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 چکیده

آبیاری زمین های کشاورزی با فاضالب به عنوان یک تکنولوژی برای دفع فاضالب و استفاده در کشاورزی به طور گسترده در 

که  .فاضالب ها  اغلب دارای مقادیر قابل توجهی فلزات سنگین و سمی می باشند .مناطق جهان در حال انجام استبسیاری از 

. می گردد تجمع فلزات سنگین در گیاه و ورود به زنجیره غذایی و رسیدن به غلظت های بحرانی انتقال آن ها به خاک موجب،

هدف از مطالعه حاضر مروری بر مطالعات گذشته در خصوص  ،سالمت عمومتوجه به اهمیت و نقش عمده فلزات سنگین در با

وضعیت تجمع فلزات سنگین در خاک های تحت آبیاری با فاضالب می باشد، تا بدین ترتیب  با داشتن اطالعات منسجم در این 

مروری است ودر این مطالعه  مطالعه از نوع زمینه، اولین گام در جهت اقدامات مدیریتی و حل مسائل بهداشتی برداشته شود.

 Googleهمچنین پایگاه های اطالعاتی خارجی از جمله   civilicaو  SID از جمله مقاالت موجود در پایگاه های داخلی

Scholar ،Elsiver ،Pubmed  وspringer.در اکثر اراضی تحت مطالعات نشان می دهند که  ،  مورد بررسی قرار گرفت

آبیاری با فاضالب تجمع فلزات سنگین رخ داده است و میانگین تجمع در فلزات کادمیوم, سرب، کروم ، مس، روی و نیکل باال 

به راین بناببود. ودر این رابطه کیفیت فاضالب مورد استفاده و طول زمان آبیاری از پارامترهای تاثیر گذار و بسیار مهم بودند. 

های مفید استفاده از فاضالب، ورود فلزات سنگین در نتیجه کاربرد دراز مدت آن می تواند مشکل ساز باشد بنابراین  رغم جنبه

شیمیایی آن با استاندارد های ارایه شده بین المللی بایستی صورت گیرد. تا هم  –مدیریت صحیح و تطبیق خصوصیات فیزیکی 

 استفاده گردد و از عوارض سوء آن بر جوامع انسانی جلوگیری گردد. به عنوان یک منبع مناسب و غنی برای آبیاری
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 مقدمه 

آبیاری زمین های کشاورزی با فاضالب به عنوان یک تکنولوژی برای دفع فاضالب و استفاده در کشاورزی به طور گسترده در 

استفاده از فاضالب در بخش کشاورزی دارای منافع متعددی است و  (.sun,2006در حال انجام است)بسیاری از مناطق جهان 

یک گزینه بسیار جذاب برای دفع است زیرا می تواند خواص فیزیکی و محتوای مواد مغذی خاک را بهبود بخشد و همچنین 

موجب کاهش مصرف کودهای شیمیایی، کاهش هزینه  فسفر، نیتروژن و ماده آلی را نیز برای خاک ها فراهم سازد و در نتیجه

( . استفاده از فاضالب برای آبیاری همچنین موجب برآورد برخی از Pomades, 1984ها و کاهش مصرف آب شیرین گردد)

فیت بهبود کیاهداف اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی از جمله افزایش تولید و یا کاهش تخلیه فاضالب به محیط زیست و 

 ( Siebe, 1998) . زیبایی آن می گرددو 

 انواع فاضالب شامل تصفیه شده و تصفیه نشده، فاضالب های خانگی و صنعتی و رواناب های حاصل از بارندگی می باشد

آنچه که در این ارتباط اهمیت فراوانی دارد، مناسب بودن کیفیت فاضالب استفاده شده و انطباق آن با استاندارد  (.09طبری،)

 (.88پیرصاحب، معتبر ملی و جهانی است) های

در هنگام استفاده از پساب برای آبیاری کشاورزی، باید به اثرات ترکیبات معدنی و آلی موجود در پساب بر رشد و نمو گیاه و 

