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 مقدمه:
 یها ینگراناز  یکی عنوان به ربازیبو از د دیتول

 استقرارصنعت آب و فاضالب  ساتیاز تأس یبردار بهره

در  .(1) بوده است یدر مجاورت جوامع انسان افتهی

 اءیاح یها یباکتر تیفاضالب به علت فعال خانه تصفیه

 یمانند د (Sulfat Reducing Bacteria)کننده گوگرد 

سولفات، به  ونیتوماکلوم  لفووس یو د ویبریسولفو و

(. 3،2) شود یم لیتبد (H2S) دروژنیه دیگاز سولف

 دهیگند مرغ تخممشخص  یبا بو دروژنیه دیسولف

 بودارگاز  کی زین( NH3) اکی(. آمون4) همراه است

 یفاضالب است که محصول جانب هیتصف ستمیمهم در س

 (.6،5) است تروژنین یحاو یآل باتیترک هیاز تجز یناش

 نینامطلوب باشد، ا یهواشناس طیشرا که یدرصورت

متراکم  خانه تصفیهاطراف  یبد بو در هوا یگازها

و همکاران نشان داد که گاز  یرونق قی. تحقگردند یم

 چکیده:
 مسکونی مناطق مجاورت در خصوص صنعت آب و فاضالب به هاي یاز نگران یکیبو  ديتول زمينه و هدف:

گازها اثرات  نیفاضالب هستند. ا هاي تصفيه خانه دربوزا  یمعدن باتياز ترک اك،يو آمون دروژنيه دياست. سولف
 دارند. زیست محيط روي انسان و  ینامطلوب
 شده انجام  نیقزو یبوده و در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک یمطالعه از نوع مقطع نیا :یبررس روش

 هاي  یستگاهاشد.  نييتع برداري نمونه  ستگاهای 12 تعداد خانه، هيدر اطراف تصف یدانيم يدهابازدی ازاست. پس 
صفر، دو و  هاي فاصله در یمیدا يبادها زشو جهت گرفتن نظر در با و ییاجغرافي جهت چهار در برداري نمونه 

سال و در زمان صبح و عصر  چهار فصلدر  برداري نمونه انتخاب شدند.  خانه هياز محل تصف يلومتريچهار ک
 شد. هيهت خانه تصفيه نمونه از اطراف  192انجام گرفت و تعداد 

 با داري  معنی طور  بهگرم  هاي در فصل دروژنيه ديو سولف اكيآمون گازهاينشان داد که انتشار  جینتا :ها  افتهی
(011/0P=)  و(004/0=P) یدر ط ني. همچنباشد می گازها در فصل تابستان  نیانتشار ا حداکثر وشده  شتريب 

 .است بوده صرعدو گاز در هنگام  نیغلظت ا نی، باالترروز شبانه 
 جز  بهدر تمام فصول  اكيو آمون دروژنيه ديسولف ي، غلظت گازهاآمده دست  به  جینتا اساس بر گيري:  نتيجه

در  اكيدر فصل تابستان و غلظت آمون هيدروژن سولفيدغلظت  نيزمستان در محدوده آستانه بو قرار دارند. همچن
 کایآمر زیست محيط داشت و استاندارد سازمان حفاظت به یسازمان جهان رهنمودهاي اساس بر ها تمام فصل

 باالتر از حد مجاز بود.
 

 .تيبرکه تثب اك،يآمون دروژن،يه ديفاضالب، بو، سولف خانه  تصفيه کليدي: يها  واژه
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در  اکیبه همراه آمون تواند یم دروژنیه دیسولف

پرورش  یها مجتمعکود کمپوست و  یفرآور ساتیتأس

و اقتصادی  یبهداشتت (. خسارا7) گردد دیتول زین وریط

ناشی از بوی تأسیسات فاضالب یکی از مشکالت 

(. 1) باشد یمو جهان  رانیو عملیاتی در ا یطیمح  ستیز

 افتیاز در یاحساس ناش عنوان به یبو در اصطالح علم

(. انسان به 9،8) است ییایحس بو ستمیس یها محرک

 زانیبودار حساس است، م ییایمیش باتیانواع ترک

 یبستگ باتیترک نیا یژگیانسان به غلظت و و تیحساس

، گازهای شده  انجام(. بر اساس مطالعات 10) دارد

سولفید  ژهیو بهفاضالب  هیاز تأسیسات تصف افتهیانتشار

ساکنین مناطق  یهیدروژن باعث به خطر افتادن سالمت

اثرات شامل سردرد،  نی. اشود یم ساتیتأس نیمجاور ا

. باشند یم ارشیالت گوکاهش سطح هوشیاری و اختال

منجر به سقوط  هستند، دیشد اریکه بوها بس یدر موارد

منطقه  یو تجار یاتیمال یارزش امالک، درآمدها

حد آستانه  کی یدارا بودار باتی(. ترک11) گردند یم

هستند. حد آستانه،  (Thershold Odor Numberبو )

