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مروري بر توزيع و پايش هورمونها در محيط و حذف آنها در
سيستمهاي تصفيه فاضالب
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 6کميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 2مرکز تحقيقات زيست فناوری دريايي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 9مرکز تحقيقات بهداشت محيط سيستمي ،نفت ،گاز و انرژی ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 4گروه مهندسي بهداشت محيط ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

(دريافت مقاله -99/2/64 :پذيرش مقاله)99/4/25 :

چكيده
هورمونهای استروئيدی از جمله ترکيبات مختل کننده غدد درونريز ( )EDCهستند ،که با ايجاد اثرات منفي بر سالمت انسان ،حيوانات
و تعادل اکوسيستم ،به دغدغه بزرگ جوامع امروزی تبديل شدهاند .در سالهای اخير مطالعات زيادی بر روی توزيع هورمونها در
خانههای فاضالب شهری ،فاضالب بيمارستاني و فعاليت دامداریها صورت ميگيرد .مقادير اندازهگيری شده در ورودی تصفيه خانههای
فاضالب ،الگون دامداریها ،آبهای سطحي و زيرزميني ،غلظت متفاوت هورمونها را در محدوده نانو گرم بر ليتر نشان ميدهد .اما
آنچه دارای اهميت است که در غلظتهای جزيي و به ميزان نانو گرم بر ليتر نيز اثرات زيست محيطي خود را بر جای ميگذارند .تحت
تأثير تجزيه ،جذب و انتقال زيستي ،مقداری از هورمونها تجزيه و از فعاليت هورموني آنها کاسته ميشود .فرايندهای تصفيه فاضالب
شامل تصفيه مقدماتي ،اوليه ،ثانويه و پيشرفته ،مهمترين راههای جلوگيری از ورود ترکيبات هورموني به محيط زيست ميباشند .لجن
فاضالب نيز توسط فناوریهای در دسترس بايستي پيش از ورود به محيط ،از وجود هورمونها پاکسازی گردد .فرايندهای تصفيه
فاضالب در فاز آبي و لجن ،تحت تأثير شرايط عملياتي مختلف ،درصدهای حذف متفاوتي از هورمونها را نشان ميدهند .در اين مقاله
سعي شده است مشكالت و جنبههای مختلف زيست محيطي هورمونها مورد بررسي قرار گيرد.
واژگان کليدی :هورمون ،محيط زيست ،تصفيه فاضالب ،انتقال بيولوژيكي
*بوشهر ،مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس ،پژوهشکده زیست پزشکی خلیج فارس ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
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/ 994طب جنوب

مقدمه
هورمونها را در آبهای مرتبط با پساب تصفیه

مینرالوکورتیکواستروئیدی

آندروژن

خانههای فاضالب یافتهاند.نخستین گزارشها در مورد

(تستوسترون) و استروژن تقسیم میشوند ( .)9از دسته

حضور هورمونهای انسانی در آب ،که در سال 5691

استروئیدها ،هورمونهای استروژنی بهدلیل اثرات

منتشر شد ،نشان میداد استروئیدها بهطور کامل طی

شدیدتر ،پیچیدگی ،تنوع ساختارهای شیمیایی و انتقال

فرایندهای متداول تصفیه فاضالب حذف نمیشوند.

به فرمهای آزاد و مرکب توجه بیشتری را به خود

در حالی که گزارشهای دیگری نیز طی سالهای

جلب کردهاند ( .)9بیشتر استروژنهای آزاد شده به

 5691-5691حضور هورمونها در محیطهای آبی را

محیط زیست ،هورمونهای  )E1( stroneو

نشان میداد ،توجه کمی به این موضوع نشان داده شد،

 )E2( 17β-stradiolمیباشند که توسط همه انسانها

تا اینکه بین حضور این ریز آالیندهها در آب و اثرات

و حیوانات دفع میشوند .دیگر استروژنها که به

سمی آنها بر ماهیها ،ارتباط مستقیمی پیدا گردید.

مقادیر کمتر به محیط دفع میشوند شامل estriol

امروزه هورمونها از آالیندههای همیشه حاضر پساب

( ،)E3استروژن ساختگی 17α-Ethynyl stradiol

تصفیه خانهها محسوب میگردند (.)5

( )EE2و مسترانول میباشند ( .)6استروئیدها با

در سالهای اخیر بررسیهای زیادی بهمنظور بررسی

غلظت کم و فعالیت هورمونی شدید در محیط حضور

شیوع و اثرات هورمونها ،بهعنوان دسته اصلی

دارند و اثرات خود را دوزهای کم (نانوگرم بر لیتر)