اد وتغییر ساختمان ویژگی های شیمیایی خاک مانند تجمع ازت، فسفر، سدیم کلراید و فلزات سنگین و در پی آن باالرفتن م

سمی در خاک، بافت گیاهی و جانوری و در نهایت ورود آن به زنجیره غذایی انسان و همچنین آبشویی موادی مانند نیترات و 

 (.88پیرصاحب، مواد سمی محلول از خاک و ورود آن به آبهای زیرزمینی توجه ویژه ای شود)

باشند که نوع و مقدار آن ها از مکانی به مکان دیگر و فاضالب ها  اغلب دارای مقادیر قابل توجهی فلزات سنگین و سمی می 

فلزات سنگین از نظر زیست محیطی تجزیه ناپذیر  (Rattan, 2005 ).ت استحتی از یک مکان خاص در طول زمان متفاو

 (.Sharma,2007بوده و به سهولت در سطوح سمی، تجمع پیدا کرده و به شدت در محیط زیست ماندگار می گردند)

 می شود طوالنی مدت از فاضالب در آبیاری اراضی اغلب به افزایش سطوح فلزات سنگین در خاک منجر استفاده

(Larchevêque) خاک به عنوان فیلتر مواد شیمیایی ممکن است این فلزات سنگین فاضالب را جذب و حفظ نماید اما زمانی .

کاهش می یابد خاک می تواند فلزات سنگین  pHییرات که ظرفیت خاک برای حفظ فلزات سمی به علت بارگذاری مستمر یا تغ

 (.Mapanda, 2005را در خاک آب های زیرزمینی یا محلول قابل دسترس برای جذب گیاه آزاد نماید)

با تجمع فلزات سنگین در گیاه و ورود به زنجیره غذایی و رسیدن به غلظت های بحرانی اثرات زیان بار متابولیکی و فیزیولوژیکی 

 (.80ناظمی، جودات زنده به جای می گذارد)در مو

در سراسر جهان تحقیقات فراوانی در ارتباط با آلودگی گیاهان و خاک بر فلزات سنگین از طریق آبیاری با فاضالب های شهری 

خطر مصرف محصوالت رشد یافته در خاک آبیاری شده با فاضالب  8998و همکارانش در سال  1چَری.و صنعتی انجام شده است

 (. Chary, 2008را بررسی نمودند و نتایج غلظت باالیی از سرب، نیکل، روی و کروم را در مقایسه با حد مجاز نشان داد)

                                                           
1 N. Sridhara Chary 
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نگین در خاک و سبزیجات مورد بررسی قرار دادند و همکارانش نیز اثرات آبیاری با فاضالب شهری را بر تجمع فلزات س 8گوبتا

و دریافتند که مقدار کادمیوم در خاک بسیار باالتر از سطح توصیه شده بوده و غلظت سرب، روی، کادمیوم، کروم و نیکل در 

وسط همچنین در مطالعه ای دیگر که ت (.2008Gupta,تمام سبزیجات مورد بررسی باالتر از محدوده امن گزارش شده است)

تحت عنوان میزان تجمع فلزات سنگین طی آبیاری طوالنی مدت با فاضالب انجام  8913و همکارانش در مصر در سال  3البانا

 (. Elbana,2013گرفت. غلظت کادمیوم خاک در حد بحرانی گزارش شد)

( که با توجه 77تجریشی، ) ددر ایران نیز بخش بزرگی از آب مورد استفاده شهرهای بزرگ به فاضالب های شهری تبدیل می شو

به کمبود منابع آب کشور فاضالب های شهری می توانند به عنوان منابع آب مهمی از آب برای توسعه فضای سبز، جنگلکاری و 

بنابراین در این پژوهش سعی شده است ارتباط بین انواع فاضالب مورد استفاده در آبیاری خاک و  .کشاورزی به کار گرفته شود

 فلزات سنگین به استناد مطالعاتی که تا کنون صورت گرفته است مشخص گردد.تجمع 

 روش بررسی

همچنین پایگاه های اطالعاتی خارجی از جمله   civilicaو  SID از جمله در این مطالعه مقاالت موجود در پایگاه های داخلی

Google Scholar ،Elsiver ،Pubmed  وspringer ، .جهت جستجو از کلید واژه های فلزات مورد بررسی قرار گرفت .