آن غلظت، بو  ریبودار است که ز یاز گازها یغلظت

(. رهنمود 12) ستین ییشناسا  قابل انسانشامه توسط 

 (World Health Organization) بهداشت یسازمان جهان

 در دامنه  بیبه ترت اکیو آمون دروژنیه دیسولف یبرا

میکروگرم  65/4-49/8)و ( میکروگرم بر متر مکعب 2-2/0)

 دروژنیه دی(. حد مجاز سولف14،13) باشدمی ( بر متر مکعب

 قهیقد 30در زمان متوسط  ppb 5بر اساس بو  آزاد یدر هوا

 کایآمر ستیز  طیمحسازمان حفاظت  که یدرحال(. 13) باشد یم

(United States Environmental Protection Agency) 

عموم مردم را در  یبرا دروژنیه دیمواجهه با سولف

 کیحداکثر مجاز  و کند یم هیتوص ppb 5/1حد 

(. حد آستانه 15،2) تاسppm 14/0آن حدود  ساعته 

قسمت در  6/4تا  00047/0 نیب دروژنیه دیسولف یبو

(. غلظت مجاز 12است ) شده  گزارش( ppm) ونیلیم

 ستیز  طیمحتوسط سازمان حفاظت  شده  هیتوص

(. حد 7) است ppm 13/0 اکیگاز آمون یبرا کایآمر

 ونیلیقسمت در م 8/46تا  1 نیب اکیآمون یآستانه بو

(ppm) (12) باشد یم. 

 ستیز ،یبهداشت نظر ازبو  تیاهم بهتوجه  با

از منابع عمده  یکی نکهیا لیبه دل ،یو اقتصاد یطیمح 

عامل  نی، اباشند یمفاضالب  یها خانه هیتصفبو  دیتول

 خانه تصفیهاطراف  نیو اعتراض ساکن یباعث نگران

نقاط با حداکثر  نییتع قیتحق نیلذا هدف از ا ؛باشد یم

 سهیو مقا اکیو آمون دروژنید هیسولف یغلطت گازها

از نوع برکه  خانه تصفیه کیبا استانداردها در اطراف 

 بود. تیتثب

 

 :یبررس روش
  است که در سال یمطالعه از نوع مقطع نیا

سال در دانشکده بهداشت دانشگاه  کیبه مدت  94-1393

 ،یدانیم یدهایانجام شد. ابتدا بازد نیقزو یعلوم پزشک

در اطراف  یبردار نمونه یها ستگاهیا نییجهت تع

انتشار بو در اطراف  نکهیانجام شد. با توجه به ا خانه تصفیه

رخ  یهمرفت انیجر ایپخش  زمیمکان قیاز طر خانه تصفیه

جهت  ،یبردار نمونه یها ستگاهیا نییتع ی(. برا16) دهد یم

منطقه و  یتوپوگراف طیشرا ،یمیدا یوزش بادها

 نیدر نظر گرفته شدند. بد زیناطراف  یها گاه سکونت

و در  خانه تصفیهدر اطراف  ستگاهیا 12تعداد  بیترت

غرب و در  وشمال، جنوب، شرق  ییایجغراف یها جهت

(، دو و چهار خانه تصفیهصفر )داخل محوطه  یها فاصله

اطراف  یها گاه سکونتتا  خانه تصفیهاز محل  یلومتریک

 زییبهار، تابستان، پا یها فصلدر  یبردار نمونهانتخاب شدند. 

 و زمستان در دو زمان صبح و عصر انجام شد. در طول دوره

 یگاز ندهیهر آال یبرابار  8 ستگاهیاز هر ا ق،یتحق ساله کی

تعداد  ندهیهر آال یبرا درمجموعانجام شد.  یبردار نمونه

دو  نیا یبرا بیترت نیو بد شده  یآور جمعنمونه  96

 هیته خانه تصفیهونه از اطراف نم 192تعداد  یگاز ندهیآال

فاضالب و  خانه تصفیهاز  یینما ،1تصویر شماره شد. 

