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مقاله پژوهشی

بررسی میزان انتشار گازهای سولفید هیدروژن و آمونیاک در هوای اطراف
تصفیه خانههای فاضالب از نوع برکه تثبیت گازهای معدنی مولد بو در تصفیهخانه
علی آرزومند ،1حمزه علی جمالی ،*2حمید کاریاب ،2محمد مهدی امام جمعه ،2سعید امیدی،3
2
زینب کریمی
1دانشجو ،گروه مهندسي بهداشت محيط ،دانشگاه علوم پزشكي قزوین ،قزوین ،ایران؛ 2گروه مهندسي بهداشت محيط ،دانشگاه علوم پزشكي
قزوین ،قزوین ،ایران؛ 3گروه اپيدميولوژی ،دانشگاه علوم پزشكي گيالن ،رشت ،ایران.
تاریخ پذیرش95/6/27 :

تاریخ دریافت95/2/5 :

چکیده:
زمينه و هدف :توليد بو یکی از نگرانی هاي صنعت آب و فاضالب به خصوص در مجاورت مناطق مسکونی
است .سولفيد هيدروژن و آمونياك ،از ترکيبات معدنی بوزا در تصفيه خانههاي فاضالب هستند .این گازها اثرات
نامطلوبی روي انسان و محيط زیست دارند.
روش بررسی :این مطالعه از نوع مقطعی بوده و در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شده
است .پس از بازدیدهاي ميدانی در اطراف تصفيه خانه ،تعداد  12ایستگاه نمونه برداري تعيين شد .ایستگاه هاي
نمونه برداري در چهار جهت جغرافيایی و با در نظر گرفتن جهت وزش بادهاي دایمی در فاصله هاي صفر ،دو و
چهار کيلومتري از محل تصفيه خانه انتخاب شدند .نمونه برداري در چهار فصل سال و در زمان صبح و عصر
انجام گرفت و تعداد  192نمونه از اطراف تصفيه خانه تهيه شد.
یافته ها :نتایج نشان داد که انتشار گازهاي آمونياك و سولفيد هيدروژن در فصل هاي گرم به طور معنی داري با
( )P=0/011و ( )P=0/004بيشتر شده و حداکثر انتشار این گازها در فصل تابستان می باشد .همچنين در طی
شبانه روز ،باالترین غلظت این دو گاز در هنگام عصر بوده است.
نتيجه گيري :بر اساس نتایج به دست آمده ،غلظت گازهاي سولفيد هيدروژن و آمونياك در تمام فصول به جز
زمستان در محدوده آستانه بو قرار دارند .همچنين غلظت سولفيد هيدروژن در فصل تابستان و غلظت آمونياك در
تمام فصل ها بر اساس رهنمودهاي سازمان جهانی بهداشت و استاندارد سازمان حفاظت محيط زیست آمریکا
باالتر از حد مجاز بود.
واژه هاي کليدي :تصفيه خانه فاضالب ،بو ،سولفيد هيدروژن ،آمونياك ،برکه تثبيت.

مقدمه:
تولید بو از دیرباز بهعنوان یکی از نگرانیهای

سولفید هیدروژن با بوی مشخص تخممرغ گندیده

بهرهبرداری از تأسیسات صنعت آب و فاضالب استقرار

همراه است ( .)4آمونیاک ( )NH3نیز یک گاز بودار

یافته در مجاورت جوامع انسانی بوده است ( .)1در

مهم در سیستم تصفیه فاضالب است که محصول جانبی

تصفیهخانه فاضالب به علت فعالیت باکتریهای احیاء

ناشی از تجزیه ترکیبات آلی حاوی نیتروژن است (.)6،5

کننده گوگرد ( )Sulfat Reducing Bacteriaمانند دی

درصورتیکه شرایط هواشناسی نامطلوب باشد ،این

سولفو ویبریو و دی سولفو توماکلوم یون سولفات ،به

گازهای بد بو در هوای اطراف تصفیهخانه متراکم

گاز سولفید هیدروژن ( )H2Sتبدیل میشود (.)3،2

میگردند .تحقیق رونقی و همکاران نشان داد که گاز

*

نویسنده مسئول :قزوین -دانشگاه علوم پزشكي قزوین -گروه بهداشت محيط -تلفنE-mail: jamalisadraei@yahoo.com ،09123819051 :
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علی آرزومند و همکاران

