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Abstract
Indiscriminate population growth, especially in urban areas
and the emergence of metropolises, population
concentration and involuntary human intervention in nature,
the wave of consumerism along with the advancement of
technology has led to the production of diverse solid waste
with a wide range in the world. Many of the wastes
produced, especially from industrial activity, have entered
the air and soil due to population growth, urban
development, and ultimately pollution. Nowadays, the
development of new methods of managing resource
utilization and the use of low-input farming systems in
order to achieve sustainable agricultural goals and
environmental protection has become particularly
important. Sewage sludge is rich in organic matter and
essential elements needed by plants such as nitrogen and
phosphorus. The use of sewage sludge as fertilizer in
agricultural fields, in addition to having economic
advantages, is also a good option to solve its environmental
problems. The main limitation of wastewater sludge
consumption is the presence of high concentrations of
heavy metals such as lead and cadmium. The use of sewage
sludge in agricultural fields should be done by considering
all its beneficial and harmful aspects, and maintaining the
health of consumers of agricultural products should be a
priority in all programs. This article tries to examine the
useful and harmful aspects of the use of sewage sludge in
agriculture.
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چکیده
،رشد بیرویه جمعیت به ویژه در مناطق شهری و پدید آمددن کدالنشدهراا
 موج مصرفگرایی امگام،تمرکز جمعیتی و دخالت بیرویه بشر در طبیعت
با پیشرفت تکنولوژی موجب تولید مواد زائد جامد متنوع با طیف وسدی در
 بسیاری از مدواد جامدد زائدد تولیدد شدده خصوزدا از.جهان گردیده است
 وارد ادوا و خدا، توسعه شدهراا،فعالیت زنعتی به دلیل افزایش جمعیت
 امروزه ابداع شدیوهادای ندویم مددیریت.شده و نهایتا سبب آلودگی شدهاند
-بهرهبرداری از مناب و استفاده از سیستماای زراعی کمنهاده به منظور دست
 اامیت ویدژهای پیددا،یابی به ااداف کشاورزی پایدار و حفظ محیطزیست
 لجم فاضالب دارای ماده آلی فراوان و عنازر ضروری مورد نیاز.کرده است
 کاربرد لجم فاضدالب بده عندوان کدود در.گیاه مانند نیتروژن و فسفر است
 گزینه مناسبی نیدز،زمیماای کشاورزی عالوه بر داشتم برتریاای اقتصادی
 محددودیت ازدلی مصدرف لجدم.برای رف مشکل زیستمحیطی آن است
-فاضالب وجود غلظتاای باالی فلزات سنگیم مانند سرب و کادمیوم مدی
 کاربرد لجم فاضالب در زمیماای کشاورزی باید بدا در نظدر گدرفتم.باشد
-تمامی جنبهاای مفید و مضر آن زدورت گیدرد و حفدظ سدالمت مصدرف
 در ایدم.کنندگان محصوالت کشاورزی باید در اولویت امه برنامهادا باشدد
نوشتار سعی شده است تا جنبهاای مفید و مضر کداربرد لجدم فاضدالب در
.کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد
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مقدمه و کلیات

کشاورزان سطح باالیی از مدواد آلدی و امیندیم نیتدروژن

بیوسالیداا یا جامدات زیسدتی در درجده اول مدواد جامدد

( ، )Nفسفر ( )Pو سدایر مدواد مغدذی را کده بدرای رشدد

آلی غنی از مواد مغذی اسدتند کده تحدت فرآیندد تصدفیه

گیااان ضروری استند ارائه میداند و به سداختار خدا ،

فاضالب شهری تولید مدیشدوند و قدبال بده عندوان لجدم

حفظ رطوبت ،محتوای رطوبت و ظرفیت تبدادل کداتیونی

فاضالب نامیده میشدند (شکل  .)1مواد جامدد فاضدالب

کمع میکنند .مواد مغذی موجود در بیوسولیداا از طریق

انگامی در طی فرآیندد تصدفیه تیبیدت شدوند ،تبددیل بده

انتشار آاسته (کندراا شدن) با  15تا  25درزد نیتروژن و

بیوسولیداا میشوند (شکل  )2که در کشاورزی مدیتدوان

فسددفر در سددال اول و بآیدده آن در سددالاددای بعدددی در

از آن به عندوان یدع عامدل آادع یدا کدود اسدتفاده کدرد

دسدتر

اسدتند ( .)Eamens and Waldren, 2008نکتده

(( .)Epstein, 2003شکل  .)9به طور سودمند مدیتدوان از

مهم ایم است که بیوسولیداا میتوانند حاوی مآدادیر کدم

استفاده

فلزات سنگیم مانند سرب و کادمیوم و پداتوژنادا باشدند.