ترکیبات مختل کننده غدد درون ریز ( ،5)EDCsدر

اعمال مینمایند (.)51

محیط صورت گرفته است .ترکیبات مختل کننده غدد

در سالهای اخیر تالشهایی جهت غلبه بر این مشکل

درونریز ،ترکیبات شیمیایی با پتانسیل ایجاد اثرات

صورت گرفته است .نکته کلیدی برای حل این مشکل،

منفی بر سیستم غدد درونریز انسان و حیوانات

شناسایی این ترکیبات ،اندازهگیری دقیق مقادیر آنها

میباشند ( .)2ورود EDCها به محیط و پیرو آن،

در سیستمهای آبی و گسترش روشهای حذف آنها

اثرات نامطلوب بر ارگانیسمهای آبهای شیرین،

از محیط میباشد ( .)2بنابراین با توجه به اهمیت

پایداری اکوسیستم و سالمت انسان ،به دغدغه بزرگ

موضوع و نگرش کشورهای پیشرفته در جهت حفظ

بهداشت عمومی در جوامع امروزی تبدیل شدهاند (.)3

محیط زیست و اقدامات آنها در جهت شناسایی و

EDCها ترکیباتی نظیر هورمونهای استروئیدی طبیعی

حذف این آالیندهها از محیط زیست و با التفات به

کشها،

اینکه متأسفانه در کشور ما بررسی خاصی در این زمینه

سورفاکتانتها و بیفنیلهای کلرینه را شامل میگردند.

صورت نگرفته است ،در این مقاله با مرور مطالعات

در این میان هورمونهای استروئیدی بهعلت اثرات

اخیر ،خالصهای از جنبههای مختلف محیطی

شدیدتر نگرانی ویژهای محسوب میشوند (.)4-9

هورمونها و تأثیرگذاری سیستمهای تصفیه فاضالب

هورمونهای استروئیدی به پنج دسته پروژستین

بر حذف آنها ارائه گردیده است.

و

مصنوعی،

فیتو

استروژنها،

آفت

EDC:Endocrine disrupting compounds
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حضور محيطي

بر لیتر در نمونههای ورودی اندازهگیری شدند ( .)55در

هورمونها بیشتر با پساب تصفیه خانههای فاضالب

مطالعه دیگری در سال  2155در آمریکا در بررسی

شهری ( ،)55بیمارستانی ( )52و فعالیتهای دامپروری

توزیع استروژنها در الگونهای تصفیه فاضالب،

( )53وارد محیط میشوند .پسابها به رودخانه تخلیه

غلظت  E1و  E3بهترتیب  59/6و 529

( )54و لجن بهعنوان کود روی خاک توزیع میگردد

اندازهگیری شدند ( .)59مطالعهای در سال  2111در

( .)51بنابراین ترکیبات یاد شده پیوسته و از طرق

بلژیک که خروجی تصفیه خانه فاضالب بیمارستانی را

مختلف ،وارد محیط شده و جوامع بشری روزمره با

مورد بررسی قرار داد EE2 ،در محدوده 6/9-29/9

مخاطرات آنها روبرو بوده است و خواهد بود.

نانو گرم بر لیتر E1 ،در محدوده 1/1-19/3

استروژنها روزانه از راه ادرار از انسان دفع میگردند.

و پروژسترون در گستره  1/5تا بیشتر از 511

مردان E25/9 ،E13/6 ،و  ،E35/1زنان قاعده،E19 ،

بر لیتر اندازهگیری شدند E2 .در یک نمونه با غلظت

 E23/1و  ،E34/9زنان یائسه E22/3 ،E14 ،و  E35و

 2/1نانو گرم بر لیتر مشخص گردید و متابولیتهای

زنان باردار E2216 ،E1911 ،و  9111میکرو گرم در

تستوسترون در همه نمونههای خروجی مشاهده شدند

روز  E3را دفع مینمایند EE2 .نیز بهمیزان  31میکرو

(.)52

گرم در روز توسط ادرار از زنان دفع میگردد (.)51

مطالعه دیگری در سال  2112در کانادا غلظت هورمونها

در بررسی توزیع  E1و  E2در  59تصفیه خانه کانادا

را در رودخانه تایم که پساب  52تصفیه خانه فاضالب

محدوده

شهری به آن ریخته میشود را اندازهگیری کرد و غلظت

 2/4-29نانو گرم بر لیتر با میانگین  51/9نانو گرم بر لیتر و

 E1در محدوده  31/2-49/9نانو گرم بر لیتر با میانگین

 E1در محدوده  56-99نانو گرم بر لیتر با میانگین 46

 26/1نانو گرم بر لیتر و غلظت  E3در محدوده 9/5-53/6

نانو گرم بر لیتر در ورودی تصفیه خانه اندازهگیری شدند

نانو گرم بر لیتر با میانگین  9/3نانو گرم بر لیتر گزارش شد

( .)59در مطالعهای که بر روی توزیع استروژنها در

( .)54در مطالعه توزیع هورمونهای استروئیدی در مزارع

ورودی  54تصفیه خانه فرانسه انجام شد βE2 ،E1 ،و

دامپروری ،تأسیسات پرورش آبزیان و ماهیهای

 E3در همه نمونههای ورودی مشاهده شدندE3 .