گازهای معدنی مولد بو در تصفیه خانه

سولفید هیدروژن میتواند به همراه آمونیاک در

آستانه بوی آمونیاک بین  1تا  46/8قسمت در میلیون

تأسیسات فرآوری کود کمپوست و مجتمعهای پرورش

( )ppmمی باشد (.)12

طیور نیز تولید گردد ( .)7خسارات بهداشتی و اقتصادی

با توجه به اهمیت بو از نظر بهداشتی ،زیست

ناشی از بوی تأسیسات فاضالب یکی از مشکالت

محیطی و اقتصادی ،به دلیل اینکه یکی از منابع عمده

زیست محیطی و عملیاتی در ایران و جهان میباشد (.)1

تولید بو تصفیهخانههای فاضالب میباشند ،این عامل

بو در اصطالح علمی بهعنوان احساس ناشی از دریافت

باعث نگرانی و اعتراض ساکنین اطراف تصفیهخانه

محرکهای سیستم حس بویایی است ( .)9،8انسان به

میباشد؛ لذا هدف از این تحقیق تعیین نقاط با حداکثر

انواع ترکیبات شیمیایی بودار حساس است ،میزان

غلطت گازهای سولفید هیدروژن و آمونیاک و مقایسه

حساسیت انسان به غلظت و ویژگی این ترکیبات بستگی

با استانداردها در اطراف یک تصفیهخانه از نوع برکه

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

تثبیت بود.

انتشاریافته از تأسیسات تصفیه فاضالب بهویژه سولفید

روش بررسی:

هیدروژن باعث به خطر افتادن سالمتی ساکنین مناطق
مجاور این تأسیسات میشود .این اثرات شامل سردرد،

این مطالعه از نوع مقطعی است که در سال

کاهش سطح هوشیاری و اختالالت گوارشی میباشند.