کدرد .کشدداورزان اغلدب بدده دنبدال جددایگزیمادایی بددرای

بنابرایم ارزیابی اثرات زیستمحیطدی بیوسدالیداا قبدل از

کوداای معمولی استند و محصولی میخوااند کده تدوان

ار نوع کاربرد آناا در کشاورزی الزم و ضدروری اسدت

رقابتی از لحاظ کیفیت و قیمدت بدا کودادای معمدولی را

(.)Eamens, 2006

بیوسولیداای غنی از مواد مغذی برای تهویه خا

داشددته باشددد ( .)Michalk et al., 2003بیوسددالیداا بدده

شکل  -1لجن فاضالب
Fig 1- Sewage sludge

شکل  -2بیوسالید
Fig 2- Biosalid
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شکل  -3کود حاصل از لجن فاضالب
Fig 3- Fertilizer from sewage sludge

دف لجم (بیوسالید) یع مسئله جهانى است و روشادا

آن به عنوان کود به زمیماای کشاورزی اضافه مدیگدردد.

دف متنوع با توجه به شدرایط محلدی انتبداب مدیشدوند.

لجم فاضالب به دلیل وجود عنازر غذایی مورد نیاز گیداه

روش دف لجم معموال به روش دف نهایی پساب وابسدته

و امینیم ماده آلی فراوان بده عندوان کدودی ارزانقیمدت

است و از آن تاثیر میپذیرد .با ایدم حدال وضد مآدررات

مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است (واثآی و امکاران،

برای انتباب روش دف متناسب لجدم بطوریکده موجدب

 .)1933کاربرد بیوسالیداا در کشاورزی عالوه بدر کدااش

آسیبرسداندن بده محدیطزیسدت نشدود ،ضدروری اسدت

ازینهاای مربوط به دف لجم فاضدالب مدیتواندد ببدش

( .)Farzadkia et al., 2009یکدی از روشادای مددیریت

زیادی از فسفر مورد نیاز بسیاری از گیااان را تأمیم نماید

لجم فاضالب ،کاربرد آن در کشداورزی و ازدالخ خدا

( .)Tamrabet et al., 2009از طریددق بررسددی پتانسددیل

بهبدود بافدت خدا  ،افدزایش مدواد

برتریاا و خطرات کاربرد لجدم فاضدالب در زمدیمادای

است .بیوسالید باعد

مغذی و حازلبیزی خا میشود .معموال برای دف لجم

کشاورزی مشدبص شدد کده کداربرد لجدم فاضدالب در

در زمیم بایستی به توپدوگرافی زمدیم ،ندوع گیداه مددنظر

زمیماای زراعی عالوه بر ایم که عنازدر ضدروری مدورد

امیددون درختددان ،محصددوالت علوفددهای و محصددوالت

نیدداز گیااددان را تددأمیم نمددوده ،مسددایل زیسددتمحیطددی و

کشاورزی توجه نمود .تعییم خصوزیات فیزیکی لجم نیز

اقتصادی مربوط به دفدم و سدوزاندن لجدم را نیدز مرتفد

برای انتباب روشاای کداربری و انتآدال لجدم ضدروری

مدیسدازد ( .)Singh and Agrawal, 2010بدا توجده بده

است .امینیم خصوزیات بیولدوژیکی و شدیمیایی لجدم

توزیهاای وزارت جهداد و کشداورزی مبندی بدر مصدرف

نیز در انتباب روش دف مناسب ضدرورت دارد ( Basim

کمتر کوداای شیمیایی ،بده منظدور پیشدگیری از آلدودگی

 .)et al., 2012بطور متوسط ساالنه  93میلیدون تدم لجدم

محیطزیست و امینیم با توجه بده دالیدل اقتصدادی کده

فاضالب در جهان تولید میشود ،که حدود  21میلیون تم

کشاورزان را به مصرف بیشتر کوداای آلی ترغیب نمدوده،
بررسی اثر لجم فاضالب بر بدر خدا از اامیدت خازدی
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برخوردار شده است (واثآی و امکاران .)1933،با تددویم