تخمگذار ،غلظت استروئیدها در الگونهای فاضالب

در

سال

،5669

غلظت

E2

در

نانو گرم بر لیتر

نانو گرم بر لیتر
نانو گرم

باالترین غلظت را در محدوده 26-999

نانو گرم بر لیتر

دامپروری ،از زیر حد تشخیص تا 911

دارا بود .غلظت  E1در محدوده 22-595

نانو گرم بر لیتر

مشاهده شدند و در نمونههای خروجی جایگاههای

و  βE2در محدوده  3/1-11نانو گرم بر لیتر اندازهگیری

پرورش ماهیان تخمگذار ،تستوسترون ،آندروستندیون و

شدند EE2 .در هیچ نمونه ورودی مشخص نشد .این

استرون تشخیص داده شدند ( .)53در مطالعهای که در

مطالعه نشان داد که غلظت هورمونها در تصفیه

انگلستان بر روی میزان دفع استروژنها از دامها صورت

خانههای شهری و روستایی تفاوت چندانی ندارد

گرفت ،مشخص گردید گر چه جمعیت حیوانی از

( .)59در مطالعه دیگری در برزیل در سال 2151-52

جمعیت انسانی کوچکتر میباشد ،اما بهدلیل

بر روی پنج تصفیه خانه فاضالب شهری ،غلظت

بارداریهای متعدد و بیشتر ،مقدار بیشتری استروژنهای

نانو گرم

استروئیدی را تولید میکنند که بیشتر بهصورت مستقیم
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نانو گرم بر لیتر

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 6999

/ 991طب جنوب

یا غیرمستقیم وارد خاک میشوند .بنابراین جمعیت

خاک میشوند E2 .طی  51روز بیش از  61درصد

انسانی ،منبع اصلی آلودگی استروژنی منابع آبی خواهد

تجزیه میشود ،در حالی که  EE2طی  21روز تقریبأ

بود .در بدترین شرایط ،حیوانات مسئول  51درصد

 61درصد تجزیه میشود .نیمه عمر  E2و EE2

آلودگی استروژنی آبهای بریتانیا گزارش شدند (.)56

بهترتیب  5/9و  1/3روز میباشد (.)25

سال

استروئیدهای پروژسترون و نرژسترل نیز در

در

مطالعه

دیگری

در

 2114-2111در کره جنوبی ،میزان هورمونها در

محلولهای آبی بیشتر با انتقال زیستی حذف

آبهای سطحی ،از زیر حد تشخیص برای  E2تا  21نانو

میگردند.

آب شیرین ،گونههای

گرم بر لیتر برای  E3اندازهگیری شدند ( .)5در مطالعه

obliquus

دیگری که مقادیر هورمون در آبهای زیر زمینی و

 Chlorella pyrenoidosaقادر به انتقال زیستی این

سطحی بررسی شد ،مشاهده گردید که مقادیر هورمون

دو استروئید میباشند .بیش از  61درصد پروژسترون

در آبهای زیرزمینی و سطحی مشابه میباشند.

توسط این دو میکرو آلگا در  1روز انتقال مییابد.

میانگین غلظت هورمونها در آبهای سطحی

نرژسترل طی  1روز توسط  S. obliquusبهطور کامل

 1/2-3/9نانو گرم بر لیتر و در آبهای زیرزمینی 1/3-4

حذف شد C. pyrenoidosa .حذف  91درصد را

نانو گرم بر لیتر اندازه گرفته شد .این مطالعه نشان داد که

نشان داد .این دو استروئید در سلولهای جلبک تجمع

هورمونها ،به سادگی از الیههای خاک عبور کرده و

پیدا نمیکنند (.)22

قادر به آلوده ساختن منابع آبهای زیرزمینی نیز

عوامل و مواد مختلف موجود در محیطهای آبی و

میباشند (.)51

خاکی ،میتوانند بر سرنوشت و چگونگی انتقال

دو جلبک

Scenedesmus

و

هورمونها در محیط تأثیرگذار باشند و اسید هیومیک
انتقال در محيط زيست

یکی از این ترکیبات میباشد .اسید هیومیک از اجزای

انتقال زیستی ،مکانیسم اولیه اکسیداسیون  EE1و E2

اصلی آبهای طبیعی میباشد که میتواند در

در محیطهای هوازی میباشد EE2 .و  E2طی فرایند

سرنوشت هورمونها در آب نقش تعیین کنندهای

انتقال زیستی به  E1تبدیل شده و  E1نیز به E3

داشته باشد (.)23

تبدیل میگردد .سرعت تجزیه  59α-E2و  59βE2در

تجزیهی زیستی  E2و تبدیل به  E1با افزایش غلظت

خاکهای هوازی یکسان و  E1متابولیسم اولیه هر دو

اسید هیومیک ( )H Aکاهش یافته و در غیاب H A

ایزومر میباشد .طی فرایند انتقال زیستی فعالیت

به بیش ترین مقدار خود میرسد .تجزیه زیستی E2

استروژنی بهترتیب از  E1 ،E2 ،EE2و  E3کاهش

عامل اصلی حذف آن میباشد که رابطه معکوسی با

مییابد ( 21و .)25

جذب  E2دارد .با افزایش غلظت  ،H Aاز صفر به 11

جذب نیز نقش مهمی در سرنوشت استروئیدها در

میلی گرم  C( C/Lبرابر است با غلظت کربن آلی

سیستمهای آبی -خاکی ایفا میکند .خاک نسبت به

محلول (میکروگرم بر لیتر) ،در واحد زمان ( ،)hجذب

 EE2جذب مؤثرتری در مورد  E2دارد 61 .درصد

 E2از صفر به  22درصد افزایش یافته و تجزیه  E2از

 EE2و  E2در سیستمهای آبی -خاکی جذب ذرات
H A: Humic acid
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توزيع و پايش هورمونها در محيط و حذف آنها در سيستمهای تصفيه فاضالب 999 /

