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بررسی توزیع ،ریسک اکولوژیک و سالمت سورفاکتانت آنیونی ()LAS
به عنوان نشانگر مولکولی تخلیه فاضالب در سد اکباتان ،همدان
فائزه جعفری ،نسرین حسن زاده

*

گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه مالیر ،مالیر ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 8938/8/4 :؛ تاریخ پذیرش8938/88/72 :

چکیده
زمینه وهدف :با توجه به افزایش مصرف شویندهها و مشکالت آلودگی منابع آبی در اثر رهاسازی فاضالبهای حااوی مااادیر زیااد
شویندهها در چند دهه اخیر  ،در این مطالعه به بررسی غلظت و ارزیابی ریسک سالمت و اکولوژیاک آلکیاب بنازن ساولتانات خطای
( )LASبه عنوان مهمترین ترکیب شویندهها در سد اکباتان همدان پرداخته شده است.
مواد و روش 13 :ایستگاه نمونهبرداری از مخزن سد اکباتان و رودخانههای ورودی به سد و سرریز سد اکباتان (ساد آبشاینه) جهات
نمونهبرداری آب انتخاب شد .پارامترهایی همچون دمای آب DO ،TDS ،EC ،pH ،و  ORPدر محب نمونهبرداری اندازهگیری شاد.
جذب  LASاز طریق دستگاه اسپکتروفتومتر( )WTW 660در طول موج  056 nmقرائت شد.
یافتهها :نتایج غلظت  LASاندازهگیری شده را در دامنه  6/63 -3/4 mg/Lنشان داد .نتایج آزمون همبساتگی اساپیرمن باین  LASو
منتی در سط  6/65وجود دارد .نتایج محاسبه ارزیابی ریساک اکولوژیاک ،در  31ایساتگاه ریساک زیااد ،در  35ایساتگاه ریساک
متوسط و در 1ایستگاه ریسک کم را نشان داد .همچنین محاسبه ارزیابی ریسک سالمت  ،LASعاد وجاود ریساک در گاروههاای
مختلف سنی مختلف را نشان داد .نتایج ماایسه غلظت  LASبا استاندارد تخلیه سورفاکتانتها به داخب آبهای ساطحی و مصاارف
کشاورزی و آبیاری در ایران نشان داد غلظت  LASاز نظر تخلیه به داخب آبهای سطحی کمتر حد مجاز ( )3/5 mg/Lولی از نظار
استتاده برای مصارف کشاورزی و آبیاری مادار  LASدر  7ایستگاه بیشتر از استاندارد مربوطه است.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد سد اکباتان و رودخانههای منتهی باه ساد در معارر ورود ترکیباات شاوینده ناشای از ورود
فاضالبهای خانگی قرار دارد .بنابراین الز است اقدامات موثر و پیشگیرانه در جهت کنترل و کااهش ورود فاضاالبهاای تصاتیه
نشده به این سد مهم و حیاتی صورت گیرد.
کلمات کلیدی :سد اکباتان ،سد آبشینه ،)LAS( ،ریسک اکولوژیک ،ریسک سالمت
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* نویسنده مسئول :گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه مالیر ،مالیر ،ایران
ایمیل - nasrinhassanzadeh@gmail.com :تلفن تماس۹۰۹۵۰۸۹۸۱۹۰ :
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فاکتورهای کیتی آب نشان داد بین  LASبا شوری TDS ،و  ECرابطه مثبت و معنایدار در ساط  6/63و باین  LASو  DOرابطاه

فائزه جعفری و نسرین حسنزاده

کر اصالح و بسیاری از کاربردهای دیگر استتاده میشاوند . 5

مقدمه
با توجه به افزایش تااضا برای بار  ،باروز خشکساالی در

سورفاکتانتها دارای دو بخش چربیدوسات (  ) lipophilicو

اکثر مناطق و کمبود آب برای مصاارف شاهری و تولیاد ماواد

دیگری آبدوست (  ) hydrophilicهساتند کاه بساته باه باار

غذایی ،برداشت آب از طریق ساخت سد توسط اکثر کشاورها

قسمت هیدروفیب ،به  4گروه آنیاونی ،کااتیونی ،غیار یاونی و

انجا میشود  . 3خصوصیات طبیعی حوضاه آبخیاز ،کمیات و

آمتوتریک تاسیمبندی میشوند . 0 ,5

کیتیت آبهای ورودی به مخزن ،خصوصیات اقلیمای منطااه

آلکیاب بنازن ساولتونات خطای (

Linear Alkylbenzene

مانند درجه حرارت ،وزش باد ،میزان نازوالت جاوی و میازان

 )Solphonateیک سورفکتانت آنیونی مهم است که اغلاب باه

فعالیتهای مختلف انسان در حوضه آبخیاز از جملاه عاواملی

عنوان جز موثر مواد شوینده و سایر محصوالت تمیزکنناده باه

هستند که کیتیت آب مخازن سدها را تحت تاثیر قرار میدهند.

دلیب کارآیی در تمیز کردن و هزینه نسبتا کم مورد استتاده قرار

از طرفی دیگر ،احداث سد و ذخیره کردن جریان سطحی ،خود

مااایگیااارد  LAS . 8 ,7باااه طاااور گساااترده در سااااختار

میتواند به سبب مجموعه عواملی مانند تبخیر ،ساکن بودن آب،

سورفاکتانتهای آنیونی استتاده میشوند و همچنین میتوانناد

الیهبندی حرارتی در مخزن ،رساوبگاذاری ،غنای شادن آب

باه عناوان شاخصای از ح اور ساایر محصاوالت دارویاای و

دریاچه از عناصر غذایی و غیره موجب تغییار در خصوصایات

بهداشتی در آبهای سطحی مطرح شاوند  . 9پا

فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی آب مخزن شود .این رخادادها

 LASمی تواند مستایما (یعنی بدون تصتیه) و یا به عنوان جزء

منجر به آن میشود که کیتیت آب خروجی از سد همان کیتیت

باقیمانده از تخلیه تصتیهخانههای فاضاالب وارد محایط هاای

آب ورودی به مخزن نباشد . 2

آبی شود .در محیطهای آبی LAS ،را میتوان توسط دو فرآیند

از کااربرد،

ویژگیهای جریان ،پتانسیب بیشتری برای آلودگی دارناد .از آن

و ( )2جذب توسط ذرات معلق و رساوبات .تجزیاه زیساتی،

جا که مواد مغذی در این سیستمهای آبی شرایط ماندگار شدن

مسیر اصلی حذف  LASدر آب است اما در شرایط بیهوازی،

دارناااد ،شااارایط شاااکبگیاااری پدیاااده تغذیاااهگرایااای

تخریب آن ها بسیار کند بوده و میتوانند در محایطهاای آبای

( )Eutrophicationدر ماایسه با روخانههاا بیشاتر اسات  . 1از

تجمع یابند  . 33 ,36در سالهای اخیر غلظتهای باالی  LASدر

طرف دیگر رشد جمعیت و آلودگیهای ناشی از تخلیاه اناوا

آبهای سطحی سراسر جهان یافت شده است . 32 ,8 ,7

فاضالبهای شهری ،صنعتی و کشاورزی ،شایرابههاای محاب

مطالعات مختلف اثرات  LASرا در بخشهاای زیساتی و

گساترش آلاودگی و

غیاار زیسااتی آشااکار کاارده اساات .برخاای از اثاارات زیسااتی

محدودتر شدن منابع آب شده است .در ایان میاان مناابع آب

سورفاکتانتها شامب اختالل در غشاهای زیستی و غیرطبیعای

سطحی مانند دریاچهها ،رودخانهها و مخازن بیشتر از منابع آبی

کردن پروتئینها ،افزایش انحاالل یاا دسترسای زیساتی ساایر

دفع زباله و روانابهاای ساطحی باعا

فنولهاا ,31 ,7

گستردهترین آالیندهها در مناطق شهری ،سورفکتانتها هستند.