 هاتاطراف در ج یها گاه سکونتآن را با  تیموقع

 .دهد یمنشان  ییایجغراف
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 اطراف هاي گاه سکونتفاضالب با موقعيت جغرافيایی آن با  خانه تصفيه :1شماره  تصویر

 

 با .انجام گرفت رفعالیغبه روش  یبردار نمونه

که قبل از شروع کار  یبردار نمونهاستفاده از پمپ 

شده بود، حجم  برهیتوسط بورت حباب صابون کال

 مورداستفادهپمپ  .از هوا از جاذب عبور داده شد ینیمع

انگلستان  SKC یساخت کمپان Low valumeاز نوع 

 نیاز سطح زم یمتر 5/1 رتفاعدر ا یبردار نمونه بود.

 (.18،17) تانجام گرف

از  دروژنیه دیغلظت گاز سولف یریگ اندازه یبرا

 یو برا بلو( لنیروش ژاکوب و همکاران )روش مت

طبق  ندوفنلیاز روش ا اکیغلظت آمون یریگ اندازه

استاندارد  یها روشدر کتاب  شده  ارائهدستورالعمل 

 دیاز گاز سولف یبردار نمونه (. جهت19) استفاده شد

که هر کدام  یینجرهایمپیده از داخل اآلو یهوا دروژن،یه

 قهیدق 30به مدت  ،محلول جذب بودند تریل یلیم 45 یحاو

از  نانیعبور داده شد. جهت اطم قهیبر دق تریل 5/1 یبا دب

 3 ای 2در محلول از  دروژنیه دیجذب کامل گاز سولف

بعد از (. 10،20) دیگرداستفاده  یسر صورت به نجریمپیا

 یدر بالن ژوژه ها ها نمونه شگاهیآزما به ها نمونه انتقال

 6/0، ها آناز  هرکدامو به  شده  هیتخل یتریل یلیم 50

کار، اضافه شد  نیآم کیدسولفوریاساز معرف  تریل یلیم

به آن اضافه  III آهن دیقطره کلر 3و پس از اختالط 

با محلول  ها بالنو مجدداً مخلوط شد. سپس  دیگرد

و جهت کامل  هرسانده شد تریل یلیم 50جذب به حجم 

 تیدرنهافراهم شد.  قهیدق 30شدن واکنش، زمان تماس 

دستگاه اسپکتروفتومتر با محلول شاهد،  ونیبراسیبا کال

قرائت نانومتر  670 موج  طولدر  ها نمونهجذب  زانیم

 (.21،20،7) شد

موجود در هوا  اکیاز آمون یبردار نمونهجهت 

  کیدسولفوریاسمحلول جذب  تریل یلیم 20ابتدا 

شد. سپس حجم  ختهیر نجریمپینرمال در داخل ا 1/0

از  قهیبر دق تریل 3 یدببا  قهیدق 30از هوا به مدت  یمشخص

از جذب  نانیعبور داده شد. جهت اطم نجریمپیداخل ا

 نجریمپیا 3 ای 2در محلول جذب از  اکیکامل گاز آمون

پس از انتقال به  (.10) دیاستفاده گرد یسر صورت به

 یتریل یلیم 50 یبه داخل بالن ژوژه ها ها نمونه شگاه،یآزما

محلول بافر،  تریل یلیم 4، ها آناز  کیو به هر  شده هیتخل

 تیپوکلریمحلول ه تریل یلیم 5فنل کار،  تریل یلیم 10

شدند.  مخلوط  مرحلههر  یو ط شده اضافه میسد

در داخل اتاق  قهیدق 30محلول حاصل به مدت  ازآن پس

 زانیگردد. سپس م لیتا واکنش تکم قرار گرفت کیتار

  موج  طولتوسط اسپکتروفتومتر در  ها نمونهجذب 

 قیمحاسبه دق ی(. برا22،10،7،5) قرائت شدنانومتر  630
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واحد  برحسب دروژنیه دیو سولف اکیغلظت آمون

 طیحجم با در نظر گرفتن شرا ،(ppm) یریگ اندازه

ول مختلف سال فص ی( برا1و با کمک رابطه ) یقیحق

( 2و در رابطه ) دیدما اصالح گرد راتییبا توجه به تغ

 (.23) استفاده شد شده اصالحجهت محاسبه از حجم 
 

(1)V1T2=V2T1                     
 

(2)             

M= یوزن مولکول 

V= حجم 

مطالعه مدل  نیدر ا استفاده مورد اسپکتروفتومتر

T80+UV-VIS رکت ش ساختPG-instruments Ltd 

در  استفاده مورد. مواد شیمیایی باشد یمکشور انگلستان 

و  Merck یها شرکتاین مطالعه از محصوالت 

Sigma-Aldrich .بود 

و  Excell یزارهافاستفاده از نرم ا با ها داده

SPSS یآمار یها آزمون یریکارگه با ب T-Testلی، تحل 

مورد  یتوک یبیو آزمون تعق چندگانه انسیوار

 قرار گرفتند. لیوتحل هیتجز

 