 96درصد به  19درصد کاهش یافته است .با این

انسانی کارآمد و فنی دارد:
3

وجود ،تجزیه زیستی در حذف  E2نقش مهمتری

GC/MS

نسبت به جذب دارد .در غیاب  H Aفعالیت استروژنی

جرمی) ( 29 ،55و .)29

حداقل و حذف  E2در بیشترین مقدار خود96 ،

( LC/MS4کروماتوگرافی مایع /اسپکترومتری جرمی)

درصد میباشد (.)23

( 23و .)29

در مقایسه نمونههای فاضالب خام جمعآوری شده در

( GC-LC/MSکروماتوگرافی گازی -کروماتوگرافی

فصول گرم (بهار و تابستان) و فصول سرد (پاییز و

مایع /اسپکترومتری جرمی)(.)26

زمستان) مشخص شد ،در فصول گرم فاضالب حاوی

( 9LC-MS/MSکروماتوگرافی مایع -اسپکترومتری

مقادیر کمتری هورمون نسبت به فصول سرد میباشد

جرمی /اسپکترومتری جرمی)( 31 ،59و .)35

که دلیل آن تجزیه بیشتر تحت تأثیر افزایش دما و

( 9HPLCکروماتوگرافی مایع با عملکرد باال)(.)32

آبیاری میباشد (.)24

(کروماتوگرافی گازی /اسپکترومتری

1

HPLC-ESI-MS-MS

9

(کروماتوگرافی مایع با

عملکرد باال -یونیزاسیون الکتروسپری -اسپکترومتری
تأثير انساني و محيط زيستي

جرمی -اسپکترومتری جرمی) ( 21و  )33صورت

تاثیرات هورمونها را میتوان در دو دسته کلی و

میگیرد.

بهطور خالصه به صورت زیر بیان کرد.
الف) اثر بر سالمت انسان

روش تصفيه

 -کاهش تعداد اسپرمها

تصفیه خانههای فاضالب شهری برای کنترل گروه

 -افزایش سرطان سینه

وسیعی از مواد مانند ذرات معلق ،مواد کربنه ،مواد

 -سرطان بیضه و پروستات

مغذی و پاتوژنها طراحی میشوند .در حالی که مواد

 -اندومتریوزیس

یاد شده بهطور کارآمد و پیوسته از تصفیه خانهها

ب) اثر بر محيط زيست

حذف میشوند ،حذف ریز آالیندهها از جمله

 کاهش در باز شدن تخم پرندگان ،ماهیها والکپشتها
 ایجاد اختالل در سیستم تولید مثلی ماهیها،خزندگان ،پرندگان و پستانداران
 -تغییر در سیستم ایمنی پستانداران دریایی (.)21

گرفته شده در تصفیه خانههای فاضالب ،فرایندهای
تصفیه مقدماتی ،اولیه ،ثانویه (زیستی) و بهطور
اختیاری تصفیه پیشرفته را شامل میگردد ( .)34در این
بخش سعی شده است ،بهطور خالصه تأثیر فرایندهای
3

GC/MS: Gas chromatography/mass spectrometry
LC/MS: Liquid chromatography/mass spectrometry
GC-LC/MS: Gas chromatography-liquid
chromatography/mass spectrometry
6
LC-MS/MS: Liquid chromatography-mass
spectrometry/mass spectrometry
7
HPLC: High performance liquid chromatography
8
HPLC-ESI-MS-MS: High-performance liquid
chromatography-electrospray ionization-mass spectrometrymass spectrometry
4
5

روش آناليز
آنالیز و تشخیص هورمونها بیشتر توسط فناوریهای
زیر صورت میگیرد که نیاز به تجهیزات و نیروی
http://bpums.ac.ir
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 -مؤنث شدن ماهیهای نر

هورمونها ناکافی میباشد .فرایندها و عملیات به کار

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 6999

/ 999طب جنوب

بررسی قرار گیرد.

مرحله از تصفیه مهمترین نقش را در حذف

تصفيه مقدماتي :هدف از تصفیه مقدماتی ،محافظت از

ریزآالیندهها دارد .طی تصفیه زیستی ،این آالیندهها به

واحدهای تصفیه فاضالب میباشد .این هدف توسط

میکروفلوکها جذب شده و توسط میکروارگانیسمها

حذف اجزایی از فاضالب که پمپ را مسدود یا خراب

تحت تجزیه بیولوژیکی قرار میگیرند ( .)45در این

کرده ،یا با واحدهای بعدی تصفیه فاضالب تداخل

بخش فرایندهای مختلف روشهای تصفیه بیولوژیکی

دارد صورت میگیرد .بنابراین ،تصفیه مقدماتی جهت

بهترتیب اهمیت روش تجزیه بیولوژیکی و کاربرد

حذف آشغالهای بزرگ طراحی شده و هیچگونه

بیشتر مورد بحث قرار میگیرند.