 ، 34آسیبهای مورفولوژیکی و فیزیولاوژیکی باه مولتاههاای

ساورفکتانتهاا ترکیباات الز بارای محصاوالت بهداشاتی و

پالنکتون ،دوزیستان و ماهیها  30-34 ,0و اثارات مهارکننادگی

آرایشای هسااتند .آنهاا بااه طاور گسااتردهای در ماواد شااوینده

مسااتایم و جاادی باار روی رشااد ،تولیااد مثااب و فعالیاات

خانگی ،لوسیون مو ،شامپو ،نر کنناده ،محصاوالت آرایشای،

فیزیولوژیکی موجودات آبزی باا تااثیر بار نتوذپاذیری غشاا،
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زیرزمینی در معرر آلودگی هستند  . 4یکی از معروفتارین و

آالیندهها از جمله فلزات سنگین ،حشرهکشها و
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دریاچههای طبیعی و مخازن سد عمدتا به دلیاب هندساه و

از آب حذف کرد )3( :تجزیه زیستی توسط میکرو ارگانیسمها

بررسی توزیع ،ریسک اکولوژیک و سالمت سورفاکتانت آنیونی ( )LASبه عنوان نشانگر مولکولی تخلیه فاضالب در سد اکباتان ،همدان

فعالیااات آنزیمااای و سااااختار باااافتی  34 ,7اسااات .اثااارات

داشاات  . 22نتااایج پااژوهش  Riyahi Bakhtiariو همکااارانش

ساورفاکتانتهااا در بخااش غیرزیساتی شااامب کاااهش کشااش

( )2638در رسوبات سطحی تاالب باین المللای انزلای نتاایج

سااطحی آب ،کاااهش اکساایژن در دسااتر  ،تشاادید رونااد

نشااان داد هاایب همبسااتگی معناااداری بااین غلظاات

یوتریتیکاسیون  ، 34تغییار طعام آب  ، 8اخاتالل در فراینادهای

شناساییشده با کب کاربن آلای ( )TOCو انادازه داناه وجاود

تصتیه فاضالب مانند تهنشینی و انعااد  ، 37ایجاد کف در سط

ندارد .در این مطالعه ،غلظات  LABsدر نموناه هاای رساوب

آب  ، 38اثرات منتی بصری و کااهش کیتیات

آب 37 ,7

LABs

اسات.

دامنهای از  194/32 -369165/20 ng/g-1وزن خشک را نشاان

مطالعه منابع مختلف نشان میدهد که گاها شاویندههاا باا دوز

داد  . 21مطالعات ابراهیمی و همکارانش ( )2636در برکاههاای

و میار موجاودات ناشای

تثبت فاضالب شهر یازد نشاان داد بیشاترین رانادمان حاذف

کمتر خود به طور مستایم در مار

ایتا نمیکنند ولی مخلوط آنها با یک ماده شیمیایی دیگر مار

 LASدر فصااب تابسااتان و در برکااههااای اختیاااری ثانویااه بااا

و میر را به طور قابب توجهی افزایش میدهد .باه عناوان مثاال

میااانگین  %07و کمتاارین آن در فصااب پاااییز در برکااههااای

در بررسی تاثیر مخلوط شویندههای آنیونی با غلظات مجااز و

بیهوازی با میانگین  %27بوده است .همچنین غلظت  LASدر

 ) LASو n-heptan

تمامی فصول سال در پساب خروجای برکاههاای بایهاوازی

زیرکشنده شاوینده ( Parnol.jحااوی%26

و میر از  36به  %56بوده است  . 39پژوهشی دیگار نشاان داده

است که پساب خروجی از برکههای تثبیت فاضالب شهر یازد

تشادید

از نظر تخلیه به آبهای سطحی ،مصارف کشاورزی و آبیااری

نتوذ فلزات سنگین به درون سالول و سامیت بیشاتر مخلاوط

و تخلیه به چاه جاذب بیشتر از حد مجااز اعاال شاده ایاران

آالیندهها نسبت به حالت انترادی آنها میشوند . 26

است  . 24نتاایج مطالعاه پیرصااحب و همکاارانش ( )2631در

است که که شویندهها ناش کاتالیزوری داشته و باع

مطالعات بسایاری در ایاران باه بررسای غلظات  LASدر

مورد راندمان حذف  LASدر تصتیه خانه فاضالب شهر پااوه

اکوسیستمهای مختلف پرداختهاند .در مطالعات حاجیان نژاد و

با روش لجن فعاال باا هاوادهی گساترده ،بیشاترین رانادمان

همکارانش ( )2632در رودخانه زاینده رود و چاه های حاشایه

حذف  LASرا در فصب تابستان با میاانگین  99/21و کمتارین

آن ،نتایج نشان داد شهر اصتهان و تصاتیهخاناه جناوب شاهر

راندمان حذف را در فصب زمساتان باا میاانگین  94/60نشاان

اصتهان بیشترین تاثیر را در افزایش غلظت  LASدر رودخاناه

داد  . 25مطالعه محوی و همکاارانش ( )2664رانادمان حاذف

زاینااده رود داشااته اساات .در ایاان مطالعااه غلظاات  LASدر

 LASرا در تصتیهخانه فاضالب شهرک قد

باه روش لجان

رودخاناه زاینادهرود در محادوده  6/625 -6/334 mg/Lو در

فعال را حدود  %91نشان داده است  . 20ماایسه این  1مطالعه با

چاااههااا در محاادوده  6/669 -6/650 mg/Lبااه دساات آمااده

روشهای مختلاف تصاتیه فاضاالب اهمیات هاوادهی را در

است  . 23در مطالعات سالیمانی رودی و همکاارانش (،)2635

راندمان حذف ترکیبات  LASنشان میدهد.

سااااالنه غلظااات  LASرا  6/236 ±6/632 mg/Lنشاااان داد.

تصتیه هستند با این حال ،بازده این تصتیهها هنوز کامب نیست

میانگین  LASاز فصب بهاار تاا زمساتان افازایش نشاان داد و

و  LASsباقیمانده نیاز مایتوانناد باه  %16برساند .بناابراین،

رابطه خطی منتی بین میزان  LASو درجه حارارت آب نشاان

ارزیابی ریسک این ترکیبات از اهمیت زیادی برخوردار اسات

داده شد که با افزایش غلظت  LASدر فصب زمستان همخوانی

کااه  LASsبااه عنااوان ترکیبااات ساامی باارای

 181
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در آب های سطحی منطاه جنوبی دریای خزر ،نتاایج میاانگین

 LASsبا روشهای مختلف در تصتیهخانه فاضاالب قاباب
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درگونه  forbesi Diaptomusنتایج نشاندهنده افزایش مار

نسبت به ورودی بیشتر بوده است .نتایج این مطالعه نشان داده

فائزه جعفری و نسرین حسنزاده

موجااودات زنااده مختلااف آباازی و خاااکی در نظاار گرفتااه

اهمیت این سد از نظر اکولوژیکی ،اقتصادی ،بهداشتی و تامین

میشوند . 27

آب شرب ،مطالعه حاضر به بررسای غلظات  LASو ارزیاابی

ارزیابی ریسک ،چارچوبی مؤثر برای تعیین فوریت نسابی

ریسک اکولوژیاک و ساالمت آن در ساد اکباتاان و ساریز آن

مشاکالت و تخصایص منااابع بارای کاااهش خطاارات فااراهم

(سد خاکی آبشینه) و رودخانههاای ورودی باه ساد پرداختاه

میکند .با استتاده از نتایج تجزیه و تحلیاب ریساک ،مایتاوان

است .امروزه در سراسر جهان مطالعاات ارزیاابی ریساک باه

اقدامات پیشگیری ،اصالح و کنترل را به سمت مناطای ،مناابع

منظور بررسی سرنوشت ،مواجهه و اثرات آالیندهها بر انسان و

یا موقعیتهایی کنترل کرد که در آنها بیشترین میازان کااهش

محیط زیست مورد استتاده قرار میگیرد . 28

خطر با منابع موجود حاصب شود  . 28برای تأمین امنیت سیستم
تأمین آب آشامیدنی ،تأمین کنندگان آب باید از یاک رویکارد
جامع ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک استتاده کنند که شامب
کلیه مراحاب تاأمین آب از حوضاه باه مصارف کنناده باشاد،
رویکردهایی که در صنعت آب به عنوان برنامههای ایمنای آب
شناخته میشود . 29
با توجه به اهمیت این موضو  ،ساازمان بهداشات جهاانی
در سال  3984اعال کرد هیب عامب کف کنندهای نباید در آب
خا وجود داشته باشد و حاداکثر غلظات ساوفاکتانت در آب
تحایاات صنعتی ایاران نیاز حاداکثر غلظات ساورفاکتانتهاا
درآب آشامیدنی را  6/2 mg/ Lاعال کرده است  . 24همچناین
سااازمان حتا اات از محاایط زیساات ایااران اسااتاندارد تخلیااه