 1393-94به مدت یک سال در دانشکده بهداشت دانشگاه

در مواردی که بوها بسیار شدید هستند ،منجر به سقوط

علوم پزشکی قزوین انجام شد .ابتدا بازدیدهای میدانی،

ارزش امالک ،درآمدهای مالیاتی و تجاری منطقه

جهت تعیین ایستگاههای نمونهبرداری در اطراف

میگردند ( .)11ترکیبات بودار دارای یک حد آستانه

تصفیهخانه انجام شد .با توجه به اینکه انتشار بو در اطراف

بو ( )Thershold Odor Numberهستند .حد آستانه،

تصفیهخانه از طریق مکانیزم پخش یا جریان همرفتی رخ

غلظتی از گازهای بودار است که زیر آن غلظت ،بو

میدهد ( .)16برای تعیین ایستگاههای نمونهبرداری ،جهت

توسط شامه انسان قابل شناسایی نیست ( .)12رهنمود

وزش بادهای دایمی ،شرایط توپوگرافی منطقه و

سازمان جهانی بهداشت ()World Health Organization

سکونتگاههای اطراف نیز در نظر گرفته شدند .بدین

برای سولفید هیدروژن و آمونیاک به ترتیب در دامنه

ترتیب تعداد  12ایستگاه در اطراف تصفیهخانه و در

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

جهتهای جغرافیایی شمال ،جنوب ،شرق و غرب و در

بر متر مکعب) می باشد ( .)14،13حد مجاز سولفید هیدروژن

فاصلههای صفر (داخل محوطه تصفیهخانه) ،دو و چهار

در هوای آزاد بر اساس بو  5 ppbدر زمان متوسط  30دقیقه

کیلومتری از محل تصفیهخانه تا سکونتگاههای اطراف

میباشد ( .)13درحالیکه سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا

انتخاب شدند .نمونهبرداری در فصلهای بهار ،تابستان ،پاییز

()United States Environmental Protection Agency

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

مواجهه با سولفید هیدروژن برای عموم مردم را در

یکساله تحقیق ،از هر ایستگاه  8بار برای هر آالینده گازی

حد  1/5 ppbتوصیه می کند و حداکثر مجاز یک

نمونهبرداری انجام شد .درمجموع برای هر آالینده تعداد

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

 96نمونه جمعآوری شده و بدین ترتیب برای این دو

بوی سولفید هیدروژن بین  0/00047تا  4/6قسمت در

آالینده گازی تعداد  192نمونه از اطراف تصفیهخانه تهیه

میلیون ( )ppmگزارش شده است ( .) 12غلظت مجاز

شد .تصویر شماره  ،1نمایی از تصفیهخانه فاضالب و

توصیه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست

موقعیت آن را با سکونتگاههای اطراف در جهات

آمریکا برای گاز آمونیاک  0/13 ppmاست ( .) 7حد

جغرافیایی نشان میدهد.
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تصویر شماره  :1تصفيهخانه فاضالب با موقعيت جغرافيایی آن با سکونتگاههاي اطراف
نمونهبرداری به روش غیرفعال انجام گرفت .با

گردید و مجدداً مخلوط شد .سپس بالنها با محلول

استفاده از پمپ نمونهبرداری که قبل از شروع کار

جذب به حجم  50میلیلیتر رسانده شده و جهت کامل

توسط بورت حباب صابون کالیبره شده بود ،حجم

شدن واکنش ،زمان تماس  30دقیقه فراهم شد .درنهایت

معینی از هوا از جاذب عبور داده شد .پمپ مورداستفاده

با کالیبراسیون دستگاه اسپکتروفتومتر با محلول شاهد،

از نوع  Low valumeساخت کمپانی  SKCانگلستان

میزان جذب نمونهها در طول موج  670نانومتر قرائت

بود .نمونهبرداری در ارتفاع  1/5متری از سطح زمین

شد (.)21،20،7
جهت نمونهبرداری از آمونیاک موجود در هوا

انجام گرفت (.)18،17
برای اندازهگیری غلظت گاز سولفید هیدروژن از

ابتدا  20میلیلیتر محلول جذب اسیدسولفوریک

روش ژاکوب و همکاران (روش متیلن بلو) و برای

 0/1نرمال در داخل ایمپینجر ریخته شد .سپس حجم

اندازهگیری غلظت آمونیاک از روش ایندوفنل طبق

مشخصی از هوا به مدت  30دقیقه با دبی  3لیتر بر دقیقه از

دستورالعمل ارائه شده در کتاب روشهای استاندارد

داخل ایمپینجر عبور داده شد .جهت اطمینان از جذب

استفاده شد ( .)19جهت نمونهبرداری از گاز سولفید

کامل گاز آمونیاک در محلول جذب از  2یا  3ایمپینجر

هیدروژن ،هوای آلوده از داخل ایمپینجرهایی که هر کدام

بهصورت سری استفاده گردید ( .)10پس از انتقال به

حاوی  45میلیلیتر محلول جذب بودند ،به مدت  30دقیقه

آزمایشگاه ،نمونهها به داخل بالن ژوژه های  50میلیلیتری

با دبی  1/5لیتر بر دقیقه عبور داده شد .جهت اطمینان از

تخلیهشده و به هر یک از آنها 4 ،میلیلیتر محلول بافر،

جذب کامل گاز سولفید هیدروژن در محلول از  2یا 3

 10میلیلیتر فنل کار 5 ،میلیلیتر محلول هیپوکلریت

ایمپینجر بهصورت سری استفاده گردید ( .)20،10بعد از

سدیم اضافهشده و طی هر مرحله مخلوط شدند.

انتقال نمونهها به آزمایشگاه نمونهها در بالن ژوژه های

پسازآن محلول حاصل به مدت  30دقیقه در داخل اتاق

 50میلیلیتری تخلیه شده و به هرکدام از آنها0/6 ،

تاریک قرار گرفت تا واکنش تکمیل گردد .سپس میزان

میلیلیتر از معرف اسیدسولفوریک آمین کار ،اضافه شد

جذب نمونهها توسط اسپکتروفتومتر در طول موج

و پس از اختالط  3قطره کلرید آهن  IIIبه آن اضافه

 630نانومتر قرائت شد ( .)22،10،7،5برای محاسبه دقیق
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گازهای معدنی مولد بو در تصفیه خانه

غلظت آمونیاک و سولفید هیدروژن برحسب واحد

این مطالعه از محصوالت شرکتهای  Merckو

اندازهگیری ( ،)ppmحجم با در نظر گرفتن شرایط

 Sigma-Aldrichبود.