 :ها افتهی
 یغلظت گازها اریو انحراف مع نیانگیم

 یفاضالب برا خانه تصفیهشده در اطراف  یریگ اندازه

مختلف  یها جهتفواصل مختلف در طول سال در 

است. به  شده  دادهنشان  1شماره  در جدول ییایجغراف

موارد انحراف از  یدر بعض ها داده نیب یعلت پراکندگ

 شده است. شتریب نیانگیاز م اریمع

 

فاضالب  خانه تصفيهميانگين و انحراف معيار غلظت گاز سولفيد هيدروژن و آمونياك در اطراف  :1 شمارهجدول 

 براي فواصل مختلف در طول سال

ميانگين و انحراف معيار غلظت  يبردار نمونهمحل  ردیف

 (ppm)سولفيد هيدروژن 

حراف معيار ميانگين و ان

 (ppm)غلظت آمونياك 

 07/1±67/0 28/0±47/0 خانه تصفيهشمال  لومتريک صفر 1

 87/0±59/0 006/0±009/0 خانه تصفيهدو کيلومتر شمال  2

 27/0±23/0 005/0±009/0 خانه تصفيهچهار کيلومتر شمال  3

 96/0±43/0 22/0±46/0 خانه تصفيهجنوب  لومتريک صفر 4

 44/0±35/0 0 خانه تصفيه دو کيلومتر جنوب 5

 119/0±108/0 0 خانه تصفيهچهار کيلومتر جنوب  6

 79/0±53/0 10/0±27/0 خانه تصفيهشرق  لومتريک صفر 7

 32/0±31/0 0 خانه تصفيه دو کيلومتر شرق 8

 34/0±52/0 008/0±015/0 خانه تصفيهچهار کيلومتر شرق  9

 26/1±56/0 2/0±45/0 خانه تصفيهغرب  کيلومتر صفر 10

 69/0±59/0 08/0±20/0 خانه تصفيهدو کيلومتر غرب  11

 26/0±25/0 0 خانه تصفيهچهار کيلومتر غرب  12
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 فاضالب خانه تصفيهجغرافيایی مختلف اطراف  يها جهت، فواصل و ها فصلحسب  غلظت آمونياك بر :1نمودار شماره 

 

، مشاهده 1شماره که در نمودار  گونه همان

در داخل محوطه  اکیغلظت گاز آمون نیشتریب، گردد یم

فاصله  شی( بوده و با افزاصفر کیلومتر)فاصله  خانه تصفیه

 لیتحل جی. نتاابدی یمغلظت آن کاهش  خانه تصفیهاز 

در  اکینشان داد که اختالف غلظت گاز آمون انسیوار

است  دار یمعن خانه تصفیهمختلف اطراف  یها ستگاهیا

(001/0P<) .نشان داد که  انسیوار لیتحل جیانت نیهمچن

 یها فصلدر  اکیاختالف غلظت گاز آمون نیارتباط ب

 .(>011/0P)است  دار یمعنسال  مختلف

 نیانگیو م نهیکم نه،یشیب ریو مقاد یآمار آزمون

فاضالب  خانه تصفیهمختلف در  یها فصلدر  اکیآمون

 است. شده  دادهنشان  2شماره  در جدول

 

با آزمون  خانه تصفيهدر  (ppm) حسب برآمونياك  طه آماري بين فصول مختلف و غلظتراب :2 شمارهجدول 

 (post-hoc)آماري توکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P بيشينه کمينه (ppm) ميانگين و انحراف معيار آمونياك فصل

 

 بهار

 

56/0±72/0 

 

009/0 
 

53/1 

 573/0 تابستان

 4/0 پایيز

 296/0 زمستان

 

 تابستان

 

63/0±97/0 

 

034/0 

 

84/1 

 573/0 بهار

 031/0 پایيز

 018/0 زمستان

 

 پایيز

 

36/0±41/0 

 

105/0 

 

14/1 

 4/0 بهار

 031/0 تابستان

 997/0 زمستان

 

 زمستان

 

23/0±37/0 

 

19/0 

 

89/0 

 296/0 بهار

 018/0 تابستان

 997/0 پایيز
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 فاضالب خانه تصفيهحسب فصول مختلف در اطراف  بر دروژنيهغلظت سولفيد  :2نمودار شماره 

 

