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بررسی تأثیر پساب کارخانه نیشکر هفت تپه بر تغییر غلظت عنصر سنگین سرب رودخانه دز
2

مریم ایزدی ،1ابوالفضل عسکری ساری* ،1مهران جواهری ،2مژگان خدادای
چکیدُ

ایي تحمیك تِ هٌظَس ػٌدؾ هیضاى فلض ػٌگیي ػشب دس پؼأب واسخاًِ ًیـىش ّفت تپِ ٍ همایؼِ آى تا
سٍدخاًِ دص دس صهؼتاى ٍ تْاس اًدام ؿذ .اتتذاً 9وًَِآب تااػتفادُ اص طٌاب ًـاًذاس دسػوك هَسدًظش تا ظشفّای
ًوًَِ تشداس ػومی ،اص پؼاب وـت ٍكٌؼت ّفت تپِ دس  3ایؼتگاُ دس هؼیش سٍدخاًِ دص الذام تِ ًوًَِتشداسی
ؿذ .ػپغ خْت اًذاصُ گیشی غلظت ػٌاكش ػٌگیي اص سٍؽ وَسُ گشافیتی اػتفادُ ؿذ ٍ تا ووه دػتگاُ خزب
اتوی هذل Atomic Absorbtion PG_990غلظت ػٌاكش هـخق گشدیذ .دس ایي تحمیك هیاًگیي غلظت
ػشب دس آب ٍسٍدی تِ واسخاًِ  ،0/511±0/197هیاًگیي ػشب دس آب خشٍخی اص واسخاًِ ،1/92±0/40
هیاًگیي ػشب پغ اص تلفیِ آب  0/472±0/273تَد .غلظت ػشب آب خشٍخی پغ اص تلفیِ دس همایؼِ تا
سٍدخاًِ دص ووتش تَد( ٍ .)p<0.05هیضاى فلض ػشب اص حذ هداص ػاصهاى تْذاؿت خْاًی ( )WHOپاییيتش

تَد(.)p<0.05
کلید ٍاشُ:فلض ػٌگیي ،دص ،واسخاًِ ًیـىشّ،فت تپِ.

 -1گروه کشاورزی و منابع طبیعی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران askary.sary@yahoo.com
 -2گروه شیالت ،واحد علوم و تحقیقات خوزستان ،اهواز ،ایران
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فللٌاهِ ػلَم تىثیش ٍ آتضیپشٍسی/ػال دٍم/ؿواسُ پٌدن

 -1هقدهِ
اهشٍصُ هـىل آلَدگی صیؼت هحیطی خْاى تلَست سٍصافضًٍی هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػت ٍ
تایذ دس ًظش داؿت وِ تیي هَاد آالیٌذُ ٍ هحیط طثیؼی ًظیش اتوؼفش ،خان ،آب ،سػَتات ٍ حتی فلَس
گیاّی ٍ فَى خاًَسی تشّن وٌؾّایی ٍخَد داسد .اها تشع اص آى ٍخَد داسد وِ اًؼاى تَاػطِ تماء
خَد ٍ ًیاصّای غیشتْذاؿتی خَد تغییشاتی سا دس ػشكِ گیتی تَخَد آٍسد .گشچِ اًؼاى دس طَل حیات

خَد فلَل ٍ تغییشات هختلف خَی سا تذٍى آًىِ دس تشٍص آى دخالتی داؿتِ تاؿذ ،اص پیؾ سٍ هی-