حذف استروژنها در این مرحله صورت نگرفته یا

لجن فعال :فرایند لجن فعال ،فرایندی هوازی بوده که

میزان حذف بسیار ناچیز و در حد صفر میباشد

علت نامگذاری آن وجود توده زیستی فعال در لجن

( 31و .)39

ثانویه میباشد .لجن فعال جهت تصفیه فاضالب در

تصفيه اوليه :در این واحد ،فاضالب از حوضچه

شهرهای بزرگ استفاده شده و بیشتر برای حذف

تهنشینی اولیه عبور میکند .در این حوضچهها ،لجن

ترکیبات آلی فاضالب مورد استفاده قرار میگیرد (.)42

تهنشین شده ،روغن و چربی به سطح مایع می آید و

لجن فعال فرایندی بسیار مؤثر در حذف هورمونها

جمعآوری میگردند .با توجه به طبیعت غیر قطبی و

میباشد ( ،)43که نسبت به سایر فرایندهای تصفیه

آبگریز استروئیدها ( ،)9مسیر ممکن حذف استروژنها

زیستی بیشترین حذف استروژنها را دارد ( .)44گرچه

طی تصفیه اولیه ،جذب به روغن و چربی یا لجن اولیه

به دلیل تجزیه  E2به  ،E1غلظت  E1در خروجی

و سپس حذف توسط هوادهی یا تهنشینی میباشد

لجن فعال افزایش مییابد ( EE2 .)41نیز بهدلیل

( .)31میزان حذف بیشتر توسط خواص فیزیک-

ماهیت مقاوم به تجزیه بیولوژیکی در خروجی لجن

شیمیایی ترکیبات مانند آبگریزی ،محتوای جامدات

فعال وجود دارد ( .)44تجزیه استروژنها به فعالیت

معلق فاضالب ،خصوصیات تهنشینی ترکیبات و زمان

باکتریهای هتروتروف بستگی دارد و حذف مؤثر

ماند در تانک تهنشینی بستگی دارد (.)39

هورمونها تنها به نیتریفیکاسیون سیستم وابسته

مطالعات نشان دادهاند که حذف ترکیبات در این

نمیباشد ،اگرچه حذف بیشتر استروئیدها در تصفیه

مرحله بسیار کم بوده ( )39یا هیچ گونه حذفی

خانهها در صورت نیتریفیکاسیون زیاد انجام میپذیرد

مشاهده نمیشود ( .)36در بررسیهای صورت گرفته

( 49و  .)49سیستم لجن فعال با نیتریفیکاسیون و

بر روی پساب خروجی از واحد تهنشینی اولیه مشاهده

دنیتریفیکاسیون ،قادر به حذف بیش از  69درصد

گردیده است که غلظت  E1بعد از تصفیه اولیه در

استروژنهای طبیعی و بیش از  61درصد استروژنهای

مقابل کاهش  E2به دلیل اکسیداسیون در شرایط

مصنوعی میباشد ( .)49سیستمهای لجن فعال همراه
6

هوازی افزایش مییابد (.)41

با( BNRحذف بیولوژیکی مواد مغذی) بیش از 91

تصفيه زيستي :منظور از تصفیه زیستی ،مجموعه

درصد و در بسیاری موارد بیش از  61درصد حذف

فرایندهایی است که حذف آالیندهها در آنها توسط
BNR:Biological nutrient removal
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استروژنها را در بر دارد و سیستمهای لجن فعال

 99درصد میباشد (.)11

( 51Non-BNRبدون حذف بیولوژیکی مواد مغذی)،

الگون هوادهي :این الگونها ،معمولترین روش

قادر به حذف بیش از  61درصد استروژنها

تصفیه فاضالب در جوامع کوچک بهویژه روستاها

میباشند (.)26

بوده ،که حذف آالیندهها را با فرایندهای فیزیکی،

لجن فعال از نوع کانال اکسیداسیون به دلیل ماهیت

شیمیایی و بیولوژیکی ،با کمک اکسیژن و

هوازی و نسبت ( 55SRT/HRTزمان ماند لجن /زمان

میکروارگانیسمها انجام میدهند .الگونهای هوادهی

ماند هیدرولیکی) طوالنی ( ،)41بهطور مؤثری

قادر به حذف مؤثر هورمونها میباشند .باقی مانده

هورمونها را حذف مینمایند (.)41

استروئیدی الگونهای هوادهی بسیار کم و در بسیاری

صافي چكنده :فرایندی هوازی متشکل از بستری ثابت

از موارد زیر حد تشخیص میباشد .این نکته نیز قابل

میباشد ،که فاضالب در طول بستر جریان یافته و

ذکر میباشد که غلظت باقی مانده هورمونها در الگون

میکرو ارگانیسمها از جریان فاضالب جدا می شوند و

دامداریها بیشتر از الگونهای مورد استفاده در جوامع

به محیط بستر میچسبند .درصد حذف هورمونها در

انسانی میباشد (.)59

صافیهای چکنده کم و به میزان  21درصد میباشد

تصفيه پيشرفته :با توجه به اینکه تصفیه متداول جهت

( .)26صافی چکنده دو مرحلهای و پیرو آن تهنشینی

حذف هورمونها طراحی نشده است ،برای حذف

دو مرحلهای ،میزان حذف قابل قبولی از استروژنها را

کامل این ترکیبات باید به سراغ تصفیه پیشرفته رفت.