 -حدود آالینده :برای تعییم کیفیت کلی بیوسدالیداا سده

جنبهاای زیستمحیطی و بهداشت عمومی مرتبط بدا ایدم

پارامتر معموال مورد ارزیابی قرار می گیرد که به شرخ زیدر

مواد ،بسیاری دیگر از انواع بیوسالید نظیر تیبیدتشدده بده

است :سطح آالیندهاا (فلدزات) ،سدطوخ کیفدی بده لحداظ

روش قلیایی ،تیبیتشده به روش حرارتدای و بیوسدالید

میزان پاتوژن و کااش جذب ناقلی (.)Wun Jern, 2006

گرانول شده و نیز نوع دیگری از ایم مواد به زورت مای

 -سطح آالیندهها :برای فراام کدردن امکدان کداربرد ایدم

که کمتر پردازش شددهاندد ،قابدل اسدتفاده اسدت .آژاند

مواد باکیفیت متغیر در زمیم ،ببش  539حدود مبتلفی از

حفاظت از محیط زیست امریکدا در سدال  1111گدزارش

غلظت آالیندهاا را به فراخور کداربرد و دفد ارائده کدرده

کرده است که تآریبا  6/1میلیون تم جامدات خشع لجدم

است :حدود سآف غلظت آالیندده ،ندر ادای بارگدذاری

فاضالب در سدال  1113تولیدشدده کده از ایدم مآددار 63

تجمعی آالینده و نر بارگذاری ساالنه آالیندده بدر مبندای

درزد مورد اسدتفاده سدودمند قدرار گرفدت و  03درزدد

وزن خشددع .حدددود سددآف غلظددت آالینددده بایددد بددرای

بدون ایم که تالشی برای بازیابی مواد مغذی و سایر مدواد

بیوسالیداایی که در زمیم به کار میروند و نیز آن دستهای

ارزشمند آن زورت گیرد دف شد .قوانینی که بدر اسدتفاده

که برای فروش به زورت فله و یا بده شدکل بسدتهبنددی

از ایم مواد ارزشمند اثر می گذارد شامل تدأثیر غیرمسدتآیم

ارائه میشوند به طور تمام و کمال اعمال شود .ندر ادای

از قانون آب سالم ( )1111و ( )1131و قدانون ممنوعیدت

بارگذاری تجمعی آالینده برای جامدات زیستی توده ای به

( )1133و تدأثیر مسدتآیم مربدوط بده

کار میرود .ایدم حدد از اسدتاندارد حدداکیر غلظدتادای

ببش  539قانون  CFR40میباشد .ایم ببش که در سدال

مربوطه را داراست ،ولی حدود سدآف غلظدت آالیندده را

 1119تدویمشده است مآررات مربوط بده کداربرد و دفد

برآورده نمیکند .در حآیآت ایم میدزانادا مآددار آالیندده

بیوسالیداا را به وضوخ تعریف کدرده و بده ابدزاری مفیدد

موجود در توده زیستی برای کارکرد در یع ناحیه از زمیم

برای مدیران ایم ببش در امور تجاری تبدیل کرده است.

برای کل طول عمر مکان کاربرد دارندد .ندر ادای سداالنه

 -الزامات استفاده سودمند :تحت مفداد ازدالحیه قدانون

بارگذاری آالینده برای جامدات زیستی که حدود حدداکیر

حفاظت محدیطزیسدت آمریکدا در سدال

غلظت مربوطه به خود را دارا است .ایم دسته به زدورت

 1119بنا بر کد  03قانون فددرال ،اسدتاندارداایی را بدرای

بسته بندی درآمده و به زاحبان مندازل فروختده مدیشدود

استفاده یا دف لجم فاضالب تدویم نمود .ادف از تنظدیم

(.)Wun Jern, 2006

ایم قوانیم ،تضمیم ایم نکته است که بیوسالید بده روشدی

 -کاهش پااوون هاا :دومدیم پدارامتر در تعیدیم کیفیدت

استفاده یا دف شود که سالمت انسدان و محدیطزیسدت را

بیوسالیداا وجود یا عدم وجود پاتوژناایی نظیدر بداکتری

حفظ کند ).(Wun Jern, 2006

سالمونال ،ویرو اای روده ای و تبمع زنده کرم اسدت.