که  گردد میمشاهده  2 شماره طبق نمودار

بیشترین میزان غلظت گاز سولفید هیدروژن داخل 

بوده که )صفر کیلومتر( فاصله  خانه تصفیهمحوطه 

. بین یابد میغلظت آن کاهش  خانه تصفیهاز  بافاصله

 های ایستگاهن در اختالف غلظت گاز سولفید هیدروژ

نتایج  .(=179/0P) نبوددار  معنیرابطه  برداری نمونه

که رابطه بین اختالف  آزمون تحلیل واریانس نشان داد

مختلف  های فصلغلظت گاز سولفید هیدروژن در 

 (.=004/0P) بوده است دار معنی

آنالیز آماری و مقادیر بیشینه، کمینه و میانگین 

 خانه تصفیهمختلف در  یها فصلسولفید هیدروژن در 

 است. شده  دادهنشان  3شماره  فاضالب در جدول
 

با  خانه تصفيهدر  (ppm) حسب برسولفيد هيدروژن  رابطه آماري بين فصول مختلف و غلظت :3جدول شماره 

 (post-hoc)آزمون آماري توکی 

 P بيشينه کمينه (ppm) ميانگين و انحراف معيار غلظت سولفيد هيدروژن فصل

 

 بهار

 

14/0±05/0 

 

0 
 

49/0 

 051/0 تابستان

 911/0 پایيز

 863/0 زمستان

 

 تابستان

 

31/0±24/0 

 

0 

 

76/0 

 051/0 بهار

 009/0 پایيز

 007/0 زمستان

 

 پایيز

 

02/0±008/0 

 

0 

 

07/0 

 911/0 بهار

 009/0 تابستان

 999/0 زمستان

 

 زمستان

 

001/0±0003/0 

 

0 

 

003/0 

 863/0 بهار

 007/0 تابستان

 999/0 پایيز
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نشان داد  چندگانه انسیوار لیآزمون تحل جینتا

و  دروژنیه دیغلظت سولف نیب یآمار دار یمعنکه رابطه 

فاصله و فصل وجود ندارد.  ،ییایجهت جغراف ریمتغ سه

(062/0P=) زمان و یرهایمتغ رها،یمتغ نیا نیدر باما ؛ 

  P ریبا مقاد دهند یمرا نشان  یدار یمعن فصل رابطه

عامل  داشتن نگه(. با ثابت 002/0و  001/0) بیبه ترت

 دیغلظت سولف نیب یدار یمعنهم رابطه  زمان باز

 (.=997/0P) نشد دهید شده ذکر یرهایو متغ دروژنیه

 یها غلظت یبرا نیانگیو م نهیکم نه،یشیب ریمقاد

 خانه تصفیه افدر اطر اکیو آمون دروژنیه دیسولف

 صبح و عصر در جدول یفاضالب در دو بازه زمان

 آورده شده است. 4شماره 

 
رابطه آماري بين غلظت گاز سولفيد هيدروژن و آمونياك و زمان صبح و عصر در فصول مختلف  :4 شماره جدول

 (T-Test) آزمونفاضالب با  خانه تصفيهدر 

 آمونياك سولفيد هيدروژن زمان

 T P ميانگين و انحراف معيار T P نحراف معيارو ا ميانگين

 334/0 -834/0 621/0±607/0 071/0 -125/1 011/0±023/0 صبح بهار

 819/0±552/0 098/0±266/0 عصر بهار

 320/0 -772/0 870/0±683/0 001/0 -385/2 044/0±062/0 صبح تابستان

 074/1±608/0 438/0±568/0 عصر تابستان

 300/0 -801/0 34/0±405/0 037/0 -248/1 002/0±005/0 صبح پایيز

 483/0±464/0 015/0±350/0 عصر پایيز

 001/0 -194/2 219/0±047/0 039/0 -1 0 صبح زمستان

 526/0±482/0 0006/0±002/0 عصر زمستان

و  (r=677/0بوده ) 677/0ب فاضال خانه  تصفيهضریب همبستگي اسپيرمن بين دو متغير آمونياک و سولفيد هيدروژن در 
 (.>001/0P) بود دار  يمعننيز  شده  مشاهدههمبستگي 

 

