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Abstract
Background and purpose: The aim of this study was to evaluate the quality of wastewater
treatment plant effluent in Qazvin (Alvand) industrial area for discharge into the environment and reuse.
Materials and methods: The study was conducted over a period of nine months in 2015-2016.
Ninety samples of wastewater were collected to determine the concentrations of BOD 5, COD, TSS, TC,
FC, and heavy metals (lead, cobalt, and Cd). The levels of pollutants were evaluated according to the
standards of Iran Environmental Protection Agency for discharge to the environment and reuse.
Results: The mean concentration of COD in the effluent during autumn, winter and spring were
145.20±52.66 mg/L, 316.50±279.80 mg/L, and 177.00±124.2mg/L, respectively. The average
concentration of BOD5 were found to be 79.40±26.76 mg/L, 154.25±122.86mg/L, and 72.00±13.74 mg/L
in autumn, winter, and spring, respectively. The mean values for total coliform and fecal coliform were
6×102 MPN/100 mL and 6.21×102 MPN/100 mL, respectively. The average lead and cobalt
concentrations were found to be 0.21±0.11 mg/L and 0.004±0.003 mg/L, respectively. The cadmium
concentration was reported to be minimal.
Conclusion: Current results showed that the wastewater quality conformed with EPA's standards
for reuse, but the use of wastewater for agriculture, due to the biological and cumulative effect of some
elements, should be done based on health principles.
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چكیده
سابقه و هدف :این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه فاضالبب ناحیاله صالععیی الونالد قالووین
جهت تخلیه به محیط زیست و اسیفاده از آن انجام گرفت.
مواد و روشها :مطالعه در طول یک دوره ناله ماهاله در طالول سالالهالا  4931و  4931باله انجالام رسالید 39 .نموناله از
فاضبب تصفیه خانه پس از جمعآور  ،جهت تعیین  FC ،TC ،TSS ،COD ،BOD5و فلالوا سالعنین  Co ،Pbو )Cd
مطابق با روشها اسیاندارد ،مورد آنالیو قرار گرفت .مقادیر آالیعدهها با اسیانداردها سازمان حفاظت محیط زیست ایران
جهت تخلیه به محیط زیست و اسیفاده از پساب مقایسه گردید.
یافتهها :میالاننین للتالت  CODدر پسالاب خروجالی از تصالفیه خاناله در فصال هالا پالاییو ،زمسالیان و بهالار باله ترتیال
 946/19 ± 573/09 ،411/59 ± 15/66و  477/99 ± 451/5میلیگرم در لییر و میالاننین للتالت  BOD5باله ترتیال فصالول
ذکر شده  411/51 ± 455/06 ،73/19 ± 56/76و  75/99 ± 49/71میلیگرم در لییر بهدست آمد .میاننین کلی فالرم کال و
مدفوعی باله ترتیال در پسالاب  6/54× 495 MPN/499و  6 ×495و هال نعالین میالاننین للتالت سالرب وکبالالت باله ترتیال
 9/54 ± 9/44و  9/991 ± 9/999میلیگرم در لییر گوارش شدند .للتت کادمیوم در پساب خروجی بسیار نانیو بود.
استنتاج :اگرنه نیایج نشان داد که کیفیت پساب با اسیانداردها سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت اسیفاده از
آن مطابقت داشت اما به دلی آلودگی میکروبی پساب و ه نعین خاصیت تجمعی بعضی ععاصر ،انیخاب محصالول و نالو
مصرف پساب برا کشاورز باید معطبق بر اصول بهداشیی باشد.
واژه های کلیدی :پساب خروجی ،تصفیه خانه فاضبب صععیی ،اسیفاده مجدد ،آبیار  ،کشاورز

مقدمه
افوایش جمعیت در ترکی با صععیی شدن فرآیعالدها و
فعالیتها کشاورز باعث تولید آالیعدهها بیشتر و در
نییجه افوایش خطالر بالرا محالیط طبیعالی مانعالد آب ،هالوا و

خاک را به وجود آورده است  .)5،4یکی از مشکبتی کاله
در ارتباط با این مسئله ،جهان با آن روبهرو شالده اسالت،
مالدیریت فاضببهالا تولیالد از صعالایع ،فعالیتهالا

مولف مسئول :کامران تاری -قووین :دانشناه علوم پوشکی قووین ،دانشکده بهداشت
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ارزیابی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه فاضالب ناحیه صنعتی الوند
قزوین جهت تخلیه به محیط زیست و استفاده مجدد از آن