منطقه مورد مطالعه
ساد اکباتاان در موقعیات جغرافیاایی  14̊ 45˝ 24̍ Nو
 48֯ 10˝ 36̍ Eو در  36کیلومتری جنوب شرقی همدان قرار
دارد  . 4این ساد باه منظاور تاامین آب آشاامیدنی و مصاارف
کشاورزی شهر همدان برروی رودخانه آبشینه (یلتان) پائینتار
از محب تالقی رودخانههای یلتان و ابرو احداث شده است . 2
به دلیب عد وجود سیستم تصتیه فاضالب در مسیر روستاها و
مراکز تتریحی اطراف رودخانههای ورودی به سد ،سد اکباتان
در معرر ورود فاضالبهای تصتیه نشده قرار دارد.
نمونهبرداری و آنالیز

به چاه جااذب و مصاارف کشااورزی و آبیااری را6/5 mg/L

روز) از مخزن ساد اکباتاان و رودخاناههاای ورودی باه آن و

 .طبق اطالعات صنایع ملی ایران بیش از

سرریز سد اکباتان (سد آبشینه) در 13ایستگاه با در نظرگارفتن

 %95شویندههای مورد مصرف در ایران به فر آنیونی و آلکیب

فاصله ،کاربریهای اطراف ،تعیین مراکز احتمالی ورود آالینده

بنزن سولتانات خطی است  . 16سد اکباتان یکای از مهامتارین

و سااهولت دسترساای ،از سااتون آب ( )6-36 cmانجااا شااد

سدهای ایران است که با هدف تاامین آب شارب و مصاارف

(شکب  .)3مبنای اصلی انتخااب ایساتگاههاای نموناهبارداری

شده اسات .رودخاناههاای

ح ور منبع آالینده بوده که با رعایت فاصله مناساب از ناااط

ورودی به این سد به دلیب نزدیکی به جمعیتهای روستایی و

بدون آلودگی نیز جهت ماایسه ناش کاربریها و فعالیتهاای

عشایری و کاربریهای مختلف و همچنین به دلیب عد وجود

انسانی نیز نمونهبرداری شاده اسات .جهات نموناهبارداری از

سیسااتم تصااتیه فاضااالب در ایان مناااطق در معاارر تخلیااه

پلیاتیلن و به حجام  3لیتار کاه

توصیه کرده

است 23

کشاورزی در استان همدان تاسی

فاضالبهای خانگی تصتیه نشاده قارار دارناد .باا توجاه باه

روف نمونهبرداری از جن

قبب از نمونهبرداری با آب ماطر نیز شستشو داده شاده بودناد،
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سورفاکتانتها به آبهای سطحی را 3/5 mg/Lو جهت تخلیه

نمونهبرداری در فصاب بهاار ( 3198مااه خارداد و طای 2

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-08

آشااامیدنی را  6/2 mg/Lاعااال کاارد .موسسااه اسااتاندارد و

مواد و روشها

بررسی توزیع ،ریسک اکولوژیک و سالمت سورفاکتانت آنیونی ( )LASبه عنوان نشانگر مولکولی تخلیه فاضالب در سد اکباتان ،همدان

اساااتتاده شاااد .باااه منظاااور انااادازهگیاااری  3 ،LASقطاااره

الکتریکی ( ،)ECکب جامدات محلول ( ،)TDSاکسیژن محلول

هیدروکلریک ( )HCLاسید جهت جلوگیری از تجزیه احتمالی

( )ORPبا اساتتاده از اکسایژن متار

 LASدر ماتری

آب ،به نمونهها اضاافه و پا

از قارار دادن

نمونهها در یخدان ساریعا باه آزمایشاگاه انتااال داده شاد . 13

( )DOو پتانسیب ریداک

قلمی مدل  EZDO 7031و ماولتی متار قلمای مادل

EZDO

 8200در محب نمونهبرداری اندازهگیری شد.

سد اکباتان

پارامترهااایی همچااون دمااای آب ،اساایدیته ( ،)pHهاادایت

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-08
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شکل  :8ناشه ایستگاههای مطالعاتی و نااط نمونهبرداری

فائزه جعفری و نسرین حسنزاده

y = 0.3653x + 0.1016

R² = 0.99

)(nm

mg/L

شکل  :7منحنی کالیبراسیون آلکیب بنزن سولتانات خطی در غلظتهای مختلف

کالیبراسیون و طول موج جذب شاده ،غلظات  LASمحاسابه

روش پژوهش و آنالیز شیمیایی نمونهها
در این مطالعه از روش جدید ،ساده و بهینه شده متیلن بلو

شد . 12

جهت اندازهگیری میزان  LASاساتتاده شاد .روش پیشانهادی

ارزیابی ریسک LAS

تنها نیازمند  5میلیلیتر از نمونه و  4میلیلیتر حالل اساتخراج-

ارزیابی ریسک سالمت LAS

به منظور محاسبه ریساک ساالمت  LASاز رواباط ( )3و

کننده (کلروفر ) است  . 12در ابتادا باا محلاولساازی در باازه
سااولتونات ()Sodium dodecylbenzene sulfonate acid

رابطه ()3

منحنی کالیبراسیون رسام گردیاد (شاکب  .)2ساپ

RQ= MC/DWEL

شاخص ریسک ( )Risk Quotient( )RQبا تاسیم حداکثر

ماادار 5

میلیلیتر از هر نمونه را به داخب لوله شیشهای تزریاق کارده و

غلظاات اناادازهگیااری شااده آالینااده (()MC

از طریق اضافه کردن  266میکارولیتار تتراباورات سادیم (56

 )Measured Concentrationباار تااراز معااادل آب آشااامیدنی

میلی مول) محلول قلیایی و به  pH=36/5رسید .در اداماه 366

وابسته به سال (سطحی از تما

Maximum

که منجر به اثرات حاد نمای-

از اضافه کردن  4میلای-

گااردد) () Drinking Water Equivalent Level()DWEL

لیتر کلروفر به مدت  16ثانیه باه شادت تکاان داده شاد و 5

محاسبه میشود DWEL .برای  32طبااه سانی باا اساتتاده از

میکرولیتر متیلن بلو اضافه شد و پ
دقیاه نمونه به حال خود رها شد .پ

از تشکیب دو فاز ،فااز

آلی (قسمت پایینی لوله شیشهای) جدا و درون لولاه شیشاهای

رابطه  1زیر تخمین زده میشود.
رابطه ()1
)× BW) /(DWI×AB×FOE

 36میلیلیتری ریخته شد و مادار جذب با اساتتاده از دساتگاه
اسپکتروفتومتر مرئای −فارابنتش

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-08

 6-2/5میلیگر بر لیتار باا اساتتاده از سادیم دودسایب بنازن

( )2استتاده شد . 11

)DWEL=(ADI(or RSD

که در آن ) ،ADI (µg/kg/dayجذب قابب قبول روزانه (بار

 UV-VIS-NIRساری UV-

 3600 Plusسااخت کمپاانی ژاپنای  SHIMADZUدر طاول

اسا

مااوج  056نااانومتر قرائاات گردیااد .بااا اسااتتاده از منحناای

نظر گرفته شده است) یا  )Risk Specific Dose( RSDماادار
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مطالعات انجا گرفته میزان آن  4/5میلیگر بر لیتار در

بررسی توزیع ،ریسک اکولوژیک و سالمت سورفاکتانت آنیونی ( )LASبه عنوان نشانگر مولکولی تخلیه فاضالب در سد اکباتان ،همدان