 استفاده گردید.  heavy metal  ،waste water ،irrigation ،soil ،pollution آلودگی، آبیاری، فاضالب و خاک، سنگین،

 یافته ها و بحث:

اک در  خ نتایج حاصل از مطالعات گوناگون در خصوص غلظت فلزات سنگین به تفکیک نوع فاضالب مورد استفاده در آبیاری

 ل آمده است.وو  ایران، به طور دسته بندی شده در جد نقاط مختلف کشورهای مختلف

 

 محل مطالعه ردیف
نوع 

 فاضالب

دوره 

 آبیاری

 )سال(

عمق 

 خاک

(cm) 

Fe Zn Cr Pb Ni Mn Cu Cd 
با  مقایسه

 استاندارد
 منبع

 چین 1
شمال 

 چین
 3,78 09,75   13,01 113,58 05,53    فاضالب

 هیچکدام

باالتر از 

استاندارد 

 نبودند

(Yao,2013) 
 

  پاکستان 8

 

فاضالب 

تصفیه 

 نشده

    +  +   + 

کادمیوم 

باالتر از 

 استاندارد
(Khan,2013) 

 9,33   33,35 3,31 3,3 33,93 171   فاضالب آکارا غنا 3

هیچکدام 

باالتر از 

استاندارد 

 نبودند

(ackan,2014) 

                                                           
2N. Gupta  

3 Tamer A. Elbana 
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  تایوان 3
فاضالب 

 صنعتی
59    +  + + +  

همگی 

باالتر از 

 استاندارد

 

,2013)  (Cheng 

5 
 
 

 بنگالدش

Syed
para 

 

Hazip
ara 

 
Jung
alpar

a 
 

Nazir
para 

 

 

 

 

 

 فاضالب

 

59 

15-9  

 

 

39-15  

+ +  +  + + + 

همه 

فلزات 

باالتر از 

 استاندارد

(Kibbria,2012) 
 

  صربستان 3

فاضالب 

شهری 

تصفیه 

 شده

    + + +  
+ 

 
+ 

نیکل 

از  باالتر

 استاندارد
(Surdyk,2010) 

  +    + +     وارناسی هند 7

کروم 

روی و 

مس 

باالتر از 

 استاندارد

(Singh,2010) 

  تونس 8

فاضالب 

تصفیه 

 شده

13-9   + + + + +  + + 

هیچ کدام 

باالتر از 

استاندارد 

 نبودند

(Klay,2010) 

 مکزیک 0
چیهواه

 وا
  فاضالب

15-9  

39-15  

59-39  

89,3  33,83 155,83 19,73  51,33 3,38 

کادمیوم 

باالتر از 

 استاندارد
(Maldonado,2008) 

 چین 19
شنیان

 گ

فاضالب 

 صنعتی
 89-9  

 

 

 

 

159 

 

 

 

33/39  

  

 

 

5/38  

 

 

75/1  

 

روی، 

مس و 

کادمیوم 

باالتر از 

 استاندارد

(Li,2009) 

 هند 11
غرب 

 بنگال

فاضالب 

 شهری
   817,98 138,31 139,35 193,37  80,08 39,78 

کادمیوم 

باالتر از 

 استاندارد
(Gupta,2008) 

 9,83 38,8  83,0 30,3 39,0 157    فاضالب پکن چین 18

کادمیوم 

باالتر از 

 استاندارد
(Khan,2008) 

  پاکستان 13
فاضالب 

 شهری
 89-9    33,35 38,3 38,8 59,8  

 

0,13 

 

کادمیوم 

باالتر از 

 استاندارد
(Murtaza,2008) 

