسي زيستي اين عناصر توسط

رحماني و همکاران در سال  1333تحقيق مشابهي روي

گياه ،که عموماً در حالت محلول ( pHاسيدي) بيشتر است،

لجنفاضالب اصفهان انجام دادند و مشخص گرديد که مقدار

نيز بستگي دارد ( 06و .)06

جدول  -1استانداردهاي فلزاتسنگين در لجنفاضالب براي کاربرد در زمين
Table 8- Sewage sludge heavy metal content standards for land application

استاندارد
غلظت در لجن با کيفيت عالي )ppm( EPA
حد نهايي در لجن )ppm( EU

*

*
*

حد ساالنه آالينده (EPAکيلوگرم بر هکتار بر سال)
*

حد استاندارد براي خاک ()ppm

روي

سرب

کادميوم

مس

نيکل

0800

300

33

1600

400

7600

840

86

4300

400

140

16

1/3

76

01

160-300

60-300

1-3

60-140

30-76

(*)16-18

از آنجا كه وجود تعداد زيادي ريزجانداران در لجنفاضالب

دو روش بيانگر تفاوت ميان تعداد كل ريزجانداران (اعم از زنده

ممکن است باعث بر هم خوردن تعادل اكولوژيکي خاک شود

يا غيرزنده) و تعداد كل ريزجانداران زنده و قابل تکثير ميباشد.

()36؛ لذا ميبايست اين معيار پيش از به كار بردن لجنفاضالب

(روش «بيشترين تعداد محتمل» بر پايه كدورت سنجي

در خاک ،مورد توجه قرار گيرد .تفاوت ميان اندازهگيريهاي اين

ميباشد ولي روش «اندازهگيري واحدهاي تشکيل كلني» بر
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مبناي سلولهاي زنده ميکروبي است كه توانايي تشکيل كلني

طريق بتوان يک منبع ماده آلي با هزينه كم به دست آورد؛ اين

را داشته باشند).

منبع ماده آلي ،ميتواند راهگشاي بسياري از مشکالت خاکهاي

اگر تعداد ريزجانداران در لجنفاضالب بيش از جمعيت

بياباني و فقير از مواد آلي در ايران باشد.

باكتريهاي خاک باشد ،افزودن لجنفاضالب به خاک باعث
ورود شمار زيادي از ريزجانداران غيربومي به خاک ميشود كه
بر هم خوردن تعادل اكولوژيکي و زنجيره غذايي خاک را در پي
دارد (.)36
مقايسه تعداد كليفرمها در داخل نمونههاي لجنفاضالب با
استاندارد  )39( EPAنشان ميدهد كه هر سه نمونه
لجنفاضالب از لحاظ كيفيت در گروه  Bقرار ميگيرند و كاربرد
آنها با محدوديتهايي همراه است .طبق اين استاندارد اگر
تعداد كليفرمها كمتر از  0111عدد باشد لجن داراي كيفيت
 Aو اگر تعداد كليفرم بين  0111تا  3 ,111 ,111عدد باشد
كيفيت  Bو در نهايت در صورت وجود تعداد كليفرم بيش از
اين مقدار لجن داراي كيفيت  Cبوده و در مزارع كشاورزي
غيرقابل استفاده خواهد بود (.)39
نتيجهگيري کلي
در نهايت ميتوان اين گونه نتيجهگيري نمود به دليل وجود
مقادير بااليي از فلزاتسنگين به ويژه فلزات روي و مس ،هيچ
كدام از نمونههاي لجن تصفيهخانههاي اكباتان ،شهرک غرب و
شوش كيفيت الزم براي كاربرد بدون محدوديت در زمينهاي
كشاورزي را ندارند و در صورت الزام به كاربرد آنها بايد
دستورالعملها ي مربوطه مد نظر قرار گيرد .در عين حال مقدار
عناصر مغذي در نمونههاي لجن در حد بااليي بود كه نشان از
پتانسيل لجنفاضالب براي كاربرد در كشاورزي دارد .بنابراين در
صورت حذف يا كاهش فلزاتسنگين در لجنفاضالب ميتوان
استفاده از آن در كشاورزي را توصيه نمود .از طرف ديگر تعداد
كليفرمها در نمونههاي لجنفاضالب نيز بيشتر از حد استاندارد
بوده و كاربرد آن در كشاورزي مستلزم رعايت محدوديتهاي
مورد اشاره در استاندارد ميباشد .لذا اميد است در سالهاي
آتي به اين مشکل محيطزيستي ،توجه بيشتري گردد و با
بهكارگيري فناوريهاي جديد در «زيست پااليي» لجنفاضالب،
بتوان آن را از نظر فلزاتسنگين اصالح و پااليش كرد و از اين
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