حقیقی و با کمک رابطه ( )1برای فصول مختلف سال

دادهها با استفاده از نرم افزارهای  Excellو

با توجه به تغییرات دما اصالح گردید و در رابطه ()2

 SPSSبا به کارگیری آزمونهای آماری  ،T-Testتحلیل

جهت محاسبه از حجم اصالحشده استفاده شد (.)23

واریانس چندگانه و آزمون تعقیبی توکی مورد

()1

تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.

V1T2=V2T1

یافتهها:
()2

میانگین و انحراف معیار غلظت گازهای

 =Mوزن مولکولی

اندازهگیری شده در اطراف تصفیهخانه فاضالب برای

 =Vحجم

فواصل مختلف در طول سال در جهتهای مختلف

اسپکتروفتومتر مورد استفاده در این مطالعه مدل

جغرافیایی در جدول شماره  1نشان داده شده است .به

PG-instruments Ltd

علت پراکندگی بین دادهها در بعضی از موارد انحراف

 T80+UV-VISساخت شرکت

کشور انگلستان میباشد .مواد شیمیایی مورد استفاده در

معیار از میانگین بیشتر شده است.

جدول شماره  :1ميانگين و انحراف معيار غلظت گاز سولفيد هيدروژن و آمونياك در اطراف تصفيهخانه فاضالب
براي فواصل مختلف در طول سال
ردیف

محل نمونهبرداري

ميانگين و انحراف معيار غلظت

ميانگين و انحراف معيار

سولفيد هيدروژن )(ppm

غلظت آمونياك )(ppm

0/28±0/47

1/07±0/67
0/87±0/59

1

صفر کيلومتر شمال تصفيهخانه

2

دو کيلومتر شمال تصفيهخانه

0/006±0/009

3

چهار کيلومتر شمال تصفيهخانه

0/005±0/009

0/27±0/23

4

صفر کيلومتر جنوب تصفيهخانه

0/22±0/46

0/96±0/43

5

دو کيلومتر جنوب تصفيهخانه

0

0/44±0/35

6

چهار کيلومتر جنوب تصفيهخانه

0

0/119±0/108

7

صفر کيلومتر شرق تصفيهخانه

0/10±0/27

0/79±0/53

8

دو کيلومتر شرق تصفيهخانه

0

0/32±0/31

9

چهار کيلومتر شرق تصفيهخانه

0/008±0/015

0/34±0/52

10

صفر کيلومتر غرب تصفيهخانه

0/2±0/45

1/26±0/56

11

دو کيلومتر غرب تصفيهخانه

0/08±0/20

0/69±0/59

12

چهار کيلومتر غرب تصفيهخانه

0

0/26±0/25
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نمودار شماره  :1غلظت آمونياك بر حسب فصلها ،فواصل و جهتهاي جغرافيایی مختلف اطراف تصفيهخانه فاضالب
همانگونه که در نمودار شماره  ،1مشاهده

( .)P<0/001همچنین نتایج تحلیل واریانس نشان داد که

میگردد ،بیشترین غلظت گاز آمونیاک در داخل محوطه

ارتباط بین اختالف غلظت گاز آمونیاک در فصلهای

تصفیهخانه (فاصله صفر کیلومتر) بوده و با افزایش فاصله

مختلف سال معنیدار است (.)P<0/011

از تصفیهخانه غلظت آن کاهش مییابد .نتایج تحلیل

آزمون آماری و مقادیر بیشینه ،کمینه و میانگین

واریانس نشان داد که اختالف غلظت گاز آمونیاک در

آمونیاک در فصلهای مختلف در تصفیهخانه فاضالب

ایستگاههای مختلف اطراف تصفیهخانه معنیدار است

در جدول شماره  2نشان داده شده است.