پژوهشی

محمدمهدی امام جمعه و همکاران

کشالالاورز  ،شالالهر و فعالیالالتهالالا مخیلالال

میباشد  .)9امروزه در بیشتر کشورها در حال توسالعه،

میکروب ،از مه ترین عوام انیقالال عوامال بیولالوییکی

تصفیه و بازنرخش و اسیفاده از فاضبب به ععوان یکی از

میباشعد .ه نعین نفوذ فاضببها صععیی حاو مواد

راهکارها موجالود جهالت جبالران کمبالود معالابع آبالی و

سمی و شیمایی به معابع آب زیرزمیعی ،مالیتوانالد باعالث

هالال نعالالین یکالالی از راههالالا اساسالالی در جهالالت مالالدیریت

مخاطرا فراوانی برا مصرفکععدگان شالود  .)49بعالابراین

فاضببها تولید مطرح شده است .به طور که در

با توجه به حج عتی فاضبب تولید در صعایع و نیالو

کشورها در حالال توسالعه مسالیقر در معالاطق خشالک و

تقاضا برا اسیفاده از فاضبب جهت مصارف مخیلال ،

نمیه خشک ،کمبود معابع آبی و افوایش تقاضا برا آب

مدیریت موثر و کارآمد فاضبب جهت کالاهش اثالرا

شیرین جهت مصارف کشاورز و صععیی معجر به اسیفاده

زیان بار آن ضرور

به نتر میرسد .)41،41

از فاضبب شده است  .)1این در حالالی اسالت کاله هعالوز

ناحیه صععیی الونالد ،یالک معطقاله صالععیی شالهرک

ه بیشتر فاضببها تولید یا باله طالور کامال تصالفیه

صععیی) در  41کیلومیر قووین اسالت کاله حالدود 199

نمیشوند ،یا تا حدود مالورد تصالفیه قالرار مالیگیرنالد کاله

واحد صععیی در آن قرار دارند .این شهرک در محدوده

اسیانداردها الزم را برآورده نمیکععد  .)1اسالیفاده لیالر

مسیقی شهر الونالد در مخیصالا جغرافیالایی "19˚،1' ،9

اصالالولی از فاضالالببهالالا تولیالالد در صالالعایع در مصالالارف

طول شرقی و" 96˚،3' ،55عرض شمالی واقع شده است.