گزساًذ ،اها گشمؿذى تذسیدی صهیي خطشی خذی تشای اًؼاىّا تِ ؿواس هیآیذ .تٌاتشایي اتؼاد خاهؼِ-
ؿٌاختی خذیذی سا هیتایؼت تِ هحیط طثیؼی ٍ هـاّذات ًاؿی اص آى افضٍد ٍ آى آلَدگی اػت وِ تِ
ٍاػطِ اًؼاىّا تَخَد هیآیذ ).(Vernet, 1993
فلضات ػٌگیي دس تؼیاسی اص فؼالیتّای كٌؼتی تِ واس گشفتِ ؿذُاًذ .پیـشفت تىٌَلَطیه هشاوض
كٌؼتی تؼتگی صیادی تِ خلَكیات فیضیىی ٍ ؿیویایی ایي ػٌاكش داسدّ .وِ ػالِ ،هواله كٌؼتی،
همادیش تؼیاسی اص هغ ،سٍی ،ػشب ،وشٍمً ،یىل ٍ همادیش ووتشی اص تشیلیَم ،وادهین ٍ خیَُ سا هلشف
هی وٌٌذًَ .ع اػتفادُای وِ اص فلضات ػٌگیي دس كٌایغ هیؿَد ،تؼتگی تِ خلَكیات فیضیىی ٍ
ؿ یویایی ایي فلضات داسد .تشای هثال تشویثات آسػٌیه ٍ خیَُ تِ دلیل لاتلیت ػوی خَتی وِ داسًذ دس
كٌایغ تَلیذ آفتوؾّا ٍ لاسذوؾّا اػتفادُ هیؿًَذ ٍ یا سٍی ٍ وادهین دس كٌایغ گالَاًیضُ ٍ
آتىاسی ٍ یا ػشب تِ ػٌَاى تؼْیل وٌٌذُ احتشاق دس تٌضیي ػشبداس ،اػتفادُ هیؿَد (.)(Ipcs, 1991
اص هیاى هٌاتغ ٍ ػَاهل آالیٌذُ ،فاضالبّای كٌؼتی تِ دلیل ًمـی وِ دس ٍاسدوشدى تشویثات
هختلف ؿیویایی ٍ تِ ٍیظُ ػٌاكش ٍ تشویثات تدوغپزیش ٍ غیشلاتل تدضیِ تیَلَطیه تِ هٌاتغ آتی ایفا
هیًوایذ تایذ تیـتش هَسد تَخِ لشاس گیشًذ (خؼفشصادُ حمیمی ٍ هشٍتی.)1374 ،
دس ّویي ساػتا اًدام هطالؼات ٍ تؼییي هیضاى فلض ػٌگیي دس هٌاتغ آالیٌذُ سٍدخاًِ ٍ سٍدخاًِ دص
اهشی اػت وِ ًیاص تِ تشًاهِسیضی دساصهذت ٍ دلؼَصاًِ داسد .تشسػی حاضش ّش چٌذ دس تش گیشًذُ توام
ٍخَُ هَسد ًظش ًوی تاؿذ اها هیتَاًذ ًمطِ ؿشٍع ایي تشسػیّا تَدُ ٍ دس آیٌذُ ػایش پظٍّـگشاى ٍ
هحمیمیي دس صهیٌِ ّای دیگش آلَدگی سٍدخاًِ تِ فلضات ػٌگیي ٍ اثشات آى تش هحیط صیؼت اًؼاىّا،
هطالؼات سا دًثال ًوایٌذ.
تا تَخِ تِ ًمؾ وـت ٍ كٌؼت ٍ ٍخَد واسخاًِ ّای ًیـىش دس اػتاى خَصػتاى ٍ اص آًدایی وِ
ایي هشاوض وـت ٍ كٌؼت هلشف تاالیی اص آب سا خْت فؼالیتّای خَد اػتفادُ هیًوایٌذ ٍ وـت ٍ
كٌؼت ّفت تپِ یىی اص هْوتشیي ایي هشاوض هیتاؿذ ّذف ایي تحمیك تشسػی تأثیش فاضالب
واسخاًدات ًیـىش ّفت تپِ سٍی تغییش هیضاى ػٌلش ػٌگیي (ػشب) سٍدخاًِ دص تَد.
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 -2هَاد ٍ رٍشّا