جدول شماره  :2رابطه آماري بين فصول مختلف و غلظت آمونياك بر حسب ) (ppmدر تصفيهخانه با آزمون
آماري توکی ()post-hoc
فصل

ميانگين و انحراف معيار آمونياك )(ppm

کمينه

بيشينه

بهار

0/72±0/56

0/009

1/53

تابستان

0/97±0/63

0/034

1/84

پایيز

0/41±0/36

0/105

1/14

زمستان

0/37±0/23

0/19

0/89
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P

تابستان

0/573

پایيز

0/4

زمستان

0/296

بهار

0/573

پایيز

0/031

زمستان

0/018

بهار

0/4

تابستان

0/031

زمستان

0/997

بهار

0/296

تابستان

0/018

پایيز

0/997

علی آرزومند و همکاران

گازهای معدنی مولد بو در تصفیه خانه

نمودار شماره  :2غلظت سولفيد هيدروژن بر حسب فصول مختلف در اطراف تصفيهخانه فاضالب

طبق نمودار شماره  2مشاهده میگردد که

آزمون تحلیل واریانس نشان داد که رابطه بین اختالف

بیشترین میزان غلظت گاز سولفید هیدروژن داخل

غلظت گاز سولفید هیدروژن در فصلهای مختلف

محوطه تصفیهخانه فاصله (صفر کیلومتر) بوده که

معنیدار بوده است (.)P=0/004

بافاصله از تصفیهخانه غلظت آن کاهش مییابد .بین

آنالیز آماری و مقادیر بیشینه ،کمینه و میانگین

اختالف غلظت گاز سولفید هیدروژن در ایستگاههای

سولفید هیدروژن در فصلهای مختلف در تصفیهخانه

نمونهبرداری رابطه معنیدار نبود ( .)P=0/179نتایج

فاضالب در جدول شماره  3نشان داده شده است.

جدول شماره  :3رابطه آماري بين فصول مختلف و غلظت سولفيد هيدروژن بر حسب ) (ppmدر تصفيهخانه با
آزمون آماري توکی

()post-hoc

فصل

ميانگين و انحراف معيار غلظت سولفيد هيدروژن )(ppm

کمينه

بهار

0/05±0/14

0

0/49

تابستان

0/24±0/31

0

0/76

پایيز

0/008±0/02

0

0/07

زمستان

0/0003±0/001

0

0/003

16

P

بيشينه
تابستان

0/051

پایيز

0/911

زمستان

0/863

بهار

0/051

پایيز

0/009

زمستان

0/007

بهار

0/911

تابستان

0/009

زمستان

0/999

بهار

0/863

تابستان

0/007

پایيز

0/999
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زمان باز هم رابطه معنیداری بین غلظت سولفید

نتایج آزمون تحلیل واریانس چندگانه نشان داد

هیدروژن و متغیرهای ذکر شده دیده نشد (.)P=0/997

که رابطه معنیدار آماری بین غلظت سولفید هیدروژن و
سه متغیر جهت جغرافیایی ،فاصله و فصل وجود ندارد.

مقادیر بیشینه ،کمینه و میانگین برای غلظتهای

()P=0/062؛ اما در بین این متغیرها ،متغیرهای زمان و

سولفید هیدروژن و آمونیاک در اطراف تصفیهخانه

P

فاضالب در دو بازه زمانی صبح و عصر در جدول

فصل رابطه معنیداری را نشان میدهند با مقادیر

شماره  4آورده شده است.

به ترتیب ( 0/001و  .)0/002با ثابت نگهداشتن عامل

جدول شماره  :4رابطه آماري بين غلظت گاز سولفيد هيدروژن و آمونياك و زمان صبح و عصر در فصول مختلف
در تصفيهخانه فاضالب با آزمون )(T-Test
زمان