ویااژه ریسااک ،بااه ترتیااب باارای اثاارات غیرساارطانزایاای و

با  LASدر محیطهای آبی انجاا شاده اسات ماادار ، PNEC

سرطانزایای مایباشاد ،)Body Weight( BW .میاانگین وزن

 6/27برآورد گردیده است که در این مطالعه نیاز از ایان عادد

Daily Drinking Water

جهت محاسبات استتاده میشود .متعاقباا ارزیاابی ریساک در

 ،)Intakeمیزان مصرف روزانه آب آشامیدنی گروههاای سانی

ارگانیسم های آبزی به سه گروه طباهبندی میشاود :کامخطار

گاروههاای سانی خاا
خا

( DWI ،

( ،)6/3<RQخطار متوساط ( )3 <RQ <6/3و خطار بااال (

( ،)Absorption Rate( AB ،)L/dayنرخ جذب دستگاه

. 11 )3≥RQ

گوارش است که برای تما ترکیباات ماورد مطالعاه  3فارر
ماایشااود و  )Frequency Of Exposure( FOEبااا فراواناای

محاسبات آماری

روزهای مواجهه ( 156/105روز) مرتبط است .مادار 3> RQ

محاساابات آماااری بااا اسااتتاده از ناار افاازار  SPSS22و

ریساک بااال ،باین  6/2و  3ریساک متوساط و 6/2 ≥ RQ

 Excel2016انجا شد .جهت بررسی نرماال باودن دادههاا از

ریسک کم را نشان میدهد.

آزمون کولوماوگروف -اسامیرنف ()Kolmogorov-Smirnov
استتاده شاد .نتاایج آزماون نرمالیتاه نشاان داد دادههاا نرماال

ارزیابی ریسک اکولوژیک LAS

نیستند ،بنابراین از آزمون همبستگی اسپیرمن به منظور بررسای

ارزیابی ریسک اکولوژیک باا محاسابه  RQبارای آالیناده

همبستگی بین  LASو فاکتورهای کیتی آب استتاده شد.

مورد نظر انجا میشود RQ .با تاسایم حاداکثر غلظات مااده
آالینده ( )MCبر غلظتهای بدون اثر پیش بینی شاده آالیناده
( )PNECبر اسا

یافتهها

رابطه ( )1و ( )4محاسبه میشود . 11

رابطه ()1

جاادول  3آمااار توصاایتی  LASاناادازهگیااری شااده و

RQ=MC/PNEC
PNEC=(EC50 or LC50)/AF

معیار و انحراف از میانگین را نشان میدهد .نماودار  3غلظات

کااه در آن ( )Effective Concentration( EC50غلظاات

 LASاندازهگیری شده در ایستگاههای ماورد مطالعاه را نشاان

موثر ،کاهش یک فرآیند بیولاوژیکی باه میازان  56درصاد) و

میدهد .نتاایج ،غلظات  LASانادازهگیاری شاده را در دامناه

( )Lethal Concentration( LC50غلظاات کشاانده ،کشااتن 56

 6/63 -3/4 mg/Lنشان داد .نتایج آزمون همبساتگی اساپیرمن

درصد از موجودات زنده) و  AFفاکتور ارزیابی اساتاندارد کاه

بین  LASو فاکتورهای کیتی آب در جدول  2ارائه شده است.

جهت مطالعات کوتااه مادت و در آبهاای شایرین  3666در
نظر گرفته میشود .بر اسا

مطالعات سمشناسی که در ارتباط
جدول  :8آمار توصیتی  LASو فاکتورهای کیتیت آب

LAS

mg/L

6/63

3 /4

6/18

6/67

6/43

Salinity

mg/L

47/3

163

369/08

9/06

51/44

TDS

mg/L

02/2

197

344/76

32/04

76/18

EC

μs/cm

94/5

061

239/82

39/25

367/26

ORP

mv

-367/7

- 2 /5

-05/43

5/00

13/52

7

8/82

8/37

6/36

6/55

pH
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پارامتر

واحد

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف از میانگین

انحراف معیار

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-08

رابطه ()4

فاکتورهای کیتیت آب شامب کمینه ،بیشینه ،میاانگین ،انحاراف

فائزه جعفری و نسرین حسنزاده
T

°C

32/1

27/3

39/25

6/06

1/15

DO

%

18/8

75/2

50/61

3/93

36/03

LAS

۱ ۵ ۰ ۹۹ ۹۹ ۹۹ ۹ ۹ ۹۸ ۹ ۹۱ ۹۵ ۹۰ ۹۹ ۹۹ ۹۹ ۹ ۹ ۹۸ ۹ ۹۱ ۹۵ ۹۰ ۹ ۹
یس

۸

۹ ۹

ه ن ون

نمودار  :8غلظت  LASدر ایستگاههای مورد مطالعه در نمونه آب سد اکباتان

جاادول  1نتااایج ارزیااابی ریسااک اکولوژیااک  LASرا

میانگین شااخص

نمونههای آب ساد اکباتاان نشاان مایدهاد .نماودار  2نتاایج

ارزیابی ریسک سالمت  LASبر اسا

ارزیابی ریسک اکولوژیاک  LASو طبااهبنادی ریساک را در

در گروههای سنی مختلف ارائه شده است.

RQ

جدول  :7نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین  LASو فاکتورهای کیتیت آب
LAS
LAS

3

Salt

Salt

**6/717

TDS

**6/711

**

3/666

**

**

6/997

EC

6/720

EC

TDS

ORP

PH

3
3
**

3

6/998

PH

-6/245

-6/12

-6/122

-6/139

**-6/997

3

T

-6/61

-6/694

-6/695

-6/369

**-6/519

**.6/541

**

**1

DO

-6/447

**

-6/565

**

-6/560

**

-6/560

-6/077

6/070

3
6/385

3
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ORP

6/212

6/129

6/113

6/127

3

*

T

DO

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-08

ایستگاههای مورد مطالعه نشان مایدهاد .در نماودار  1نتاایج

بررسی توزیع ،ریسک اکولوژیک و سالمت سورفاکتانت آنیونی ( )LASبه عنوان نشانگر مولکولی تخلیه فاضالب در سد اکباتان ،همدان
**همبستگی در سط  6/63معنیدار است.
*همبستگی در سط  6/65معنیدار است.
جدول  :9نتایج ارزیابی ریسک اکولوژیک LAS