ایي تشسػی دس وـت ٍ كٌؼت ّفت تپِ دس  45ویلَهتشی ؿْشػتاى دصفَل اًدام گشفتً .وًَِ-

تشداسی دس دٍفلل صهؼتاى  ٍ1388تْاس  ٍ1389اص  3ایؼتگاُ كَست گشفتِ اػت .دس اتتذای ًوًَِ-
تشداسی تا اػتفادُ اص طٌاب ًـاًذاس دس ػوك هَسدًظش تا ظشفّای ًوًَِ تشداس ػومی ،الذام تِ ًوًَِ-
تشداسی ؿذ .الصم تِ روش اػت وِ لثل اص ؿشٍع ًوًَِ تشداسی اص آب هیتایؼت همذاسی اص آب سا دس
ظشف چشخاًذُ ،دٍس سیخت ٍ ػپغ الذام تِ خوغآٍسی ًوًَِ آب وشد ٍ .تشای خلَگیشی اص ایداد
تغییش دس حدن ًوًَِ دس اثش تثخیش تْتش اػت آى سا دس دهای حذٍد  4دسخِ ػاًتیگشاد یا دس یخچال
ًگِداسی ًوَد .تذیي هٌظَس اص یخذاىّای چَب پٌثِای وِ دسٍى آًْا یخگزاسدُ ؿذُ تَد خْت
ًگْذاسی ٍ حول ًوًَِّا اػتفادُ وشدین .پغ اص هشاحل فَق ،دسب ًوًَِ سا هحىن تؼتِ ؿذ ٍ دس
دسٍى یخذاى لشاس دادُ ؿذ.
اص پیپتّای پالػتیىی خْت اًتمال ًوًَِ اػتفادُ ًـذ صیشا ایٌگًَِ اتضاس حاٍی همادیشی هغ،
آّي ،سٍی ٍ وادهیَم ّؼتٌذ ٍ تْتش اػت وِ هؼوَالً ایٌگًَِ ٍػایل تِ هذت چٌذیي سٍص دس هحلَل
اػیذًیتشیه ً % 5گْذاسی ٍ ػپغ تا آب دٍتاس تمطیش ؿذُ ؿؼتـَ ؿًَذ ٍ ػپغ دس كَست ًیاص هَسد
اػتفادُ لشاس گیشًذ.
سٍؽ واس ایي دػتگاُ هـاتِ سٍؽ خزب اتوی ؿؼلِ اػت تا ایي فشق وِ دس سٍؽ ؿؼلِ ػاهل
اتویضُ وشدى ػٌاكش ،ؿؼلِ هؼتمین تَدُ ،دس حالیوِ دس ایي سٍؽ اص یه وَسُی گشافیتی وِ تا ًیشٍی
الىتشیىی واس هی وٌذ ،اػتفادُ هیؿَد .تذیي تشتیة وِ اص هحلَل (ًوًَِ یا اػتاًذاسد) تِ تشتیة تِ
ٍػیلِی پیپتَس همذاس ( 1/100ػیػی)  ppm 10اص هحلَل سا تشداؿتِ ٍ دس هشوض وَسُ گشافیتی خالی
ؿَد ٍ .دػتگاُ  RUNؿَد .دس ایي حالت دػتگاُ تا تَخِ تِ تشًاهِی دهایی هخلَف تِ هادُ (تشای

تشًاهِ ،دػتگاُ تشای هادُ ای تؼشیف ؿذُاػت) هشاحلی سا تا سػیذى تِ دهای یًَیضاػیَى هادُ طی هی-