انباشت در اقیدانو

آب سالم ،آژان

زیستتودهاای تیبیت شده بر اسا

سطح حضور پداتوژن
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 Aو  Bطبآهبندی میشدوند .در زدورتی کده

با توجه به وجود پتانسیل باالیی از زائدات آلی که قابلیدت

به دو کال

پاتوژن عمال کمتر از سطوخ قابل شناسایی باشند ،جامدات

کمپوسدددت شددددن را دارندددد و مزایدددای کمپوسدددت و

 Aخواانددد بدود .انددواع لجدماددای

کو-کمپوست در تامیم مواد مغذی خا و ازالخ باروری

تیبیت شدده کده بدرای کداربرد در زمدیم ،مدمزارادا یدا

آن و تامیم کود آلی مناسب در جهت برآورده کدردن نیداز

باغیه اای خانگی به زورت بستهبندی فروخته و عرضده

در کشدداورزی و از طرفددی خطددر دف د نامناسددب زائدددات

 Aبرخوردار باشند .اگر پاتوژنادا

بیولددوژیکی ،لجددم فاضددالب و افددزایش خطددر تهدیدددات

تا سطوحی کااش یابند که تا زمانی که برای جلدوگیری از

استفاده بیرویه از کوداای شیمیایی ،میطلبد تا بدا توجده

از کداربرد در زمدیم اعمدالی زدورت

از مواد آلی از

زیسدتی دارای کدال

می شوند ،باید از کال
مواجهه با آناا پ

گیرد که برای سالمت عموم و محیطزیست خطدر نداشدته
باشند ،جامدات زیستی کال

 Bنامیده مدیشدوند ( Wun

.)Jern, 2006

بیشتر به کمپوست و تهیه کمپوست مشتر

پتانسیلاای موجود در ایم ببش استفاده شود (زوزلدی و
اعالء.)1913 ،
 -ارزش باالی عناصت غذایی کل و قابل جذب در لجن

برای ناقلیم که

فاضالب :ارزش عنازر غذایی بیوسالید یا لجم فاضدالب

 -کاهش جذب ناقلین :جذابیت با بیوم

و پرنددگان

از نظر غلظت کل و قابل جذب عنازری نظیر م  ،روی،

می باشد ،سومیم پارامتر کیفیدت جامددات زیسدتی اسدت.