ایستگاه

MC

RQ

وضعیت ریسک

ایستگاه

MC

RQ

وضعیت ریسک

3

6/81

1/60

زیاد

37

6/64

6/34

متوسط

2

6/24

6/96

متوسط

38

6/35

6/50

متوسط

1

6/22

6/83

متوسط

39

6/62

6/68

کم

4

6/62

6/68

کم

26

6/64

6/35

متوسط

5

6/91

1/44

زیاد

23

6/64

6/34

متوسط

0

6/58

2/35

زیاد

22

6/63

6/64

کم

7

6/61

6/33

متوسط

21

6/64

6/35

متوسط

8

6/46

3/48

زیاد

24

6/13

3/35

زیاد

9

6/22

6/83

متوسط

25

6/12

3/39

زیاد

36

6/65

6/26

متوسط

20

3/31

4/37

زیاد

33

6/61

6/33

متوسط

27

6/68

6/28

متوسط

32

6/01

2/11

زیاد

28

6/80

1/39

زیاد

31

3/23

4/40

زیاد

29

6/01

2/11

زیاد

34

6/22

6/83

متوسط

16

3/46

5/39

زیاد

35

6/32

6/44

متوسط

13

6/82

1/64

زیاد

30

6/61

6/36

متوسط

RQ

۹
۹

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-08

۸

۹
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ا

<0.1

0.1-1
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ا

ب دا

۸

۹ ۹

فائزه جعفری و نسرین حسنزاده

نمودار  :7نتایج ارزیابی ریسک اکولوژیک و طباهبندی خطر

RQ

گروه ا

نی

نمودار :9میانگین شاخص  RQجهت ارزیابی ریسک سالمت  LASدر گروههای سنی مختلف

بحث

مواد جامد محلول در آب را مشخص میکند و طبیعای اسات

از مجمو  12ایستگاه مورد مطالعه در

 13ایساتگاه LAS

زمانی که فاضالب حاوی فستات مواد زائد فاضاالب انساانی

ایستگاه در مخزن سد اکباتان و دور از مراکاز جمعیتای و هار

بدنه آبها تخلیه میشود ماادار ماواد جاماد محلاول در آب

نو کاربری دیگر قرار دارد و به دلیب حجم زیاد مخزن و ایان

افزایش یابد و به تبع آن  ECکه وابسته به مواد محلاول در آب

که نمونهبرداری از حاشیه آب صورت گرفته هنوز با آبهاای

است نیز افزایش یابد .ناش گروه فستات شویندهها در افزایش

آلوده به  LASسایر نااط مخلاوط نشاده و تحات تااثیر ورود

مواد جامد محلول و افزایش روند یوتروف شدن منابع آبی باه

آالینده قارار نگرفتاه اسات .تااکنون مطالعاهای در خصاو

حدی مهم است که کشورهایی مانند کانادا ممنوعیات فاروش

ح ور این آالینده در سد اکباتان منتشر نشده و امکان ماایساه

مواد شوینده حاوی فساتات را در ساال  2636صاادر کردناد.

نتایج با دادههای مطالعات قبلی در این مکان وجاود نادارد .باا

تعداد زیادی از شهرهای ایاالت متحده و شهرداریها ،فستات

این حال سایر مطالعات صورت گرفته در مناطق مختلف ایران

را در مواد پاککننده و کودها ممنو کردهاند و در تالش بارای

نشاندهنده ح ور این آالینده در منااطق ماورد مطالعاه باوده

به حداقب رساندن آن در فاضالبها و پسابها هستند . 14

است که در ادامه بح

بااه طااور مشااابه نتااایج مطالعااه خیااادانی و همکاااران

به آنها پرداخته شده است.

نتایج آزمون همبستگی اساپیرمن باین  LASو فاکتورهاای

(15 )2668

و حاجیاااننااژاد و همکاااران ( 23 )2632نیااز رابطااه

DO

مطالعات رابطاه مساتایم  LASرا باا اکسایژن خاواهی  5روزه

رابطه منتی در سط معنی داری  6/65برقرار است TDS .کاب

( )BOD5نشان داده است که با افزایش غلظت  LASو افزایش
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کیتی آب نشان داد باین  LASباا شاوری TDS ،و  ECرابطاه

مثبت بین  LASو  ECرا نشان داده است .همچنین نتاایج ایان

مثبت و معنیدار در سط معنیداری  6/63و بین  LASو
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ح ور داشت و تنها در یاک ایساتگاه  LASدیاده نشاد .ایان

(ادرار و مدفو ) و فستات مواد شوینده (بین  15تا  34 )%75در

بررسی توزیع ،ریسک اکولوژیک و سالمت سورفاکتانت آنیونی ( )LASبه عنوان نشانگر مولکولی تخلیه فاضالب در سد اکباتان ،همدان

مصرف اکسیژن و در نهایت کاهش اکسیژن محلاول در آب در

دماهااای متتاااوت و از رودخانااههااای جاااری و ساااکن ،از

این مطالعه همخوانی دارد .در مطالعات عناوان شاده ،غلظات

ارتتاعات مختلف و در مخزن ساد انادازهگیاری شاده ،دامناه

 LASبا عبور رودخاناه از منااطق شاهری و آلاودهکننادههاای

تغییرات  DOحتی در ایستگاههای نزدیک به هم متتاوت باوده

ناطهای افزایش یافته اسات کاه باا تااثیر کااربریهاا و مراکاز

است و جهت دست یافتن به الگویی مناسب بهتر است ماادار

جمعیتی در افازایش غلظات  LASدر ایان مطالعاه همخاوانی

 DOدر زمان و مکان مشخص و یکسان اندازهگیاری شاود . 18

دارد .نتایج مطالعاه ابراهیمای و همکااران ( )2636نیاز رابطاه

سط  pHنیز در طول روز و فصب در حال نوسان است ،سط

مثبت  LASبا  ECو رابطه منتی با  DOرا نشان داده

اسات 24

 pHرودخانهها باه طاور متوساط از  7تاا  7/5در بخاشهاای

که با نتایج این مطالعه همخوانی دارد با ایان تتااوت کاه ایان

شیرین ،به  8تا  8/0در مناطق شورتر میرسد .اگار ساط

مطالعه در برکههای تثبیت فاضالب صورت گرفته است.

به پایینتر از  5و باالتر از  9برود ،بسایاری از گوناههاا بارای

نتااایج آزمااون همبسااتگی بااین فاکتورهااای کیتاای آب بااا
یکدیگر نشان داد بین شوری با  TDSو  ،ECبین

 TDSباا EC

pH

زنده ماندن با مشکب مواجه میشوند .تغییرات کوچاک در
آب میتواند بر حاللیت برخی فلزات مانند آهن و ما

pH

تاأثیر

و بین  PHبا دما و اکسیژن محلول رابطه مثبت و معنایدار در

بگذارد  . 19این امر میتواند بر بسیاری از گونههای آبزی تأثیر

سط  6/63برقارار اسات و باین شاوری ORP ،EC ،TDS ،و

بگذارد .یافتههای این پژوهش نگرانی خاصی را در خصاو

 PHبا اکسیژن محلول و بین دما و  PHبا  ORPرابطه منتی در

 PHآب نشان نمیدهد .انادازهگیاریهاای  ORPدر مطالعاات

سط  6/63برقرار است .هدایت الکتریکی در آب تحت تاأثیر

آزمایشگاهی مختلف و تصتیهخانههاای فاضاالب در مایاا

رابطه مستایم دارد .نشت سیستمهای فاضالب به داخاب مناابع

استتاده شده است .با استتاده از نظارت  ،ORPدر تصتیهخانه-

آب سطحی به دلیب وجاود کلریاد ،فساتات و نیتارات سابب

ها به میزان قاباب تاوجهی در مصارف مناابع شایمیایی صارفه

باالرفتن مواد جامد محلول و هدایت الکتریکی آب مایشاود.

جویی میشود (کلر  ٪47کاهش هزینه) .مطالعاات نشاان داده

تغییرات مهم در هدایت میتواند نشانگر ایان باشاد کاه یاک

است .با افزایش  ORP ،PHکاهش مییابد که با یافتههای ایان

تخلیه یاا منباع آلاودگی دیگاری وارد جریاان شاده

 17سط اکسیژن محلول به صورت فصلی و طی یک دوره 24

پژوهش همخوانی دارد . 46
نتایج ،غلظت  LASانادازهگیاری شاده را در دامناه

mg/L

آب و ارتتا آب متتااوت اسات .آب سارد اکسایژن بیشاتری

غلظااتهااای  LASدر ایسااتگاههااای ،20 ،31 ،32 ،0 ،5 ،3

نسبت به آب گر دارد و آب اکسیژن کمتری را در ارتتاعاات

 16 ،28،29و  13به ثبات رسایده اسات (نماودار .)3ایساتگاه

باالتر دارد .برخالف دریاچهها که در آن سط  DOبه احتماال

شماره  3در نزدیکترین روستا به سد اکباتان (روستای یلتاان)

زیاد در ستون آب به صورت عمودی تغییار مایکناد DO ،در

که کامال در مجاورت رودخانه یلتان قرار گرفته و در باالدست

رودخانهها و جریانها به صورت افای بیشاتر در طاول مسایر

سد قرار دارد ،به ثبت رسایده اسات .روساتای یلتاان یکای از

آبراه تغییر میکند .این امر به ویژه در جریانهای کوچکتار و

نااط مهم گردشگری در استان همدان است که به دلیب طبیعت

کمعمق بیشتر صاد است  . 10در این مطالعه به دلیب ایان کاه

زیبا و نزدیکی به دریاچه سد در تمامی فصول سال گردشگران

مادار  DOدر روزهای مختلف ،هم در روز و هم در شب ،باا

بسیاری را به سوی خود جلب میکند ،که ایان امار مایتواناد

 112
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ساعته در نوسان است .سط  DOهمچنین با توجه باه دماای