نشان داده است ( .)46چنانچه بعد از صافی چکنده،

تصفیه پیشرفته هر گونه تصفیهای فراتر از تصفیه اولیه

حوضچه نیتریفیکاسیون قرار گیرد ،میزان حذف به 64

و بیولوژیکی را شامل میشود ،که به منظور تأمین

درصد خواهد رسید .از آنجایی که میزان حذف در

کیفیت الزم پساب جهت تخلیه به محیط زیست انجام

صافی چکنده کمتر از لجن فعال میباشد ،بنابراین

میگیرند .فرایندهای تصفیه پیشرفته بسیار گران است

غلظت هورمونها در لجن صافی چکنده بیشتر از لجن

و ضرورت استفاده از آنها بر اساس نیازهای سالمت

فعال میباشد (.)26

جمعیت و محیط تعیین میگردد ( .)34فرآیندهای

سيستم MBR

62

فناوریهای مورد استفاده در تصفیه فاضالب و ترکیبی

و مصنوعی را میتوانند در برداشته باشند ،اما

از لجن فعال و فیلتراسیون غشایی بوده که با زمان ماند

محصوالت جانبی تولید کرده که ممکن است فعالیت

باالی جامدات بهرهبرداری میشوند .در بیوراکتورهای

استروژنی بیشتری نسبت به ترکیبات اولیه داشته باشند

غشایی ،ریز آالیندهها به لجن جذب می شود و سپس

( .)12در این بخش کارایی روشهای مختلفی که

مورد تجزیه زیستی قرار میگیرند ( .)11این سیستمها

ممکن است طی تصفیه پیشرفته فاضالب به کار گرفته

قادر به حذف مؤثر هورمونهای استروئیدی میباشند

شوند ،مورد بررسی قرار گرفته است.

( .)15میزان حذف  EE2در سیستم  MBRبه میزان

جذب توسط کربن فعال :جذب توسط کربن فعال از
روشهای فیزیکی بسیار مؤثر در حذف ریز آالیندهها

10

Non-BNR: Non biological nutrient removal
SRT/HRT: Sludge retention time/ Hydraulic retention time
12
MBR: Membrane bioreactor
11
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(بيوراکتور غشايي) MBR :از

تصفیه پیشرفته اگرچه حذف مؤثر هورمونهای طبیعی

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 6999

/ 6000طب جنوب

کربن فعال پودری()PAC

53

( )GACاستفاده می گردد ،که به هر دو شکل PAC

هیومیک و اسید فولویک واکنش میدهد و تعداد

و  GACقادر به حذف موثر هورمونها میباشد (.)13

زیادی ترکیبات آلی هالوژنه مانند تریهالو متانها،

ظرفیت جذب کربن فعال با افزایش غلظت جاذب و

هالو استیک اسیدها ،کلروفنل ،کلرال هیدرات و هالو

حضور سورفاکتانتها و اسید هیومیک کاهش

استو نیتریلها را ایجاد مینماید ،که قابلیت

مییابد (.)14

سرطانزایی ،جهشزایی و ناقصالخلقهزایی دارند

حذف توسط غشاها :غشاها کاربرد زیادی در تصفیه

(.)19-19

فاضالب دارند .مزیت قابل توجه غشاها ،کیفیت باالی

انعقاد شيميايي :انعقاد با استفاده از مواد منعقد کننده

پساب شامل غلظت کم مواد آلی ،حذف میکروبها و

مانند نمکهای آلومینیوم و آهن و پلی الکترولیتها،

ویروسها بدون گندزدایی شیمیایی میباشد .میزان

جهت حذف آالیندههای آلی ،انعقاد شیمیایی گفته

حذف هورمونها در فرایندهای غشایی 51-66/6

میشود .بررسیها نشان دادهاند ،انعقاد شیمیایی تأثیری

درصد میباشد .دلیل این امر ،گذشته ازویژگی های

بر حذف هورمونها ندارد (.)12

فیزیکی-شیمیایی ،این است که میزان حذف رابطه

اکسيداسيون پيشرفته شيميايي :به فرایند استفاده از

مستقیمی با نوع غشا دارد ( .)2بسته به اندازه منافذ،

اکسید کنندههای شیمیایی متفاوت ،اکسیداسیون

فشار اعمال شده و حضور مواد آلی ،میزان حذف در

پیشرفته شیمیایی گفته میشود ،که مکانیسم عمل آن

غشاها متفاوت میباشد ( .)11فیلترهای نانو

معدنی کردن کامل آالیندهها در محیط آبی و تبدیل به

و اولترا

 Co2و  H2oیا انتقال آالیندهها به دیگر متابولیتهای

همگی قادر به حذف موثر

تولید شده ،توسط برخی اکسید کنندههای قوی از

هورمونها میباشند ( ،)12که در این میان  NFبهویژه

طریق واکنشهای اکسیداسیون -احیا میباشد .در

در ترکیب با 59 ROاسمز معکوس ،)RO/NF( ،میزان

اکسیداسیون پیشرفته شیمیایی ،نکته کلیدی انتخاب

حذف باالتری را نشان میدهد (.)11

اکسید کننده مناسب میباشد ( .)2اکسیداسیون

کلرزني :به منظور ارتقا بهداشت عمومی و حذف

پیشرفته ،عملکرد باالیی در حذف استروژنها و کاهش

پاتوژنهای آب ،از کلر جهت گندزدایی منابع آب

فعالیت استروژنی نشان داده است .ازن زنی،

استفاده میشود .کلر به دو شکل اسید هیپوکلرو و

فتوکاتالیست و  UV/H2O2از مهمترین روشهای

هیپوکلریت در آب (با غلظت  /2-5میلیگرم بر لیتر)