 :بحث
با آستانه  اکیغلظت گاز آمون نیانگیم سهیمقا

مختلف و در  یها ستگاهیا یگاز در هر فصل برا نیا یبو

که در فاصله صفر و  صبح و عصر مشاهده شد یها زمان

بهار  یها فصل خانه تصفیه یدر جهت شمال یلومتریدو ک

 گاز در محدوده آستانه بو قرار دارد نیو تابستان غلظت ا

گاز فقط در زمان عصر در  نیا لظتغ زییو فصل پا

و  یجنوب یها جهتمحدوده آستانه بو قرار داشت. در 

و در  یلومتریک صفرفقط در فاصله  خانه تصفیه یغرب

در زمان صبح و عصر  زییبهار، تابستان و پا یها فصل

گاز در محدوده آستانه بو قرار داشت. عالوه  نیت اغلظ

در  زین یلومتریدر فاصله دو ک یدر جهت غرب نیبر ا

صبح و عصر غلظت  یها زمانبهار و تابستان در  یها فصل

است. در جهت  قرار داشتهگاز در محدوده آستانه بو  نیا

و در  یکیلومتر صفرفقط در فاصله  خانه تصفیه یشرق

صبح و عصر در  یها زمانتابستان و در  بهار و یها فصل

 یها غلظت نیانگیم سهیمحدوده آستانه بو بوده است. با مقا

غلظت را داشته و بهار،  نیتابستان باالتر اکیآمون یفصل

 جز بهقرار دارند.  یدر مرتبه بعد بیو زمستان به ترت زییپا

در محدوده  ها فصل هیگاز در بق نیفصل زمستان غلظت ا

 .(2شماره )جدول  قرار داشته است آستانه بو
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 خانه تصفیهو همکاران در  Salemمطالعه  جینتا