مخیل  ،به علالت علالت دارا بالودن مالواد سالمی ،فلالوا

تصالالفیهخانالاله فاضالالبب ناحیالاله صالالععیی الونالالد بالالا ظرفیالالت

سعنین ،آالیعدهها معدنی و آلالی مالیتوانالد باله ععالوان

 79هالالوار میالالر مکعال  ،بالاله ععالالوان یکالالی از بالالور تالالرین

یکی از آالیعدهها خطرناک برا محیط زیست مطرح

تصفیهخانهها فاضبب صالععیی ایالران در دو مالدول 91

باشد و بهطور جد سبمت بشر را مورد تهدیالد قالرار

هالوار میالالر مکعبالالی در مسالاحت 59هکیالالار در فاصالالله 1

بدهالد  .)7،6یکالالی از آالیعالالدههالالا خطرنالالاک در پسالالاب

کیلومیر جعوب شهر صععیی الونالد بعالا شالده اسالت .در

تصفیهخانهها فاضالبب ،فلالوا

سالعنین مالیباشالعد .)0

حال حاضر ،تصفیه خانه با ظرفیالت معمالول شالبانه روز

فلوا سعنین به علت خاصیت تجمالع پالریر زیسالیی و

 17هالالوار تالالا  60هالالوار میالالر مکعال  ،فاضالالبب صالالععیی و

سمیت باال با جرب در گیاهالان و حیوانالا و در نهایالت

شهر را تصفیه میکعد .فاضالبب واحالدها صالععیی و

بالالا وارد شالالدن بالاله زنجیالالره لالالرایی انسالالانهالا و تجمالالع در

تجار و بخشی از فاضببها

شهر و خالاننی شالهر

بدن میتوانعد مشالکبتی بالرا سالبمت انسالانهالا ایجالاد

الوند و بیدسیان از طریق شبکه جمالعآور فاضالبب باله

کعد  .)49،3مصرف مواد لرایی آلوده به فلالوا سالعنین

تصفیهخانه هدایت و تصفیه میشود .پساب خروجی این

می تواند باعث از بین رفین مواد مغر در بالدن و ایجالاد

تصفیهخانه در فصول آبیار جهالت اسالیفاده کشالاورزان

اخالالیبال رفیالالار و فیویکالالی مالالرتبط بالالا سالالوء تغریالاله

واقع در پایین دست تصفیه خانه قرار مالیگیالرد و در فصالول

شود  .)44به ععالوان ماالال ،مصالرف طالوالنی مالد مالواد

دینر در دشتها قووین رها شده و به سالفرههالا آب

لرایی آلوده به سرب باعث آسی ها کلیو  ،عروقی،

زیرزمیعی نفوذ میکعد.

اخیبل در عملکرد اسالیخوانهالا و هال نعالین سالرطانهالا

نتر به این که پساب تصفیهخانه فاضبب ناحیه صععیی

دسیناه گوارش فوقانی میگردد  .)45یکی دینالر از مسالا

الوند قووین ،جهت فعالیتها کشاورز مورد اسیفاده

خطرساز در ارتباط با پسابها ،وجود عوام بیمار زا و

قرار میگیرد ،بدون آن کاله مطالعاله جالامع در خصالو

انیشار آنها در بین کشاورزان ،کارگران ،جوامع انسالانی

بررسی وجود و للتت آالیعدهها مخیل

مجاور و ه نعین مصرفکععدگان محصوال تولیالد

باشد و با توجه به این که اسالیفاده از پسالابهالا آلالوده
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انسالالانی

مالالیباشالالد .در حقیقالالت فاضالالببهالالا بالاله دلیال دارا بالالودن

ارزیابي کيفيت پساب خروجي تصفيه خانه فاضالب

باعالث تالاثیر بالر رو خالاک

نمونه  40نمونه برا فلالوا سالعنین و  96نموناله بالرا

می تواند از جوان

مخیل

معطقه ،محصوال کشاورز آبیالار شالده بالا پسالاب و

میکروبالالی و  96نمونالاله بالالرا هالالر کالالدام از پارامیرهالالا

احیمال آلوده کردن آبها سطحی و زیرزمیعی شالود،

فیویکوشیمایی) مورد آزمایش قرار گرفیعد.

پارامیرها فیویکوشیمایی و فلوا سعنین در نمونهها

روزها نمونهبردار به صور تصادفی در طول هفیاله

فاضبب خام و تصفیه شده -5 ،ارزیابی رانالدمان تصالفیه

انیخاب شدند

خانه در حرف فلالوا سالعنین و مالواد آلالی-9 ،مقایساله

نمونهها گرفیه شده تحالت شالرایط خالا

دمالایی

کیفیت پساب خروجی با اسیانداردها سازمان حفاظالت

ننهدار در  -1درجه سانییگراد) تا مالد آنالالیو 51

محیط زیست جهت تخلیه به آبها سطحی ،ناه جالاذب

ساعت) به آزمایشناهها میکروبی و شیمیایی دانشالکده

و اسیفاده در کشاورز  ،میباشد ،طراحی شد.

بهداشالالت دانشالالناه علالالوم پوشالالکی قالالووین و آزمایشالالناه
سازمان حفاظت محیط زیست اسیان قووین معیق شدند.
نمونهبردار و آنالیو نمونهها بر اسالاس روشهالا ارایاله

مواد و روش ها

شده در کیاب روشها اسیاندارد برا آزمایشا آب

جمع آور نمونهها
این مطالعه به صور توصالیفی -مقطعالی از پسالاب
خروجی تصفیهخانه فاضبب ناحیه صععیی الونالد قالووین
در طول یالک دوره نالهماهاله در پالاییو و زمسالیان  4931و
بهار  4931به انجام رسید .فاضالبب پالس از طالی تصالفیه
مقدماتی که شام آشغالگیر ،دانهگیر و تهنشیعی اولیه
است ،وارد تصفیه ثانویاله مالیشالود .سیسالی بیولالوییکی
مورد اسیفاده در ایالن تصالفیهخاناله ،لجالن فعالال میعالارف
میباشالد .شالماتیکی از واحالدها مخیلال

تصالفیهخاناله

ناحیه صععیی الوند قووین در تصویر شماره  4نشالان داده
شده است .نمونهگیر به صور لحتها و بالا اسالیفاده
از ظروف شیشها قهوها رنگ با دربها تفلونی که