بهکار رفته در اکسیداسیون پیشرفته شیمیایی میباشند

وجود دارد ( .)19کلریناسیون فعالیت استروژنی را به

( .)21روشهای اکسیداسیون پیشرفته نسبت به

شدت کاهش میدهد βE2 .و  EE2به سرعت با اسید

کلرزنی در حذف استروژنها مؤثرتر میباشند (.)19

54

فیلتراسیون  ،NF51میکرو فیلتراسیونMF
فیلتراسیون UF

59

59

هیپوکلرو واکنش داده و کامالً حذف میشوند ( 19و
PAC: Powder activated carbon

GAC: Granular activated carbon

13

14
15

NF: Nanofiltration
16
MF: Microfiltration
17
UF: Ultrafiltration
18
RO: Reverse osmosis
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روشهای حذف از فاز لجن
عالوهبر پساب تصفیه خانهها ،لجن حاصل از
فرایندهای مختلف تصفیه فاضالب نیز ،منبع سرشار
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هورمونها میباشند ،که بهدلیل مصارف کشاورزی،

آزاد میشوند ( .)26در مطالعهای که بر روی حذف

امکان ورود هورمونها به محیط را فراهم میآورند.

استروژنها از لجن فاضالب انجام شد ،میزان حذف

 9-43درصد استروژنهای ورودی به تصفیه خانه

 EE2توسط هضم بیهوازی  51درصد گزارش

فاضالب جذب جامدات و لجن تولیدی طی

شد (.)91

فرایندهای مختلف تصفیه فاضالب میگردند .فرایند

تغليظ کنندههای ثقلي :این تغلیظ کنندهها از

جذب  E3 ،E2 ،E1و  EE2به لجن فرایندی گرمازا و

متداولترین روشهای به کار رفته جهت کاهش حجم

فیزیکی است ،و امکان واجذب آن از لجن و ورود به

و تغلیظ لجن است ،که مکانیسم عمل آن ،تهنشینی

پساب وجود دارد .گرچه سرعت جذب از واجذب

جامدات ،تحت شرایط بیهوازی می باشد .به همین

بیشتر میباشد .در بین چهار استروژن یادشده ،سرعت

دلیل قدرت تجزیه زیستی استروژنها را ندارد و

جذب  E2از بقیه کمتر و واجذب آن از بقیه بیشتر

غلظت استروژنهای لجن قبل و بعد از تغلیظ

میباشد E1 .نیز تحت شرایط بیهوازی بهطور جزیی

کنندههای ثقلی تغییر چندانی ندارد (.)26

به  E2تبدیل میشود .بنابراین خطر ورود  E2در

سانتريفيوژ :سانتریفیوژها از ابزارهای پردازش لجن

شرایط بیهوازی در محیط توسط لجن بیشتر از سایر

بوده ،که بسته به غلظت جامدات ورودی ،جهت تغلیظ

استروژنها میباشد ( .)16جهت تصفیه و تثبیت لجن،

یا بیآب کردن لجن مورد استفاده قرار میگیرند.

روشهای مختلفی به کار گرفته میشوند ،که در این

سانتریفیوژها بهدلیل عمل در شرایط بیهوازی ،بر

بخش کارایی هر یک از آنها در حذف هورمونها

روی غلظت استروژنهای لجن تأثیری ندارند (.)26

بررسی میگردد.
هاضم هوازی :در هضم هوازی ،میکرو ارگانیسمها
اکسیژن را از محیط اطراف میگیرد و مواد آلی را به
دیاکسیدکربن ،آب و اشکال تثبیت شده کربن و
هیدروژن تبدیل مینمایند .بنا بر بررسیهای انجام
شده ،هضم هوازی قادر به حذف  99درصد
هورمونهای طبیعی و  EE2میباشد (.)91
میکروبی در غیاب اکسیژن مولکولی میباشد .این

(تغليظ کنندههای شناورسازی با هوای

محلول) :این فناوری جهت تغلیظ لجن ثانویه (لجن و
جامدات تهنشین شده در تانک تهنشینی ثانویه) استفاده
میگردد .در این روش هوا به سیستم تزریق شده و
ذرات جامد به حبابهای هوا چسبیده ،به سطح مایع
صعود مینماید و در آنجا جمعآوری میگردند .این
تغلیظ کنندهها بهدلیل شرایط هوازی توانایی باالیی در
حذف استروژنها دارند (.)26