منگنز و آام نسبتا باال بوده و حاوی مآادیر قابدل تدوجهی

ببش  539ده گزینه برای کااش جذب ناقلیم ارائه کدرده

مواد مغذی ضروری برای رشد گیاه است .بنابرایم کداربرد

است کده شدامل برخدی از فرآیندداای تیبیدت اسدت کده

آن در کشدداورزی بدده عنددوان کددود دارای پتانسددیل بدداالیی

پدداتوژناددا را کددااش مددیدادددب بنددابرایم در یددع طددرخ

میباشد (رحمانی و امکاران.)1919 ،

قابل قبول ،کدارکرد جامددات زیسدتی کدال  Bدر زمدیم،

 -افزایش ماده آلی :بیوسالیداا حاوی مآادیر زیادی مدواد

روشاای کااش جذب ناقلیم را مدیتدوان بدا روشادای

آلی استند و ایم یکی از ازدلی تدریم دالیلدی اسدت کده

کااش پاتوژن تلفیق کرد (.)Wun Jern, 2006

کشاورزان مایل به استفاده از آن استند .ماده آلی از طریدق

اثااتات مفیااد کاااربتد لجاان فاضااالب در ااا هااای

افزایش ظرفیت نگهداری آب خا و بهبود دانهبندی خا

کشاورزی

و کااش جدرم مبصدوظ ظدااری خدا  ،سدبب بهبدود

جانوران و حشدراتی نظیدر جونددگان ،مگد

 -امکا وولید کمپوست مشتت

لجن فاضالب با اناوا

خواظ فیزیکی خا

و محیط رشد ریشه میشود .استفاده

زائدات بیولونیکی :مدیریت زحیح لجم تصفیهخانهاای

از بیوسولیداا امینیم میتواندد ظرفیدت تبدادل کداتیونی

فاضالب شهری ،مواد زائدد آلدی و محصدوالت جدانبی و

خا را افزایش داد .در نیم شرایطی گیااان بهتدر قدادر

زائدات بیولوژیکی تولیدشده در زنای زراعی نآش مهمی

به تحمل دورهادای خشدکی ،اسدتبراج آب و اسدتفاده از

در ارتآاء بهداشت و سالمت جامعه و محدیطزیسدت دارد.

مواد مغدذی اسدتند .سدطح بداالی مدواد آلدی موجدود در
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بیوسولیداا نیز میتواند به گیاه در کااش دسترسی جهدت

اثتات مضت کاربتد بیوسالیدها در کشاورزی

جذب فلزات سنگیم کمع کندد .بسدته بده شدرایط آب و

 -افاازایش هاادایت الکتتیکاای :کدداربرد لجددم فاضددالب

اوایی ،ساختار خا و مدیریت آن ،ایم تأثیرات باید برای

افدزایش اددایت الکتریکدی خدا شدود و

میتواند باع

ندیم سال دوام داشته باشدد .مداده آلدی عرضده شدده از

استفاده از آن در مآادیر زیاد ممکم است در خا ادای بدا

طریق کاربرد بیوسالیداا در زمیمادای کشداورزی ممکدم

شوری باال مشکل ساز باشدب برای جلدوگیری از اثدر سدوء

اسددت رشددد جمعیددت مفیددد میکروبددی خددا را کدده

لجم فاضالب بر شوری ،مذیریت مناسدب آبیداری خدا ،

غیر فعالکننده پاتوژناا استند و در رخه عنازر غدذایی

مانند آبیاری با آب شیریم یدا آبشدویی بدا آب نیمده شدور

و دستر
فیزیکی خا

بودن آن مهم استند و بده بهبدود خصوزدیات
کمع میکنند ،تآویدت کندد ( Martin and

توزیه میگردد (زارع و امکاران.)1919 ،
 -افاازایش غل اات فلاازات ساان ین Perez-Murcia :و

.)Kelso, 2009

امکاران ( )2336با بررسی تأثیر لجم فاضدالب بدر رشدد

 -افزایش میزا محصوالت کشااورزی در زماین هاای

کلم بروکلی گزارش نمودند ،افزودن لجم فاضالب باعد

اصالح شده با لجن فاضالب :در تحآیآدی کده در ببدش

افددزایش غلظددت فلددزات سددنگیم در کلددم بروکلددی شددد.