آمونياك

سولفيد هيدروژن
ميانگين و انحراف معيار

T

P

ميانگين و انحراف معيار

T

P

صبح بهار

0/011±0/023

-1/125

0/071

0/621±0/607

-0/834

0/334

عصر بهار

0/098±0/266

صبح تابستان

0/044±0/062

عصر تابستان

0/438±0/568

صبح پایيز

0/002±0/005

عصر پایيز

0/015±0/350

صبح زمستان

0

عصر زمستان

0/0006±0/002

0/819±0/552
-2/385

0/001

0/870±0/683

-0/772

0/320

1/074±0/608
-1/248

0/037

0/34±0/405

-0/801

0/300

0/483±0/464
-1

0/039

0/219±0/047

-2/194

0/001

0/526±0/482

ضریب همبستگي اسپيرمن بين دو متغير آمونياک و سولفيد هيدروژن در تصفيه خانه فاضالب  0/677بوده ( )r=0/677و
همبستگي مشاهده شده نيز معني دار بود (.)P<0/001

بحث:
مقایسه میانگین غلظت گاز آمونیاک با آستانه

بر این در جهت غربی در فاصله دو کیلومتری نیز در

بوی این گاز در هر فصل برای ایستگاههای مختلف و در

فصلهای بهار و تابستان در زمانهای صبح و عصر غلظت

زمانهای صبح و عصر مشاهده شد که در فاصله صفر و

این گاز در محدوده آستانه بو قرار داشته است .در جهت

دو کیلومتری در جهت شمالی تصفیهخانه فصلهای بهار

شرقی تصفیهخانه فقط در فاصله صفر کیلومتری و در

و تابستان غلظت این گاز در محدوده آستانه بو قرار دارد

فصلهای بهار و تابستان و در زمانهای صبح و عصر در

و فصل پاییز غلظت این گاز فقط در زمان عصر در

محدوده آستانه بو بوده است .با مقایسه میانگین غلظتهای

محدوده آستانه بو قرار داشت .در جهتهای جنوبی و

فصلی آمونیاک تابستان باالترین غلظت را داشته و بهار،

غربی تصفیهخانه فقط در فاصله صفر کیلومتری و در

پاییز و زمستان به ترتیب در مرتبه بعدی قرار دارند .بهجز

فصلهای بهار ،تابستان و پاییز در زمان صبح و عصر

فصل زمستان غلظت این گاز در بقیه فصلها در محدوده

غلظت این گاز در محدوده آستانه بو قرار داشت .عالوه

آستانه بو قرار داشته است (جدول شماره .)2
17

علی آرزومند و همکاران

گازهای معدنی مولد بو در تصفیه خانه

نتایج مطالعه  Salemو همکاران در تصفیهخانه

زمانهای صبح و عصر غلظت این گاز در محدوده

فاضالب شهر العین نشان داد که در فصلهای گرم

آستانه بو قرار دارد؛ اما در این جهت در فاصله

غلظت گاز آمونیاک نسبت به فصلهای سرد بیشتر بوده

دو کیلومتری از تصفیهخانه در فصلهای بهار و تابستان،

است .همچنین این محققین گزارش نمودند که در طی

فقط در عصر غلظت این گاز در محدوده آستانه بو قرار

مراحل تصفیه شدت بو کاهش مییابد که با نتایج این

داشت .مقایسه میانگین غلظتهای فصلی گاز سولفید

تحقیق همخوانی دارد (.)14

هیدروژن با حد آستانه بوی آن ،نشان میدهد که به جز

با مقایسه میانگین غلظت گاز آمونیاک در

فصل زمستان ،میانگین غلظت این گاز در بقیه فصلها

جهتهای مختلف جغرافیایی (جدول شماره  1و نمودار

در محدوده آستانه بو قرار دارد .معموالً در فرآیندهای

شماره  )1مشاهده میگردد که در جهت غربی غلظت

تجزیه زیستی که در راکتورهای تصفیه فاضالب همانند

گاز آمونیاک بیشترین مقدار را داشته است و جهتهای

برکهها و الگون ها اتفاق میافتد تحت تأثیر درجه

شمالی ،جنوبی و شرقی تصفیهخانه نیز غلظت گاز

حرارت محیطی هستند .بهطوریکه به ازای هر  10درجه

آمونیاک به ترتیب در مرتبه بعدی بودهاند که وزش

سانتیگراد افزایش دمای فاضالب ،سرعت واکنشهای

بادهای محلی از عوامل این اختالفات میباشد.