گرم  یها فصلنشان داد که در  نیفاضالب شهر الع

بوده  شتریسرد ب یها فصلنسبت به  اکیغلظت گاز آمون

 یدر ط کهگزارش نمودند  نیمحقق نیا نیاست. همچن

 نیا جیبا نتا که ابدی یمشدت بو کاهش  هیمراحل تصف

 .(14) ددار یهمخوان قیتحق

در  اکیغلظت گاز آمون نیانگیم سهیبا مقا

 نمودار و 1شماره )جدول  ییایمختلف جغراف یها جهت

غلظت  یکه در جهت غرب گردد یم( مشاهده 1شماره 

 یها جهت و مقدار را داشته است نیشتریب اکیگاز آمون

غلظت گاز  زین خانه تصفیه یو شرق یجنوب ،یشمال

که وزش  اند بوده یدر مرتبه بعد بیبه ترت اکیآمون

 .باشد یماختالفات  نیاز عوامل ا یمحل یبادها

با آستانه  دروژنیه دیغلظت سولف نیانگیم سهیمقا با

مختلف مشاهده  یها ستگاهیاگاز در هر فصل و در  نیا یبو

 هیدر فصل تابستان، کل ،یکه در جهت شمال گردد یم

زمان صبح و عصر در محدوده  ، درمطالعه مورد یها فاصله

اما در فصل بهار، فقط در درون ؛ آستانه بو قرار داشتند

 خانه تصفیهدر محوطه  ز،ییو در فصل پا خانه تصفیهمحوطه 

گاز در محدوده آستانه بو  نیغلظت ا یلومتریو فاصله دو ک

 یکیلومتر صفردر فاصله  یقرار داشت. در جهت جنوب

بهار، تابستان و  یها فصل در دروژنیه دیغلظت گاز سولف

و زمان صبح و عصر و در فصل زمستان فقط در عصر  زییپا

 بو قرار داشت. آستانهدر محدوده 

 یلومتریکدر فاصله صفر و چهار  یجهت شرق در

، فصل تابستان و در صبح و عصر غلظت خانه تصفیهاز 

 نییپا لیگاز در محدوده آستانه بو قرار داشت. دل نیا

ممکن  ،یلومتریگاز در فاصله دو ک نیبودن غلظت ا

وجود منابع  ایو  یمحل یبادها انیجر یمقطع رییاست تغ

در فاصله  وریدام و ط رورشپ یها مکانمولد بو مثل 

منطقه  کی، هیناح نیا رایز؛ باشد یلومتریچهار ک

 ها آن یقرار دارد که حرفه اصل ییروستا یمسکون

 است. یو دامدار یکشاورز

از  یلومتریک صفردر فاصله  زین یجهت غرب در

در  ز،ییبهار، تابستان و پا یها فصل، در خانه تصفیه

گاز در محدوده  نیصبح و عصر غلظت ا یها زمان

 جهت در فاصله  نیاما در ا؛ آستانه بو قرار دارد

بهار و تابستان،  یها فصلدر  خانه تصفیهاز  یلومتریکدو 

ه بو قرار محدوده آستان رگاز د نیغلظت ا در عصرفقط 

 دیگاز سولف یفصل یها غلظت نیانگیم سهیداشت. مقا

 جز  بهکه  دهد یمآن، نشان  یبا حد آستانه بو دروژنیه

 ها فصل هیگاز در بق نیغلظت ا نیانگیفصل زمستان، م

 یندهایآآستانه بو قرار دارد. معموالً در فر در محدوده

همانند  فاضالب هیتصف یکه در راکتورها یستیز هیتجز

درجه  ریتأثتحت  افتد یمو الگون ها اتفاق  ها رکهب

درجه  10هر  یبه ازا که یطور بههستند.  یطیحرارت مح

 یها واکنشفاضالب، سرعت  یدما شیافزا گراد یسانت

بار  نی(. بنابرا24) شود یمدو برابر  باًیتقر یستیز هیتجز

 کهدر فصول سرد سال در بر خانه تصفیهبه  یورود یآل

 یهواز یب هیگرم، در اثر تجز یها فصلو در  افتهیتجمع 

 یاز آن گازها ینموده که بخش جادیا ینامطبوع یبو

 نیهستند. متصاعد شدن ا اکیو آمون دروژنیه دیسولف

 نیکارکنان و ساکن یبرا یگازها باعث مشکالت بهداشت

 . گردد یم خانه تصفیهاطراف 

و همکاران در خصوص  Santosمطالعه  جینتا

فاضالب  تیتثب یها برکهاز  دروژنیه دیسولف انتشار گاز

هوا رابطه  یگاز با دما نیانتشار ا زانینشان داد که م

گزارش نمودند که  نیهمچن ها آندارد.  یدار یمعن

 ن،ییبا سرعت وزش پا یواقع در جهت بادها یها مکان

 انتشار یبوها، غلظت یجو فیضع یپراکندگ لیبه دل

که با  است شتریاز بو ب تیابوده و موارد شک شتریب افتهی

 .(25) مطالعه مطابقت دارد نیا جینتا

انتشار  یو همکاران رو Stellacciمطالعه  جینتا

نشان داد  ایتالیا یفاضالب شهر تارانتو خانه تصفیهبو در 

، خانه تصفیهاز  یمسکون یها محلهفاصله  شیکه با افزا

 اه آن. افتی یمنامطبوع کاهش  یبوهااز  یناش اتیشکا

گرم سال و  یها فصلگزارش نمودند که در  نیهمچن

 داریپا طیمثل رطوبت باال و شرا سبنامنا یجو طیشرا

 جیاست که با نتا شتریبو ب زانی، موزد یم یمیمال میکه نس

 ها نیانگیم سهیبا مقا .(11) دارد یمطالعه حاضر همخوان
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 و نمودار 1شماره جدول ) ییایجغراف یها جهتدر 