و گیاه در دانشدگاه ویرجینیدا در

 Kednizو امکاران ( )2336اثرات کاربرد لجم فاضدالب

زمینه استفاده از لجم فاضالب به منظدور رفد احتیاجدات

و نیتروژن را بر رشد سدورگوم داندهای در ترکیده بررسدی

کشاورزی انجام گرفت ،خصوزیات

نمودند .نتای آنان نشان داد بعد از کاربرد لجم فاضدالب،

ایم ماده از نظر مواد آلی ،ظرفیت نگه داری آب ،ادوادای

غلظت فلزات سنگیم در برگ و دانه کمتر از سطوخ سمی

خدددا و منبد د اندددرژی بدددرای کدددرمادددای خددداکی و

برای انسان و دام بدوده و مدیتدوان از لجدم فاضدالب بده

گدزارش شدد .نتدای ایدم

عنوان کود نیتروژن در تولید ذرت سورگوم دانهای استفاده

علوم محیط زیست خا
گیااان و بهبود خا

میکروارگانیسماای مفید خدا

مطالعات نشان داد که محصوالت کشاورزی در زمیمادای

نمود (رحمانی و امکاران.)1919 ،

ازالخ شده با لجم ،خیلی بیشتر از زمیمادایی اسدت کده

 -طااتات میکتوبیولااونیکی بیوسااولیدها :فرآینددداای

توسط کود تجاری حازلبیز شددهاندد .گدزارشادای 25

تصفیه فاضالب به منظور کااش تعداد پاتوژناای موجود

ساله ایم تحآیق ،حاوی شدوااد زیدادی مبندی بدر مزایدای

در بیوسولیداا طراحی شدهاند .اگر ه تعداد باکتریاا بعد

کاربرد لجدم تولیددی مطدابق بدا قدوانیم بدوده اسدت .در

از کاربرد بیوسالید کااش مییابد ،اما برخی از آنادا پد

گزارش مذکور بر وجود پدایش و کنتدرل دائمدی بدر روی

از استفاده از بیوسولیداا ممکم است برای برخی از ماهادا

کاربرد لجدم بده منظدور پاسدبگویی بده شدع و نگراندی

پایدار باشند و حتی میتوانند افزایش پیددا کنندد .ایدم بده

عمومی مردم تاکید شده است (.)Evanylo, 1999

خودی خود خطرات قابل توجهی برای سالمتی به امدراه
ندارد ،اگر ه در حیم اسدتفاده از فدرآوردهادای بهداشدتی
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معمولی اعمال مدیشدود .تحآیآدات نشدان داده اسدت کده

زئولیت (نوعی کانی سیلیکاتی) که استفاده از آن منجدر بده

مدیریت مناطآی کده بیوسدالید در آن مطدابق دسدتورالعمل

حذف فلزات سنگیم میشود استفاده کرد .مشدکل تجمد

 NSWاستفاده میشود خطراتی را که برای سالمتی انسدان

فلزات سنگیم نیدز برطدرف خواادد شدد .در ایدران لجدم

و رای حیوانات دارد ،به طور مستآیم یا از طریق زنجیره

فاضالب عمدتا به دلیدل ارزاندی قیمدت ایدم فدرآورده در

غذایی به حداقل میرساند (.)Martin and Kelso, 2009

کشدت گیااددان دارای خدامخددوری مبصوزدا سددبزیجات

 -مواد وجزیهپذیت باقیمانده در زمینهای کشاورزی کاه

استفاده شده و به دلیل وجود آالینددهادای آلدی و معددنی

بیوسالید در آ اساتفاده شاده اسات سامی اسات :در

مبتلددف در آناددا ،خطددر بددروز انددواع بیمدداریاددا در

پرتآال و ورونای ایتالیدا نیدز در دانشدکده علدوم دانشدگاه

مصرفکنندهاا افزایش مییابد (عسگریلجایر و امکاران،

 BEJAتحآیآددی مشددتر در مددورد ارزیددابی شددیمیایی و

 .)1910بندددابرایم در مدددورد محصدددوالت کشددداورزی و

سمشناسی بر روی مواد تجزیهپذیر باقیمانده در زمیمادای

سبزیجات تحت کشت کوداای دارای مواد آالیندده مانندد

کشداورزی ،سدده نددوع پسددماند قابدل تجزیدده شددامل لجددم

لجم فاضالب پیشنهادات ترویجدی ذیدل جهدت حصدول

تصفیهخانهاای فاضالب ،کمپوست حازل از پسدمانداای

نتای بهتر ارائه میشود.

جامد شدهری و کمپوسدت پسدمانداای بداغی را بررسدی

 -استفاده از معادالت ارزیابی خطر برای بده دسدت آوردن

از انجام آنالیز زیستسنجی بدا

خطرات مصرف آنادا توسدط گدروهادای مبتلدف سدنی

کرماای خاکی ،لجم تصفیهخانهادای فاضدالب بده دلیدل

مصرفکننده پیشنهاد میشدود .بدا محاسدبه شداخصادای

مرگ و میر قابدل مالحظده

خطرپذیری مصرفکنندهاا ،میزان خطرپذیری گدروهادای

کرماای خاکی گردید ،سمی شناخته شد ( Alvarenge et

مبتلف سنی مصرفکننده ناشی از مصرف گیااان کشدت

.)al., 2007

شده تحت لجم پرتوتابی شده و نشده به دست میآید.
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