تجزیه زیستی تقریباً دو برابر میشود ( .)24بنابراین بار

با مقایسه میانگین غلظت سولفید هیدروژن با آستانه

آلی ورودی به تصفیهخانه در فصول سرد سال در برکه

بوی این گاز در هر فصل و در ایستگاههای مختلف مشاهده

تجمع یافته و در فصلهای گرم ،در اثر تجزیه بیهوازی

میگردد که در جهت شمالی ،در فصل تابستان ،کلیه

بوی نامطبوعی ایجاد نموده که بخشی از آن گازهای

فاصلههای مورد مطالعه ،در زمان صبح و عصر در محدوده

سولفید هیدروژن و آمونیاک هستند .متصاعد شدن این

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

گازها باعث مشکالت بهداشتی برای کارکنان و ساکنین

محوطه تصفیهخانه و در فصل پاییز ،در محوطه تصفیهخانه

اطراف تصفیهخانه میگردد.

و فاصله دو کیلومتری غلظت این گاز در محدوده آستانه بو

نتایج مطالعه  Santosو همکاران در خصوص

قرار داشت .در جهت جنوبی در فاصله صفر کیلومتری

انتشار گاز سولفید هیدروژن از برکههای تثبیت فاضالب

غلظت گاز سولفید هیدروژن در فصلهای بهار ،تابستان و

نشان داد که میزان انتشار این گاز با دمای هوا رابطه

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

معنیداری دارد .آنها همچنین گزارش نمودند که

در محدوده آستانه بو قرار داشت.

مکانهای واقع در جهت بادهای با سرعت وزش پایین،

در جهت شرقی در فاصله صفر و چهار کیلومتری

به دلیل پراکندگی ضعیف جوی ،غلظت بوهای انتشار

از تصفیهخانه ،فصل تابستان و در صبح و عصر غلظت

یافته بیشتر بوده و موارد شکایت از بو بیشتر است که با

این گاز در محدوده آستانه بو قرار داشت .دلیل پایین

نتایج این مطالعه مطابقت دارد (.)25

بودن غلظت این گاز در فاصله دو کیلومتری ،ممکن

نتایج مطالعه  Stellacciو همکاران روی انتشار

است تغییر مقطعی جریان بادهای محلی و یا وجود منابع

بو در تصفیهخانه فاضالب شهر تارانتوی ایتالیا نشان داد

مولد بو مثل مکانهای پرورش دام و طیور در فاصله

که با افزایش فاصله محلههای مسکونی از تصفیهخانه،

چهار کیلومتری باشد؛ زیرا این ناحیه ،یک منطقه

شکایات ناشی از بوهای نامطبوع کاهش مییافت .آنها

مسکونی روستایی قرار دارد که حرفه اصلی آنها

همچنین گزارش نمودند که در فصلهای گرم سال و

کشاورزی و دامداری است.

شرایط جوی نامناسب مثل رطوبت باال و شرایط پایدار

در جهت غربی نیز در فاصله صفر کیلومتری از

که نسیم مالیمی میوزد ،میزان بو بیشتر است که با نتایج

تصفیهخانه ،در فصلهای بهار ،تابستان و پاییز ،در

مطالعه حاضر همخوانی دارد ( .)11با مقایسه میانگینها
18
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در جهتهای جغرافیایی (جدول شماره  1و نمودار