  زیمباوه 13

مخلوط 

فاضالب 

 و لجن

   + + + +  + + 

 کروم،

کادمیوم،

 مس،

سرب و 

روی 

باالتر از 

 استاندارد

(Muchuweti,2006) 
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  چین 15
 فاضالب

 
39 

89-9  

 

39-89  

       
+ 

+ 

کادمیوم 

باالتر از 

 استاندارد
(SUN,2006) 

13 
 

 چین

 

شنیان

 گ

فاضالب 

 تصفیه

 نشده

 89-9   58,13 10,81 81,05 83,53  81,13 3,18 

هیچ کدام 

باالتر از 

استاندارد 

 نبودند

(Song,2006) 

13-888    فاضالب هرار زیمباوه 17  885-33  3,50 81-9,91   135-7  3,3-9,5  

مس روی 

و 

کادمیوم 

شروع به 

تجاوز 

 کردند

(Mapanda,2005) 

 _ + _ + +  +   89 فاضالب  هند 18

روی و 

مس 

باالتر از 

حد 

 بحرانی

(Rattan,2005) 

9-89  فاضالب پکن چین 10   
5/138-

38/81  

138-

73/75  

5/42-

24/84  
  

88-

95/88  
87/9-18/9  

سرب و 

روی 

باالتر از 

 استاندارد

(Liu,2005) 

  ایتالیا 89
لجن 

 مایع
   + + + +  + + 

مس و 

روی در 

حد 

 خطرناک

(Mantovi,2005) 

81 
 

 مکزیک
 

 

 فاضالب

 

 39-9    
87,38-

11,50 

37,98-

3,00 
   1,80-9,51  

 

 

کادمیوم 

در حد 

 آستانه

(Lucho-
Constantino,2005) 

 

 مکزیک 88
ایالت 

 هیدالگو

فاضالب 

 خام
   87,3-11,3  37-3,0      1,0-9,3  

کادمیوم 

در میانه 

حداکثر 

 مجاز

(Lucho-
Constantino,2005) 

 

 3,13 00,3   83,1  137    فاضالب  چین 83

سرب و 

روی و 

مس 

وکادمیوم 

باالتر از 

 استاندارد

(Cheng,2003) 

    فاضالب  مکزیک 83
835,5-

191 
 

131,7-

18,1 
  

8,0-

83,5 
9,83-5,97  

کادمیوم 

باالتر از 

 استاندارد
(Flores,1997) 

 ایران 85
شهرک

 رد

پساب 

 شهری
   + + - +  + 

- 

 

نیکل در 

حد 

 آستانه

(01)بیگی هرچگانی،   

 تهران ایران 83
فاضالب 

 شهری
 

15-9  

39-15  

39-39  

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 مشاهده نشد 

سرب 

باالتر از 

 استاندارد

(09، طبری)  

 

 ایران 87
شهر 

 ری

فاضالب 

 شهری
 

15-9  

39-15  

39-39  

  

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

   

نیکل در 

عمق 

39-9 

باالتر از 

 استاندارد

(83)آقابراتی،  

 ایران 88

جنوب 

شهر 

 تهران

فاضالب 

 شهری
 

15-9  

39-15  

39-39  

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

سرب و 

نیکل 

باالتر از 

 استاندارد

(83)صالحی،   
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 ایران 80

غرب 

ساری و 

قسمت 

مرکزی 

قائم 

 شهر

فاضالب 

 شهری
    + + +   

 

+ 

 

 

نیکل 

باالتر از 

 استاندارد

(83)بهمنیار،   

 

 مشهد ایران 39

فاضالب 

تصفیه 

شده 

 خانگی

 39-9  + + + + + + + + 

نیکل 

باالتر از 

 استاندارد

(81)عرفانی،   

 

 ایران 31

جنوب 

شهر 

 تهران

فاضالب 

 شهری
 

15-9  

39-15  

39-39  

  

- 

- 

- 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

   

نیکل و 

سرب 

باالتر از 

 استاندارد

 )طبری، (

 

 ایران 38

جنوب 

شهر 

 تهران

پساب 

شهری 

و 

 صنعتی

3   + + + +  + + 

میانگین 

تمام 

فلزات 

بیش از 

حد 

 طبیعی

 )ترابیان، (

 

 

 معنای افزایش تجمع در خاک بر اثر آبیاری است و عالمت منفی به معنای کاهش تجمع در خاک است عالمت + به

 بحث و نتیجه گیری :

 لزاتف نتایج مشاهده شده در جدول می تواند گویای تغییرات فلزات سنگین در خاک های آبیاری شده با انواع فاضالب باشد.