 6/63 -3/4نشان داد .مطابق نتایج به دسات آماده بایشتارین
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وجود مواد جامد محلول و دماا قارار دارد و باا هار دو آنهاا

بزر

اسات ,10

برای نظارت بار فرآینادهای ضاد عتاونی و کلرزدایای

فائزه جعفری و نسرین حسنزاده

از روسااتاها و کاااربریهااای مختلااف از جملااه کاااربری بااا ،

تصتیهخانه سد اکباتان برداشت شده است .علت غلظت بااالی

کشاورزی ،مسکونی ،رستوران و ویاال و ورود فاضاالبهاای

 LASدر این ایستگاهها این است که آبای کاه از دو رودخاناه

خااانگی روسااتاها و پساااب کاااربریهااای اطااراف بااه داخااب

ابرو و یلتان و از کااربریهاا متعادد در طاول مسایر ایان دو

رودخانه است .برخی از روستاهای باالدست سد دارای شابکه

رودخانه میگذرد همگی وارد مخزن سد مایشاود و ایان آب

جمعآوری فاضالب هستند اما به دلیب پستی و بلندی زماین و

نماینده آبی است که از قسمتهای مختلف عبور کارده و وارد

سنگی بودن بستر ،فاضالب همه منازل باه شابکه جماعآوری

سد شده است اما به دلیب حجم زیاد آب مخزن ساد و امکاان

فاضالب وصب نیست .از طرف دیگر فاط جمعآوری فاضالب

رقیق ساازی آالیناده و حتای رساوب یاا تجزیاه زیساتی آن،

صورت میگیرد و تصتیه فاضالب انجا نمیگیرد و در نهایت

احتمال غلظت زیاد  LASتنها به این دلیب نیست و عامب مهام

فاضالب جمعآوری شده با تصتیه ناکافی در فصول خشک به

تاثیرگذار دیگر وجود زندگی عشایری در کنار تصتیهخانه ساد

مصارف کشاورزی میرسد و در فصول پرباران وارد رودخاناه

اکباتان و در طول رودخانه آبشینه و تجمع گردشگران در ایاا

و سد میشود .همچنین در این ناطه از سد آب حالت ساکون

تعطیب است .ایستگاه  34تا  25و  9تا  33از مخزن سد اکباتان

دارد و امکااان هااوادهی و تجزیااه زیسااتی  LASنساابت بااه

برداشت شده است .در این ایستگاهها به دلیب حجام زیااد آب

ایستگاههایی که در طول رودخانه قرار دارند و مادا در حاال

مخزن و عد وجود منابع آالینده ناطاهای و فاصاله باا مراکاز

حرکت و هوادهی هستند ،کمتر است .ایساتگاه  5در خروجای

جمعیتی ،مادار  LASشناسایی شده نسبت به ایستگاههاای در

رودخانه ورکانه به سمت ساد برداشاته شاده و باین روساتای

طول رودخانه و مجاور با مراکز جمعیتی کمتر اسات .ایساتگاه

آباد قرار دارد .ایستگاه  0نیاز از پاایین دسات

 20در طول مسیر عبور رودخانه آبشینه به سامت ساد خااکی

روستای ورکانه و از نزدیک روستا برداشته شده است .تماامی

آبشااینه و در ابتاادای جاااده سااد اکباتااان کااه دارای کاااربری

دالیااب مااوثر در غلظاات  LASدر روسااتای یلتااان باارای ایاان

کارواش ،قالیشویی و مکانیکی است برداشت شاده اسات .آب

ایستگاهها هم صاد است .تاثیر مراکز جمعیتی و کاربریهاای

این قسمت از رودخاناه آبشاینه بارای مصاارف کشااورزی از

مختلف بر غلظت  LASبا ماایساه غلظات  LASدر روساتای

مسیر رودخانه اصلی جدا شده و به مصارف کشااورزی مای-

ارزانتود (ایستگاههای  7و  )8با سایر ایستگاههایی که از مراکز

رسد .غلظت  LASدر این ایستگاه نسبت به ایستگاه  31که هر

جمعیتی و کاربریهای بیشتری برخوردار بودناد نمایاان مای-

دو از سریز سد اکباتان منشا مایگیارد ،کمای کمتار اسات .باا

شود .روستای ارزانتود در دامنههای کوههای الوند قرار گرفتاه

توجه به این کاه ساط  DOدر منااطق تنگابگااه (بخاش کام

و تاثیر مراکز جمعیتی و کاربریها در قبب از ورود رودخانه به

ژرفاى رودخانه که آب روى آن مواج یاا افتاان و خیازان مای

این روستا کمتر است .همچنین در روستای ارزانتود باه دلیاب

شود) ،آبشاارها یاا سارریزهای ساد معماوال بااالتر از ساط

پیب و خم داشتن رودخاناه ،وجاود شایب و مواناع در مسایر

استخرها (آب انبار یا آبگیر) و جریانهای کندتر است  18و باا

حرکت رودخانه ،حرکت و تالطم آب بسایار زیااد اسات کاه

توجه به تجزیه زیستی  LASدر شارایط هاوازی  ، 36مایتاوان

امکان هوادهی بیشاتر و متعاقاب آن باازده خودپااالیی بیشاتر

نتیجه گرفت که در طی مسیر رودخانه باه سامت ساد خااکی

رودخانه را فراهم میآورد.

آبشینه به علت تالطام و هاوادهی بیشاتر و یاا حتای رساوب

ورکانه و شم
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از دالیب دیگر :نزدیکی رودخانه به جمعیت روساتایی و عباور

خاکی آبشینه است .این ایستگاهها درست بعد از خروج آب از
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یکی از دالیب بیشتر بودن غلظت  LASدر این ایساتگاه باشاد.

ایستگاههای  32و  31سر ریز سد اکباتان باه سامت ساد

بررسی توزیع ،ریسک اکولوژیک و سالمت سورفاکتانت آنیونی ( )LASبه عنوان نشانگر مولکولی تخلیه فاضالب در سد اکباتان ،همدان