وٌذ (ایي فشآیٌذ حذٍد  1دلیمِ طَل هیوـذ) ٌّگاهی دهای وَسُ تِ دهای یًَیضاػیَى فلض سػیذ فلض
یًَیضُ ؿذُ ٍ طَل هَج تاتیذُ ؿذُ تش آى تا حذٍدی خزب هی ؿَد ایي خزب تَػط دوتَس آؿىاس
هیؿَد ٍ همذاس آى تش سٍی ًوَداس ثثت هیگشدد تشای تاال تشدى دلت اًذاصُگیشی ایي ػولیات سا تشای
ّش ًوًَِ حذالل  3تاس تىشاس هیوٌین .همذاس هیاًگیي تِ ػٌَاى همذاس ًْایی تش سٍی ًوَداس ثثت هیؿَد.
تِ ّوشاُ ایي همذاس ( RSD ٍ RDاًحشاف هؼیاس ٍ دسكذ اًحشاف هؼیاس) ًیض تِ طَس خَدواس تَػط
دػتگاُ هحاػثِ ؿذُ ٍ دس خذٍل اسائِ هیؿَد.
دس ایي تشسػی ًتایح تِ ووه آًالیض ٍاسیاًغ یه طشفِ تِ ووه آصهَى  ٍ tتا ًشم افضاس SPSS

همایؼِ ؿذًذ ٍ هؼٌیداسی اختالف دس داهٌِ  %95اطویٌاى تشسػی ؿذّ .وچٌیي خْت سػن خذاٍل ٍ
ًوَداسّا اص ًشم افضاس  Excel 2007اػتفادُ گشدیذ.
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ً -9تایج

تش اػاع ًتایح تِ دػت آهذُ تیي تا تَخِ تِ ًتایح تِ دػت آهذُ تیي هیضاى غلظت فلض ػشب دس
ػِ ایؼتگاُ اختالف هؼٌی داسی ٍخَد ًذاؿت( .)P≤ 0.05تا تَخِ تِ خذٍل  1تیـتشیي ٍ ووتشیي
همذاس تدوغ ػشب ًیض تِ تشتیة دس هشحلِی آب خشٍج اص واسخاًِ  ٍ 1/92±0/40آب پغ اص تلفیِ

 0/472±0/273تَد.

جدٍل  .6هیساى غلظت ػٌاصر هَرد بررسی در ٍرٍدی ،خرٍجی ٍ پس از تصفیِ در کارخاًِ ًیشکر ّفتتپِ
ػٌلش

هشحلِ
ػشب

ٍسٍد

0/511±0/197

خشٍج

1/92±0/40

پغ اص تلفیِ

0/472±0/273

سرب
2.5
2

ppb

1.5
1

میانگین
انحراف معیار

0.5
0

آب ورود به رودخانه آب خروجی از کارخانه آب ورودی به کارخانه
محل نمونه برداری

ًوَادر. 9هیاًگیي غلظت فلس سرب در سِ ایستگاُ پساب کارخاًِ ًیشکر ّفت تپِ

 -4بحث ٍ ًتیجِگیری
تش اػاع ًتایح تِ دػت آهذُ تیي تا تَخِ تِ ًتایح تِ دػت آهذُ تیي هیضاى غلظت فلض ػشب دس
ػِ ایؼتگاُ اختالف هؼٌیداسی ٍخَد ًذاؿت( .)P≤ 0.05دس تشسػی هیضاى ػٌاكش ػشب ٍ وادهیَم سا
دس آب ،سػَتات هؼلك ٍ تؼتش ،هاّی ٍوفضیاى سٍدخاًِ ّشاص هَسد تشسػی لشاس داد ٍ غلظت ػشب سا
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دس ولیِ هَاسد فَق تاالتش اص اػتاًذاسدّای خْاًی گضاسؽ وشد(همذعّ .)1378،وچٌیي دس پظٍّـی وِ
دس فاكلِ صهاًی صهؼتاى  1372تا تاتؼتاى  1373تش سٍی سٍدخاًِ واسٍى كَست گشفتِ ،خوؼاً ًِ
ایؼتگاُ دس طَل سٍدخاًِ اص هٌطمِ ؿَؿتش تا خشهـْش اًتخاب ؿذُ تَد وِ ًوًَِّایی تِ كَست فللی
اص آب ،سػَب ٍ آتضیاى هَسد تشسػی لشاس گشفت ٍ هیاًگیي غلظت فلضات وادهیَم ،وثالت ،ػشب ،هغ،
سٍی ٍ ًیىل دس آًْا هَسد ػٌدؾ لشاس گشفتِاػت غلظت هتَػط ػاالًِ وادهیَم دس ًوًَِّای آب
هؼادل  ٍ 0/028دس سػَب هؼادل  1/69 ppmوثالت دس ًوًَِّای آب  ٍ 0/052دس سػَب ppm