و حضور بیش از استاندارد تعریف شده آن ها در محیط باعث بروز مشکالت و  بوده برخوردار باالیی زیستی عمر نیمه از سنگین

عوارض زیست محیطی برای ساکنین آن محل و اکوسیستم می گردد. اثرات فلزات سنگین بروی انسان مختلف بوده و عمده 

  (.01شاکر زاده، ) الخلقه ای استترین آن ها مربوط به بروز اختالالت عصبی، سرطان زایی، اختالالت ژنتیکی و عوارض ناقص 

یکی از فلزات سنگین خطرناک به علت تحرک باالست.تجمع این فلز نسبتاً باال بوده و به راحتی توسط محصوالت  کادمیوم:

غذایی به خصوص برگ سبزیجات جذب و گرفته می شود. مسمومیت با این فلز با عث آسیب جدی به کلیه ها، استخوان و 

 .(Chandran,2012)گرددسیستم عصبی می 

در بسیاری از مطالعات انجام گرفته در هند، مکزیک، پاکستان، زیمباوه و چین غلظت کادمیوم به باالتر از حد استاندارد خود در 

صورت گرفته کادمیوم به  و مشهد خاک رسیده است.همچنین در مطالعه ای که بروی اراضی آبیاری شده با پساب جنوب تهران

 مقدار زیادی تجمع داشته است.

 منبع فاضالب که را احتمال این میتوان وآهکی خشک خاکهای در خاک طبیعی مس ترکیبات کم حاللیت به توجه با   مس:

 به باال دسترسی قابلیت با مس مقادیری فاضالب لجن که داد قرار این بر را فرض یعنی نمود، مطرح باشد خاک در مس اصلی

 جذب قابلیت خاک، به مس مقداری کردن اضافه بر عالوه فاضالب که دارد وجود احتمال این همچنین .است افزوده  خاک

در مطالعه  .(87کرمی، ) باشد داده افزایش محلول، کالتهای ایجاد با نیز و تجزیه فرایندهای طی را خاک در عنصر این ترکیبات

شنیانگ چین صورت گرفت طی آبیاری با فاضالب صنعتی مس از میزان استاندارد خود تجاوز ای که توسط لی و همکارانش در 

نموده است. و همچنین در مطالعات انجام گرفته در زیمباوه و ایتالیا که آبیاری با مخلوط لجن و فاضالب انجام گرفته میزان مس 

 از حد استاندارد خود در خاک باالتر بوده است.
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ترکیبات نیکل در طبیعت جذب ذرات خاک و رسوبات شده و در نهایت به صورت غیر متحرک درمی آیند. بخش اعظم  نیکل:

شواهد چندانی درباره تاثیر نیکل بر  .در زمینهای اسیدی نیکل بسیار متحرک میشود و معموالً در آبهایزیرزمینی شسته میشود

ضر دانشمندان می دانند که غلظت باالی نیکل در خاکهای ماسه سایر موجودات زنده به غیر از انسان وجود ندارد. در حال حا

در  .نیکل در بافت گیاهان تجمع می یابد و در نتیجه مقدار نیکل در سبزیجات افزایش پیدا میکند .ای به گیاهان صدمه میزند

 .(09ی، امین) بدنشان میشودصورتیکه افراد از سبزیجات حاصل از مناطق آلوده به نیکل تغذیه کنند، مقدار زیادی نیکل وارد 

در مطالعاتی که در جنوب تهران، ری، مشهد، ساری و شهرکرد بر روی زمین های آبیاری شده با فاضالب شهری صورت گرفته 

 است میزان نیکل از حد استاندارد تجاوز نموده است.