 LASو خودپاالیی رودخانه وجود داشته اسات .در مطالعاات

کرد ،مخزن تمامی سدهای استان پر شاد و سارریز کارد .ایان

نیز میزان حذف  LASدر تصتیهخانه فاضالب باا روش لجان

سیالبها صدمات بسیاری به شبکه فاضالب و کانالهاای آب

فعال با هوادهی گسترده بیشتر از فرایند تجزیه بیولوژیک باوده

وارد آورد .این سیالبها نیز میتوانند از طریق مخلاوط شادن

است که نشاان از اهمیات هاوادهی در تجزیاه  LASدارد . 25

با فاضالب و حمب پساب و فاضالب آلاوده از ناااط مختلاف

ایستگاه  28و  29از ورودی رودخانه آبشینه به تااالب یاا ساد

شااهری و روسااتایی و انتاااال آنهااا بااه منااابع آب سااطحی و

خاکی آبشینه برداشت شده است .در ایان قسامت آب تاریباا

زیرزمینی ،ناش به سزایی در افازایش غلظات  LASبالفاصاله

حالت سااکن داشاته و جریاان رودخاناه بسایار آرا اسات و

پ

از سیالب داشته باشند اما در شرایط نمونه بارداری بارای

تالطم نادارد .ایساتگاه  16و  13نیاز از خروجای آب تااالب

این مطالعه با گذشت  2ماه از زمان سایالب و تجزیاه زیساتی

آبشینه برداشت شده است .باه دلیاب حصارکشای دور تااالب

بخش زیادی از ترکیبات  LASدر طی این مدت و یاا رساوب

امکان نمونهبرداری از داخب تاالب وجود نداشت بنابراین تنهاا

آنها همراه با ذرات معلق ناشی از سیالب و همچنین به دلیاب

از ورودی و خروجی این تاالب نمونهبرداری شد .نتایج نشاان

افزایش حجم آب و رقیق شدن منابع آبی ،امکاان دارد غلظات

داد که ایستگاه  16باالترین مادار  LASرا دارا باوده اسات .از

کمتری از  LASنسبت به شرایط کم آبای مناابع آبای مختلاف

جمله دالیب بااال باودن ماادار  LASدر ایساتگاههاای تااالب

مشاااهده شااده باشااد Masood .و همکاااران ( )2635نیااز در

آبشینه شامب :تغذیه این تاالب از مخزن ساد اکباتاان و امکاان

مطالعااات خااود نشااان دادنااد غلظاات  LABsدر رودخانااه

ورود و تجمع آالیندهها از نااط مختلف در مخزن ساد ،عباور

 Selangorدر شبه جزیاره ماالزی در فصاول باارانی بیشاتر از

رودخانه آبشینه از روستاهای مختلف نظیر مهرباد ،سارخآبااد،

فصول خشک است که محااان علات آن را بارنادگی زیااد و

آبشینه و سنگستان که هیب کدا مجهز به سیساتم جماع آوری

ورود مستایم و غیرمستایم رواناب شهری از مناطق اطراف باه

فاضالب نیستند ،سکونت عشایر درطول مسیر رودخانه آبشینه

داخب رودخانهها اعال کردهاند . 43

و خود تاالب و شستشوی ماشین و فرش در رودخاناه آبشاینه

نتایج ارزیابی ریسک اکولوژیاک ،در  31ایساتگاه ریساک

توسط مرد محلی که در مشاهدات میدانی نیز عینا دیده است،

زیاد ،در  35ایستگاه ریسک متوسط و در 1ایستگاه ریسک کام

میباشد .وجود نااط متعدد آالیناده در طاول مسایر رودخاناه

را نشان داد (جدول  .)1از آنجاایی کاه برخای از محصاوالت

آبشینه و کاهش شیب و همچنین کاهش حجم آب رودخانه و

مراقبت شخصی و دارویی در غلظتهای پایین فعال هساتند و

بااه تبااع آن کاااهش هااوادهی رودخانااه ،ساابب کاااهش رونااد

پتانسیب تجمع در ارگانیسامهاای آبازی را دارناد ،وقاو ایان

خودپاالیی رودخانه در انتهای مسیر رودخانه آبشینه در مااباب

آالینده ها در آب آشامیدنی و آبیاری ممکن است نگرانیهاایی

غلظت زیاد  LASشده است.

برای سالمت انسان و سایر موجودات و چاالش مادیریت آب

اکباتان نشان داد .این ناطاه از ساد باه دور از هرگوناه مراکاز

کشورهای در حال توسعه با اقتصادهای در حاال گاذار ،رشاد

جمعیتی و کاربریهای دیگار اسات .الز باه ذکار اسات کاه

جمعیت شهری و زیرساخت هاای کنتارل آلاودگی ناکاافی در

نمونهبرداری در شرایطی انجا شد که در ماه فاروردین یعنای

معرر آالیندههای متعدد قارار دارناد  . 11باه طاور مشاابه در

حدودا دو ماه قبب از نمونهبرداری طای سایالبهاایی کاه باه

مطالعات  Sakaiو همکارانش ( )2637نتاایج ارزیاابی ریساک

 111
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نتایج ،کمترین مادار  LASرا در ایستگاه  22در مخزن سد

در بساایاری از مناااطق را بااه وجااود آورد .بااه طااور معمااول

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-08

آالینده ،تا حدودی فرصت برای کااهش و یاا تجزیاه زیساتی

استان همدان آمد و بسیاری دیگر از شهرهای ایاران را درگیار

فائزه جعفری و نسرین حسنزاده

اکولوژیااک  LASنشااان داد ،غلظاات  LASدر  0زیرحوضااه

مختلف هستند که به هنگا رهاسازی به منابع آبی ممکن است

باالتر از سط ریسک اکولوژیک قرار دارد که  1زیرحوضه در

در ترکیب و واکنش با سایر آالیندهها اثرات آنتاگونیسمی و یاا

و

سینرژیسمی داشته باشند و این امر بر مادار سامیت آنهاا بار

وضعیت نگران کننده و  1زیرحوضه به عنوان مناطق حسا

مسااتعد خطاار شااناخته شاادند  . 32در مطالعااه  Uc-Perazaو

روی محیط ،موجودات آبزی و انسانها تاثیر بگذارد . 42

 )2635( Delgado-Blasنتایج ارزیاابی ریساک اکولوژیاک در

نتااایج ماایسااه غلظاات  LASبااا اسااتاندارد تخلیااه

یک گونه کر چندتار دریایی ( )Capitella sp. Cبا اساتتاده از

سورفاکتانتها به داخب آبهای سطحی و مصارف کشااورزی

سه شوینده حاوی  ،LASآن ها را با ریسک زیاد نشاان داد . 42

و آبیاری در ایاران نشاان داد غلظات  LASاز نظار تخلیاه باه

نتایج ارزیابی ریسک سالمت  LASنشان داد ماادار شااخص

داخب آبهای سطحی زیر حد مجااز ( )3/5 mg/Lاسات کاه

 RQدر تمامی گروههای سنی کمتر از  6/2اسات کاه نشاانگر

البته در ایستگاههای  20 ،31و  16نزدیک به حد مجااز اسات

عد وجود ریسک در گروههای مختلف سانی اسات (نماودار

ولی از نظر استتاده برای مصارف کشااورزی و آبیااری ماادار

 .)1ماایسه میانگین  RQدرگروههای سنی مختلاف نشاان داد

 LASدر ایستگاههای 16 ،29 ،28 ،20 ،31 ،32و  13بااالتر از

نوزادان  3تا  0ماه نسبت باه

حد مجاز ( )6/5 mg/Lاست .با توجاه باه ایان کاه در  1مااه

بزرگساالن در معرر خطر بیشتری قارار دارناد و حساسایت

تابستان برداشاتی از آب رودخاناههاا توساط تصاتیهخاناههاا

آنها نسبت به آالیندهها بیشاتر اسات کاه باا نتاایج مطالعاات

صورت نمایگیارد و آب اکثار رودخاناههاا باه فعالیاتهاای

و  De Jesue Gaffneyو

ماییاباد ،الز اسات باه

گروههای سنی کمتر به خصو

هوشاایاری و همکاااران
همکاران

(44 )2635

(41 )3198

کشاورزی و آبیاری باغات اختصا

وزن ،افزایش درصد چربی بدن ،افزایش نتوذپاذیری پوسات،

و به حداقب رساندن ورود آالیندهها به منابع آبی صورت گیرد.

ناص در فعالیت آنزیم کبدی ،عملکرد سیساتم ایمنای ناباال،،

نتایج مطالعات ابراهیمای و همکااران ( )2636نیاز نشاان داده

نیاز اکسیژن زیاد (منجر به میزان استنشاا بیشاتر) و عملکارد

است پساب خروجی از برکههای تثبیت فاضالب شهر یازد ،از

کلی اوی پااایینتاار ،سااط آس ایبپااذیری و حساس ایت بیشااتر

نظر تخلیه به منابع آب سطحی و مصارف کشاورزی و آبیااری

است  . 45اگرچه نتایج ارزیابی ریساک ساالمت ،عاد وجاود

باالتر از حد مجاز اسات .در مطالعاه پیرصااحب و همکااران

ریسک در گروه های سنی مختلف را نشان داده اسات ،اماا باا

( )2631نیز میانگین سالیانه غلظت  LASاز حد مجاز تخلیه به

و

منابع آب سطحی کمتر بوده اما از نظار مصاارف کشااورزی و

افزایش حجم آب در رودخانه ها و مخزن سد صاورت گرفتاه

آبیاری غلظت  LASدر  1ماه زمستان باالتر از حد مجااز باوده

است ،امکان دارد که اگر این پاژوهش در فصاول دیگار و در

است  . 25مطالعات بسایاری در داخاب و خاارج از کشاور باه

شرایط کم آبی و یا تبخیر آب صاورت گیارد ،شااهد ریساک

بررسی غلظت سورفاکتانتها به ویژه  LASپرداختهاند و اکثار

سالمت  LASدر این منطاه باشیم و از آن جایی کاه آبهاای

آنها ورودی مهمی از فاضالب را در مناطق آلوده به  LASباه

ورودی به این سد برای شرب و کشاورزی اساتتاده مایشاود

اثبات رساندهاند که با نتایج این مطالعه همخوانی دارد.16 ,21 ,32

ممکن است مخاطراتی در پای داشاته باشاد .از طارف دیگار،

در تااازهتاارین مطالعااات در داخااب کشااور ،نتااایج مطالعااات

شاویندههاای تجاااری متشاکب از طیااف وسایعی از ترکیبااات

هوش ایاری و همکاااران ( )2639در آب سااد درودزن فااار ،

توجه به این که نمونه بارداری بعاد از یاک سایالب بازر
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است که در نوزادان  3تا  32ماه به دلیب رشد سریع و افازایش