فصل تابستان فعالیت باکتریهای تجزیهکننده باال بوده و

شماره  ،)2غلظت گاز سولفید هیدروژن در جهت

اوج فعالیت میکروبی در بعدازظهر میباشد؛ بنابراین

شمالی بیشترین مقدار را داشته است .با توجه به اینکه

میزان مصرف اکسیژن در واحدهای تصفیه زیستی بیشتر

جهت وزش بادها در اکثر مواقع از جنوب به شمال

شده و باعث ایجاد شرایط بیهوازی میشود که در این

میباشد؛ بنابراین غلظت این گاز در جهت شمال بیشتر

شرایط احتمال تولید سولفید هیدروژن و آمونیاک بیشتر

است .همچنین گاز سولفید هیدروژن از هوا سنگینتر

خواهد بود که با مطالعه مصداقی نیا و همکاران مطابقت

بوده ،بنابراین غلظت آن در سطح زمین بیشتر از سطوح

دارد ( .)26بر پایه مطالعات  Capelliو همکاران انتشار

باالتر بوده و میتواند برای ساکنین و سایر افراد در

آالینده مولد بو به غلظت آالینده ،شدت جریان هوا و

معرض این گاز مشکلآفرین باشد .تجمع فضوالت

میزان تبخیر از سطح تصفیهخانهها بستگی دارد که در

دامی ناشی از دامداریهای واقع در این قسمت نیز

عصرها این پدیده شدت بیشتری میگیرد ( .)8در این

میتواند دلیل افزایش این گاز در این جهت از

تحقیق نیز غلظت دو گاز معدنی مورد مطالعه در عصرها

تصفیهخانه باشد .در مطالعه رونقی و همکاران به تولید

بیشتر از صبحها بود که با نتایج گزارش این محققین

گاز سولفید هیدروژن در تأسیسات مختلف نظیر

همخوانی کامل دارد.

تصفیهخانههای فاضالب ،تأسیسات فرآوری کود
کمپوست و مرغداریها اشاره شده است (.)7

نتیجهگیری:

ازنظر میانگین غلظتها ،جهت غربی در مرتبه

مقایسه نتایج مطالعه با مقادیر استاندارد برای

دوم قرار داشت .وزش مالیم باد جنوبی شمالی با

آستانه بوزایی ،برای سولفید هیدروژن و آمونیاک،

وجود مانع مثل ساختمانهای نگهبانی و تأسیسات که

نشاندهنده حاکم بودن شرایط نامطلوب ازنظر پتانسیل

میتواند باعث انحراف مسیر باد و انتشار بیشتر گاز در

باالی ایجاد بو در تصفیهخانه بوده و کارکنان و ساکنین

این جهت باشد .همچنین در این جهت ایستگاه پمپاژ

اطراف آن بهخصوص در زمان عصر و در فصلهای

تصفیهخانه قرار داشته و همچنین وجود گاوداریها در

گرم در معرض بوی ناشی از سولفید هیدروژن و

این ناحیه میتواند در افزایش غلظت گازهای مورد

آمونیاک قرار دارند .همچنین با توجه به رهنمود سازمان

مطالعه نقش موثری داشته باشد ،جهت جنوبی و شرقی

بهداشت جهانی و استانداردهای سازمان حفاظت محیط

نیز به ترتیب در مرتبه سوم و چهارم قرار دارند .درواقع

زیست آمریکا ازنظر مواجهه ،غلظت گاز سولفید

قسمت شرقی شامل مراحل پایانی تصفیه بوده که

هیدروژن در فصلهای گرم سال باالتر از حد مجاز

فاضالب پس از آن وارد مراحل کلرزنی و انتقال به

بوده؛ اما غلظت گاز آمونیاک در کلیه فصلها باالتر از

بخش خروجی میباشد و هیچگونه تجزیهای در آن

حد مجاز است.

رخ نمیدهد .نتایج مطالعه  Jeonو همکاران نشان داد

با توجه به اهمیت باالی عوامل بوزای آلی،

که انتشار بو در کلیه واحدهای تصفیهخانه در تابستان

شناسایی و اندازهگیری اینگونه گازها در اطراف

بیشتر از زمستان بود؛ همچنین نتایج نشان داد که در

تصفیهخانه فاضالب پیشنهاد میگردد.

طی مراحل تصفیه شدت بو کاهش مییافت که با نتایج
این تحقیق همخوانی دارد (.)10

تشکر و قدردانی:

نتایج نشان داد ،میانگین غلظت گاز سولفید
هیدروژن و آمونیاک در صبحها کمتر بوده و در عصرها

این مقاله حاصل پایاننامه آقای علی آرزومند با

بیشتر میباشد .با توجه به اینکه در فصول گرم سال مثل

عنوان بررسی گازهای معدنی مولد بو در یک تصفیهخانه
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علی آرزومند و همکاران

گازهای معدنی مولد بو در تصفیه خانه

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

از نوع برکه تثبیت و ارائه راهکارهای کنترل آن در سال

. درمانی قزوین اجرا شده است،بهداشتی

 که با حمایت، در مقطع کارشناسی ارشد میباشد93-94
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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.
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