 ،2/19ػشب دس ًوًَِّای آب هؼادل  ٍ 0/605دس سػَب  14/8 ppmهغ دس ًوًَِّای آب ٍ 0/035
دس سػَب  ،8/5 ppmسٍی دس ًوًَِّای آب  ٍ 0/085دس سػَب  17/13 ppmتؼییي گشدیذ .تا تَخِ
تِ همایؼِّای اًدام ؿذُ غلظت فلضات فَق دس سٍدخاًِ واسٍى ًؼثت تِ اػتاًذاسدّای هَخَد تاالتش
تشآٍسد ؿذ ٍ هْوتشیي كٌایؼی وِ ػوذتاً ػثة آلَدگی آب تِ فلضات ػٌگیي هیؿًَذ ،كٌایغ آب فلض
واسی ،كٌایغ ؿیویایی هاًٌذ سًگ ػاصی ،تطشیػاصی ،كٌایغ فَالد ٍ رٍب آّي ؿٌاختِ ؿذُاًذ
(سیاحی .)1378 ،هطالؼاتی دس هخاصى ٍ هٌاتغ آب آؿاهیذًی دس پاییي دػت هٌاطك اػتخشاج هؼذى دس
ایتالیا اًدام داد وِ همادیش تؼیاس صیادی اص وادهیَم ،ػشب ٍ هغ دس ؿاخِّای هختلف سٍدخاًِّای
هٌطمِ تش اثش ٍسٍد صّىؾ هؼادى ٍخَد داؿتِ ٍ ػالٍُ تش آى دس سػَب سٍدخاًِ ًیض همادیش تاالیی اص
فلضات فَق هـاّذُ گشدیذّ .ویي تشسػیّا ًـاى داد وِ تخؾ هْوی اص وادهیَم ٍ ػشب تِ كَست
تشویثات آلی هحلَل دس آب ٍخَد داؿتِ ٍ لیىي هغ ػوذتاً تِ كَست هَاد آلی تشویثی دس سػَب
دیذُ ؿذ).(Schintu, 1991
ّوچٌیي دس هطالؼاتی دس واًادا وِ ٍسٍد پؼابّای آلَدُ اص تٌذس ّاهیلتَى ) (Hamiltonتِ
دسیاچِ اًتاسیَ ) (Ontarioهَخة اًتمال تشویثات آّي تِ هیضاى  266000ویلَگشم آّي 9330 ،ویلَگشم
سٍی 1356 ،ویلَگشم ػشب 273 ،ویلَگشم هغ ٍ  817ویلَگشم وادهیَم دس ػال هیگشدد (Mayer et
.)al, 1991
هٌابغ
 -1جؼفرزادُ حقیقی ى ا ،.هرٍتی ک .)6934( ،طشح ًحمیماتی سدیاتی ٍ تؼییي همذاس فلضات ػٌگیي
دس حَضِ آتشیض سٍدخاًِ واسٍى ،گضاسؽ اٍل ،داًـگاُ ػلَم پضؿىی تْشاى ٍ اداسُ ول حفاظت
هحیط صیؼت خَصػتاى ،اَّاص.
 -2ریاحی ،ع ،.اسواػیلی،ع ،سَاری،ا .)6931( ،.تؼییي هیضاى فلضات ػٌگیي (Ni, Zn, Cu,
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