ده ز به باالتر از حد استاندارد خود رسیدر مطالعه ای که در بنگالدش توسط کبریا و همکارانش صورت گرفت غلظت منگن منگنز:

بود و همچنین در آزمایشات انجام گرفته بروی خاک هایی که در تایوان با فاضالب صنعتی آبیاری می شدند منگنز به باالتر از 

 حد استاندارد خود رسیده بود.

ط لجن و فاضالب صورت گرفته است. در مطالعه ای که توسط چنگ و همکارانش در چین در رابطه با استفاده از مخلو سرب :

غلظت سرب به باالتر از حد استاندارد خود در خاک رسیده است. همچنین هولدو و همکارانش نیز در چین به غلظت سرب باالتر 

در ایران نیز در طی مطالعاتی که توسط صالحی و طبری در  از حد استاندارد در خاک های آبیاری شده با فاضالب دست یافتند.

وب شهر تهران بر خاک های آبیاری شده با فاضالب شهری انجام گرفت غلظت سرب به باالتر از حد استاندارد خود رسیده جن

 بود. همچنین طبری این مطالعه را در شهر تهران نیز انجام داد و غلظت سرب باالتر از حد استاندارد بود.

رانش صورت گرفت کروم به باالتر از حد مجاز خود در خاک دست در واناسی هند در مطالعه ای که توسط سینگ و همکا  کروم:

یافته بود. و همچنین در زیمباوه طی آبیاری با مخلوط لجن و فاضالب ماجاوتی و همکارانش به غلظت باالتر ی از کروم در خاک 

 دست یافتند.

به مقادیر باالتر از استاندارد روی برای  لی و همکارنش در بررسی خاک های آبیاری شده با فاضالب صنعتی ، شنیانگ چین روی:

خاک دست یافتند. همچنین در مطالعات انجام گرفته در هارار زیمباوه و چین  هم به نتیجه ای مشابه با لی و همکارانش دست 

د استاندارد از ح یافتند و در ایتالیا و زیمباوه که آبیاری با استفاده از مخلوط لجن و فاضالب صورت می گیرد غلظت روی به باالتر

 خود رسیده است.

در هیچ کدام از مطالعات غلظت آهن از حد استاندارد خود فراتر نرفته است ولی افزایش تجمع در خاک های آبیاری شده  آهن:

 با فاضالب بنگالدش، تونس و همچنین شهرهای مشهد و تهران ایران به مقدار قابل توجه دیده شده است.

 در موجود سنگین فلزات غلظت چون متعددی عوامل به بستگی خاک، سنگین فلزات تجمع روی بفاضال با آبیاری تأثیر

غلظت باالی فلزات سنگین  .(8913،بیگی هرچگانی)دارد خاک کاتیونی تبادل ظرفیت و بافت آبیاری مدت ، pH، طول فاضالب،

در فاضالب به همراه استفاده طوالنی مدت در آبیاری اراضی می تواند سبب افزایش قابل توجه فلزات سنگین شود..به طور مثال 

سال تقسیم شد و مشاهده شد  13تا  9در مطالعاتی که توسط کلَی و همکارانش در تونس صورت گرفت دروه های آبیاری  به

اربرد فاضالب یا طوالنی شدن دوره استفاده از فاضالب بر غلظت فلزات سنگین افزوده شد. همچنین چن و که با افزایش ک
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سال منجر به افزایش شاخص انباشت آلودگی، روی،  59همکارانش و کان و هکارانش نشان دادند که آبیاری با فاضالب به مدت 

 مس، کادمیوم، کروم، سرب و نیکل در خاک شده است.

سال فقط غلظت آهن موجود در خاک  5در مطالعات راتن و همکارانش نشان داده شد که آبیاری با فاضالب به مدت همچنین 

سال غلظت فلزات سنگین آهن، زوی، مس ، منگنز و نیکل و سرب خاک  89سال غلظت نیکل و سرب  و به مدت  19به مدت 

به این نتیجه دست  8993و  1009لینا و همکارانش در چین با بررسی غلظت کادمیوم خاک طی سال های افزایش یافته است. 