در جهت  دروژنیه دیظت گاز سولف(، غل2 شماره

 نکهیامقدار را داشته است. با توجه به  نیشتریب یشمال

جهت وزش بادها در اکثر مواقع از جنوب به شمال 

 شتریجهت شمال ب گاز در نیغلظت ا نیبنابرا ؛باشد یم

 تر نیسنگاز هوا  دروژنیه دیگاز سولف نیاست. همچن

از سطوح  شتریب نیغلظت آن در سطح زم نیبنابرا ،بوده

افراد در  ریو سا نیساکن یبرا تواند یمبوده و  باالتر

باشد. تجمع فضوالت  نیآفر مشکل ازگ نیمعرض ا

 زیقسمت ن نیواقع در ا یها یدامداراز  یناش یدام

جهت از  نیگاز در ا نیا شیافزا لیدل تواند یم

 دیو همکاران به تول یباشد. در مطالعه رونق خانه تصفیه

 ریمختلف نظ ساتیدر تأس دروژنیه دیگاز سولف

کود  یفرآور ساتیفاضالب، تأس یها خانه هیتصف

 (.7) است شده  اشاره ها یمرغدارو  کمپوست

در مرتبه  ی، جهت غربها غلظت نیانگیم ازنظر

 با یشمال یباد جنوب میدوم قرار داشت. وزش مال

که  ساتیو تأس ینگهبان یها ساختمانمانع مثل  وجود

گاز در  شتریباد و انتشار ب ریاعث انحراف مسب تواند یم

پمپاژ  ستگاهیا جهت نیدر ا نیجهت باشد. همچن نیا

در  ها یگاوداروجود  نیو همچن قرار داشته خانه تصفیه

 مورد یغلظت گازها شیدر افزا تواند یم هیناح نیا

 یو شرق یجهت جنوب ،داشته باشد یثرومنقش  مطالعه

 درواقعو چهارم قرار دارند. در مرتبه سوم  بیبه ترت زین

بوده که  هیتصف یانیشامل مراحل پا یقسمت شرق

به  لو انتقا یکلرزنوارد مراحل  آن از  پسفاضالب 

در آن  یا هیتجز گونه چیهو  باشد یم یبخش خروج

و همکاران نشان داد  Jeonمطالعه  جی. نتادهد ینمرخ 

تان در تابس خانه تصفیه یواحدها هیکه انتشار بو در کل

نشان داد که در  جینتا نیهمچن ؛از زمستان بود شتریب

 جیبا نتا که افتی یمشدت بو کاهش  هیمراحل تصف یط

 .(10) دارد یهمخوان قیحقت نیا

 دیغلظت گاز سولف نیانگینشان داد، م جینتا

 عصرهاکمتر بوده و در  ها صبحدر  اکیو آمون دروژنیه

ل گرم سال مثل در فصو نکهی. با توجه به اباشد یم شتریب

باال بوده و  کننده هیتجز یها یباکتر تیفصل تابستان فعال

 نیبنابرا؛ باشد یم بعدازظهردر  یکروبیم تیاوج فعال

 شتریب یستیز هیتصف یدر واحدها ژنیاکس رفمص زانیم

 نیکه در ا شود یم یهواز یب طیشرا جادیو باعث ا شده

 شتریب اکیو آمون دروژنیه دیسولف دیاحتمال تول طیشرا

و همکاران مطابقت  این یمصداق مطالعه بابود که  خواهد

انتشار و همکاران  Capelliمطالعات  هی(. بر پا26دارد )

هوا و  انیجر  شدت نده،یغلظت آال بهمولد بو  ندهیآال

دارد که در  یبستگ ها خانه هیتصفاز سطح  ریتبخ زانیم

 نی(. در ا8) ردیگ یم یشتریشدت ب دهیپد نیا عصرها

در عصرها  مطالعه مورد یغلظت دو گاز معدن زین قیتحق

 نیمحقق نیگزارش ا جیبود که با نتا ها صبحاز  شتریب

 کامل دارد. یهمخوان

 

 :یریگ جهینت
 یاستاندارد برا ریمطالعه با مقاد جینتا سهیمقا

 اک،یو آمون دروژنیه دیسولف یبرا ،ییآستانه بوزا

 لیپتانس ازنظر نامطلوب طیحاکم بودن شرا دهنده نشان

 نیبوده و کارکنان و ساکن خانه تصفیهبو در  جادیا یباال

 یها فصلدر زمان عصر و در  خصوص بهاطراف آن 

و  دروژنیه دیاز سولف یناش یبو عرضگرم در م

با توجه به رهنمود سازمان  نیقرار دارند. همچن اکیآمون

 طیمحسازمان حفاظت  یو استانداردها یبهداشت جهان

 دیمواجهه، غلظت گاز سولف ازنظر کایمرآ ستیز 

گرم سال باالتر از حد مجاز  یها فصلدر  دروژنیه

باالتر از  ها فصل هیدر کل اکیاما غلظت گاز آمون ؛بوده

 حد مجاز است.

 ،یآل یعوامل بوزا یباال تیتوجه به اهم با

گازها در اطراف  گونه نیا یریگ اندازهو  ییشناسا

 .گردد یم دشنهایفاضالب پ خانه تصفیه

 

 :یقدردانو  تشکر
آرزومند با  یعل ینامه آقا مقاله حاصل پایان نیا

 خانه تصفیه کیمولد بو در  یمعدن یگازها یعنوان بررس
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 کنترل آن در سال یو ارائه راهکارها تیاز نوع برکه تثب

، که با حمایت باشد یمارشد   یدر مقطع کارشناس 94-93

 خدماتو  یشکدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پز

 است. شده اجراقزوین  یدرمان ،یبهداشت
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Background and aims: Odors are one of the problems of water and wastewater treatment, 

especially in the vicinity of residential areas. Hydrogen sulfide and ammonia, mineral 

compounds in waste water treatment plants are odorous. These gases have unfavoraitable effects 

on humans and the environment. 

Methods: This Cross-sectional study was conducted in the Faculty of Health, Qazvin University 

of Medical Sciences. After field visits around the plant, the number of 12 sampling stations was 

determined. Sampling stations are selected in four geographical directions with regard to 

permanent trade winds that are zero, two and four kilo meters from the plant to Residential 

settlements. Sampling was performed in the morning and evening during the four seasons and 

192 samples were provided. 

Results: Results showed that the concentration of ammonia and hydrogen sulfide gas was more 

in warm seasons significantly and more odor caused (P=0.011, P=0.004) and the maximum 

emission is in the summertime. According to the results, the highest concentration of these gases 

was in the evening during the day. 

Conclusion: According to the results, the concentration of hydrogen sulfide and ammonia gases 

in all the seasons except winter is within the threshold. Concentration of hydrogen sulfide in the 

summer and ammonia concentrations in all the seasons were higher than US. EPA standards and 

World Health Organization guidelines. 

 

Keywords: Wastewater treatment plant, Odor, Hydrogen sulfide, Ammonia, Stabilization pond. 