فرایند جهت کاهش حجم لجن و تثبیت آن با کاهش

نتيجهگيری

جامدات فرار میباشد .هضم بیهوازی ،مواد آلی را به

در پژوهشهای صورت گرفته بر روی حضور

متان ،دی اکسیدکربن و آب تبدیل میکند .غلظت

هورمونها بهویژه استروئیدها در محیط ،این ترکیبات

استروژنها در لجن و سوپر ناتانت (مایع رویین لجن)

با غلظتهای کم (نانو گرم بر لیتر) و فعالیت هورمونی

بعد از هضم بیهوازی افزایش مییابد .چرا که

شدید در آبهای سطحی ،زیرزمینی ،فاضالبهای

جامدات تخریب شده ،و استروژنهای جذب شده
DAFT: Dissolved air flotation thickening
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اگر چه بخشی از این ترکیبات در محیطهای آّبی و

استفاده به عنوان کود در کشاورزی نیاز به تصفیه

خاک ،تحت تجزیه و انتقال زیستی قرار میگیرند ،اما

هورمونها دارد ،که بسته به شرایط عملیاتی هوازی یا

با توجه به اینکه خروجی تصفیه خانههای فاضالب

بیهوازی میزان متفاوت حذف را نشان میدهد .بنا بر

شهری و دامداریها منبع اصلی ورود هورمونها به

بررسیهای انجام شده ،علیرغم حضور تهدیدآمیز

محیط زیست میباشند ،فرایندهای تصفیه فاضالب،

هورمونها در محیط ،تاکنون هیچ روشی جهت حذف

گزینه اصلی جهت جلوگیری از ورود این ترکیبات به

ویژه این ترکیبات از فاضالب طراحی نشده است.

محیط میباشد .فرایندهای تصفیه مقدماتی و اولیه

ذکر این نکته در اینجا ضروری است ،بیشتر

فاضالب حذف بسیار کم هورمونها را نشان می دهد

بررسیهایی که در هم اکنون بر روی روشهای حذف

و در بسیاری موارد هیچگونه حذفی در این مراحل

هورمونها در حال انجام است ،در مقیاس

صورت نگرفته است .بیشتر فرایندهای تصفیه

آزمایشگاهی است که تمام عوامل تحت کنترل محقق

بیولوژیکی ،مانند لجن فعال MBR ،و غیره .اگر چه

میباشد ،ولی آنچه ضروری به نظر میرسد،

گاهی راندمان مناسبی در حذف هورمونها دارد ،ولی

آزمایشهای فیلدی بوده تا نقش عوامل مداخلهگر در

از آنجایی که جهت حذف این ترکیبات طراحی

حذف هورمونها شناخته شود و سختی این کار وقتی

نشدهاند ،خروجی این مرحله دارای مقادیر هورمون

آشکارتر میشود که با ماتریکس پیچیده فاضالب سر

میباشد ،که این مقادیر حتی در غلظتهای اندک نیز

و کار داشته باشیم ،که با توجه به شرایط اقلیمی و

برای اعمال اثر هورمونها بر سالمت انسان و محیط

جغرافیایی نقاط مختلف جهان ،نمیتوان روشی را

زیست کافی میباشد .بنابراین جهت حذف کامل این

بهطور کامل و  511درصد برای حذف هورمونها

ترکیبات ،فرایندهای تصفیه پیشرفته باید مورد بررسی

پیشنهاد کرد.

بیشتر قرار گیرند و در هر مورد ،فرایند تصفیه پیشرفته

در پایان ،در مورد شرایط موجود در کشور ایران

بهطور اختصاصی طراحی شده و جهت حذف

بایستی گفته شود ،با توجه به تأثیرات هورمونها که

هورمونها به کار گرفته شود.

بهصورت مزمن است و در دراز مدت تأثیر خود را با

فرایندهای تصفیه پیشرفته نیز اگر چه در بیشتر موارد

توجه به غلظتهای جزیی خود نشان میدهند ،لزوم

مانند جذب توسط کربن فعال و اکسیداسیون و غیره.

توجه مسئولین و پژوهشگران کشور نه تنها مورد نیاز،

قادر به حذف مؤثر هورمونها میباشند ولی بهدلیل

بلکه ضروری میباشد.

هزینه زیاد و تولید ترکیبات جانبی محدودیتهایی در
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Steroid hormones of the Endocrine disrupting compounds (EDC) are steroid hormones, which cause
negative effects on human health, animals and ecosystems balance, have become a major concern in
modern societies. In recent years numerous studies have performed on hormone distribution in the
environment, especially in aquatic environments and the ways that they have been removed. Hormones
entrance into the environment primarily is through wastewater, municipal wastewater treatment sludge,
hospital wastewater and livestock activity. Measured values in the wastewater treatment influent, livestock
lagoons, surface water and groundwater, showed different concentrations of hormones in the range of
ng/L. But it is important to know even in trace concentration of ng/L, hormones can have adverse effects
on environment. By biodegradation, biosorption and biotransformation, hormones will be degraded and
their activities will be decreased. Wastewater treatment processes includes preliminary, primary,
secondary and advanced treatment, that are the most important ways to prevent the entrance of hormonal
compounds to the environment. Sludge should be cleaned by available technology before entering the
environment. Wastewater processes in both liquid and sludge phase, under various operating conditions,
show different range of hormones removal. In this paper authors try to discuss about the problem and
different environmental aspects of hormones.
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