اقدامات الز توسط مسئولین جهت حتا ت منابع آب سطحی
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مطابات دارد .احتماال دلیب این امار ایان

منظور حتظ سالمت انسان و تولید محصول سالم و با کیتیات

بررسی توزیع ،ریسک اکولوژیک و سالمت سورفاکتانت آنیونی ( )LASبه عنوان نشانگر مولکولی تخلیه فاضالب در سد اکباتان ،همدان

 6/665نشان داد .نتایج ارزیابی ریسک ساالمت  LASدر ایان

مادار ریسک اکولوژیک زیاد را نشان میدهد و نیازمند توجاه

مطالعه نشان داد هیب گونه خطری برای سالمت انسان وجاود

و پیگیری ویژه مسئوالن است .نتایج ارزیابی ریسک ساالمت،

ندارد که با نتاایج مطالعاه ماا همخاوانی دارد .نتاایج ارزیاابی

عد وجود ریسک در گروههای سنی مختلف را نشاان داد .باا

ریسک اکولوژیک نشاان داد باه جاز یاک ایساتگاه کاه دارای

توجه به این که تخلیه و انتشار آالیندههای فاضالب ،در نتیجه

ریسک متوسط است درسایر ایستگاهها ریسک اکولوژیک کام

فعالیااتهااای انسااانی ماننااد توسااعه صاانعتی ،شهرنشااینی،

است .پژوهشگران علت آن را تراکم پایین جمعیت توریستی و

گردشگری و غیره ناشی میشود  ، 21کنترل آالیندههای آبی باه

گردشگری و مناابع آلاودهکنناده محادود اعاال کاردهاناد . 41

عنوان نیازی فوری برای مدیریت پایادار و حتا ات از مناابع

مطالعات  Riyahi Bakhtiariو همکاران ( )2638در رساوبات

آبی و آبزیان تلای میشود .همچنین با توجه به این که کیتیات

سطحی تاالب بین المللی انزلی نیاز ورود فاضاالب خاا یاا

آب مخازن سد تحت تاثیر عواماب بسایاری قارار دارد کاه در

که

ابتادای ماالااه نیاز بااه آن اشااره شااد و باا آگاااهی از اهمیاات

با نتایج مطالعه ما مبنی بر ورود فاضالبهای خانگی به مناابع

استژاتژیک این سد در تامین منابع آب استان همدان ،اقداماتی

آبی و همچنین به تاالب آبشینه مطابات دارد .نتاایج مطالعاات

نظیر مجهز کردن روستاهای اطراف سد و رودخانهها به شابکه

 )2639( Balcıoğluنیااز بااه طااور مشااابه تاااثیر جمعیاات و

جمعآوری و تصتیه فاضالب ،پایش منظم آالینده  LASو نیاز

گردشااگری در افاازایش غلظاات  LASرا نشااان داده اساات . 8

در ترکیب با سایر آالیندههاا ،بررسای اثارات عواماب اقلیمای،

 Komasiو  )2637( Shargiدر ارزیابی کیتی آبهای ساطحی

توپولوژی اکوسیستم و فعالیتهای انسانی در غلظت آالیندهها

و اولویتبندی عوامب مؤثر در آلودگی این آبها با اساتتاده از

و یافتن راهحبهای اثربخش در رفع آنهاا ،فرهنا ساازی در

روش تحلیب سلسله مراتبی فازی  0 ،Topsisعامب را به عنوان

خصو

اهمیت منابع آبی و لزو حتا ت آنهاا در راساتای

عوامااب اصاالی آالینااده آبهااای سااطحی معرفاای کردنااد کااه

حتظ سالمت اکوسیستم و انسان ،بررسایهاای علمای جهات

از آالیندههای صانعتی در ردیاف دو از نظار

استتاده از سورفاکتانتهای طبیعی در ساختار شویندههاا و یاا

میزان آالیندگی قرار گرفتند  . 38این مطالعاه اهمیات مطالعاه و

سورفاکتانتهایی با درجه آالیندگی کمتر و تجزیهپذیری باالتر

توجه به ح ور این آالینده را در مناابع آبای نشاان مایدهاد.

و همچنین نمونهبارداری از رساوبات ساطحی جهات پاایش

Mkokoa

دقیقتر آالینده  LASپیشنهاد میگردد .همچنین یکی از عوامب

نیز نشان داده است دریاچه  Mkokoaدر معرر ساط بااالی

موثر بر غلظت  ،LASدبی رودخانه است که متاساتانه در ایان

آلودگی توسط ساورفاکتانتهاای آنیاونی قارار دارد کاه ایان

مطالعه اندازهگیری نشده است و پیشانهاد مایگاردد در ساایر

آالیندهها با فعالیتهای شدید انسانی در اطراف دریاچه مرتبط

مطالعات مورد توجه و مطالعه قرار گیرد.

فاضالب با تصتیه کم به داخب تاالب را نشان داده

دترجنتها پ

است 21

مطالعات  Nicaiseو همکااران ( )2638در دریاچاه

هستند.
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بیشترین و کمترین غلظات  LASرا باه ترتیاب  6/61 mg/Lو

در فرمول  ،RQریسک اکولوژیاک  3/4خواهاد باود کاه ایان

تشکر و سپاسگزاری
نتایج ،غلظت  LASانادازهگیاری شاده را در دامناه
 6/63 -3/4نشان داد .به طور کلی با قرار
 112

mg/L

دادن میاانگین LAS
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دانشگاه مالیر است .بدین وسیله نویسندگان مراتاب ساپا
قدردانی خود را از دانشگاه مالیر اعال میدارند.

و
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Background and Aim: Given the increasing use of detergents and the problems of water pollution
caused by the release of wastewater containing large amounts of detergents in recent decades, this
study aimed to investigate the concentration and health and ecological risk assessment of linear
alkylbenzene sulfonate (LAS) as the most important detergent composition in Ekbatan Dam is
Hamedan.
Materials and Methods: 31 sampling stations from Ekbatan dam reservoir and Inlet Rivers to
Ekbatan dam and overflow dam (Abshineh dam) selected for water sampling. Parameters such as
water temperature, pH, EC, TDS, DO and ORP was measured at the sampling site. LAS adsorption
was reading through a spectrophotometer (WTW 660) at 650 nm. The pollutant concentration was
calculated through the equation of the calibration curve.
Results: The results showed the measured LAS concentration in the range of 0.01-1.4 mg / L. The
results of the Spearman correlation test between LAS and water quality factors showed a positive
significant relationship between LAS with salinity, TDS and EC at 0.01 level and a negative
relationship between LAS and DO at 0.05 levels. The results of the health risk assessment of LAS
showed no risk in different age groups. The results of the comparison of LAS concentration with
surfactant discharge standard in surface water and irrigation and agricultural applications in Iran
showed that the concentration of LAS is below the permissible level (1.5 mg / L) for discharge into
surface water. However, in terms of use for agricultural and irrigation purposes, the LAS value at 7
stations was higher than the permissible level (0.5 mg / L).
Conclusion: The results of this study showed that Ekbatan dam and rivers entering the dam are
exposed to mild wastewater as a result of human activities. Therefore, it is necessary to take effective
and preventive activities to control and reduce pollutants entering this valuable dam.
Keywords: Ekbatan dam, Abshineh dam, (LAS), Ecological risk, Health risk
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