 برابر افزایش یافته است. 5/1یافتند که در این فاصله زمانی غلظت کادمیوم خاک به بیش از 

ست ت سنگین در خاک مورد آبیاری اکیفیت فاضالب مورد استفاده در آبیاری نیز یکی از عوامل موثر و تاثیر گذار بر غلظت فلزا

به طوری که مطالعات انجام گرفته در تایوان توسط چِن و همکارانش در چین بروی خاک های آبیاری شده با فاضالب صنعتی 

گویای آن می باشد. که طی آن تمامی فلزات سنگین مورد بررسی )مس، منگنز، نیکل و کروم( باالتر از حد استاندارد تعیین 

ند. همچنین در مطالعات صورت گرفته در زیمباوه توسط ماجاوتی و همکارانش بروی خاک های آبیاری شده با مخلوط شده بود

  لجن و فاضالب تمامی فلزات مورد بررسی )کروم، کادمیوم، مس، سرب و روی( باالتر از حد استاندارد بودند.

خاک آبیاری شده با فاضالب مشاهده کردند غلظت کادمیوم و ساله فلزات موجود در  83آقا براتی و همکارانش نیز با بررسی 

سال کاهش و غلظت نیکل افزایش یافته است.که این تغییرات ناشی از تغییرات کیفیت فاضالب و افزایش نیکل  83سرب پس از 

طالعه در م ان می دهد.در پساب بوده است. همچنین در مطالعه انجام شده توسط ترابیان نیز نتایج مشابهی با این مطالعه را نش

انجام شده توسط طبری و همکارانش نیز مشاهده شد که غلظت فلزات سنگین در خاک آبیاری شده با چاه کمتر از محتوای 

فلزات سنگین توده خاک تحت آبیاری با فاضالب بوده است که بیانگر تاثیر کیفیت آب آبیاری بروی تجمع فلزات در خاک می 

                                                                                                                    باشد.                

بررسی تغییرات عمقی فلزات سنگین هم نشان دهنده تفاوت معنی داری می باشد به طوری که غلظت فلزات سنگین در الیه 

همین راستا مطالعات انجام گرفته توسط مالدونادو در جیهواهوای مکزیک، لینا و  سطحی بیشتر از الیه های عمقی است. در

غلظت کمتر فلزات سنگین در عمق های پایین  همکارانش در چین و طبری و آقابراتی در ایران به نتایج مشابهی دست یافتند.

پایین خاک و آبیاری سطحی با فاضالب سمت های ت و در نتیجه حرکت ضعیف آن ها به تر خاک به علت پویایی کم این فلزا

 (.77افیونی، ) می باشد. همچنین در این راستا بافت و جنس خاک نیز تاثیر گذارند

  نتیجه گیری :

به رغم جنبه های مفید کاربرد فاضالب، مقایسه سطح فلزات سنگین در مطالعات  انجام شده با مقادیر استاندارد آن ها در خاک 

تجمع این فلزات در خاک رخ داده است که این افزایش کیفیت فاضالب مورد استفاده و طول زمان کاربرد نشان داد که افزایش 

فاضالب موثر بوده اند. به طوری که با استفاده طوالنی مدت از فاضالب و یا ورود فاضالب های صنعتی و لجن فاضالب سطح 

بنابراین با توجه به این دو ماهیت فاضالب  دگی خاک شده است.فلزات در خاک به باالتر از حد استاندارد رسیده و موجب آلو

شیمیایی آن با استاندارد های بین المللی ارائه شده امری ضروری است. تا هم -مدیریت صحیح و تطبیق خصوصیات فیزیکی

جوامع انسانی و محیط  بتوان از فاضالب به عنوان یک منبع غنی از مواد آلی برای آبیاری بهره جست و هم از عوارض سوء آن بر

 زیست جلوگیری کرد.
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