و فاضبب انجام شد .)46

تجویه تحلی نمونهها
برا تعیین میوان فلوا سالعنین از دسالیناه جالرب
اتمی کوره گرافییالی  )Varian220 SpectrAAاسالیفاده
شالالد .اکسالالی ن مالالورد نیالالاز شالالیمایی  )CODبالالا هضال در
راکیور با آنالیوور  ،Hack DR 6000اکسی ن مالورد نیالاز
بیولالوییکی  )BODبالالا روش مانومیریالالک بالالا اسالالیفاده از
اکسی نسعج  )46 Oxitopو برا اندازهگیر

میر مدل  Metrohm827اسیفاده شد .پارامیرهالا میکروبالی
کلیفرم ک

 )TCو کلیفرمها مدفوعی  )FCبا اسالیفاده

از روش تخمیالالر نعالالد لولالالها

قببً با اسید نییریک  99HNO3درصد) و آب مقطالر شسالیه

جدول  MPNتعیین شدند.

لییر) و پساب خروجی از کلرزنی به حج  4لییر) انجام

آنالیو آمار

شده بود ،از فاضبب خام قب از ورود باله آشالغالنیر 4

 pHاز pH

 9لولالالها ) بالالا اسالالیفاده از

شالد .نمونالالههالا گرفیالاله شالده جهالالت تعیالین پارامیرهالالا

آنالیو آمار دادههالا براسالاس آزمالون  T-testتالک

میکروبی به صور جداگانه با اسیفاده از ظالروف شیشالها

گروهالالی بالالرا مقایسالاله مقالالادیر میغیرهالالا در پسالالاب بالالا

دربدار اسیری شده ،با افوودن اسید سولفوریک جهالت

اسیانداردها سازمان حفاظت محالیط زیسالت و آزمالون

خعای کردن کلر باقیمانده انجام شد .نمونهبردار جهت

 Paired Sample Testبا هدف مقایسه للتت پارامیرهالا

پارامیرها فیویکوشیمایی و میکروبی دو هفیه یکبار و

در فاضبب خام و تصالفیه شالده بالا اسالیفاده از نالرمافالوار

فلوا سعنین به صور ماهیانه انجام شد .در نییجاله 39

آمار  SPSSورین  43انجام پریرفت.
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این مطالعه با نی به اهداف زیر که شام  -4:تعیالین للتالت

پژوهشی

محمدمهدی امام جمعه و همکاران

ثبالالت شالالد .پالالارامیر  CODدر مالالد مطالعالاله در فصالالول
حالالاو تغییالالرا زیالالاد نبالالود ،بالالهطالالور کالاله

مخیل ال

بیشترین مقالدار آن  9966/67 ± 191/41میلالیگالرم در
میوان  9535/69 ± 4467/10میلیگرم در لییر ثبالت شالد.
تصویر شماره  :1نمایی شالماتیکی از واحالدها مخیلال

میالالاننین للتالالت پارامیرهالالا میکروبالالی کلیفالالرم ک ال و

تصالفیهخاناله

مالالدفوعی در فاضالالبب خالالام نیالالو در فصالالول مخیلالال

فاضبب ناحیه صععیی الوند قووین

4/4×499

 -4تلمبه خانه اولیه-5 ،آشالغالگیالر -9 ،حالوض دانالهگیالر -1 ،مجالرا
تعگگرر -6 ،اسیخر خعاالی سالاز  -7 ،تلمبالهخاناله ثانویاله -0 ،اسالیخر

شعاسایی شد.

آنالالالالیو نمونالالالههالالالا برداشالالالت شالالالده از خروجالالالی

تعالالادل -3 ،اسالالیخر تالالهنشالالیعی نخسالالیین -49 ،هالالوادهی -44 ،تالاله نشالالیعی

تصفیهخانه نشان داد که میانینن للتت  CODدر فاضالبب

ثانویالاله -45 ،کلرزنالالی -49 ،تغلالالی لجالالن -41 ،هض ال بیهالالواز لجالالن،

تصفیه شده در فصالول پالاییو ،زمسالیان و بهالار باله ترتیال

 -41تاسیسا خشک کن لجن -46 ،بسیرها خشک کن لجن

 946/19 ± 573/09 ،411/59 ± 15/66و 477 /99 ± 451/5

یافته ها

میلیگرم در لییر بود جدول شماره .)5
میوسالالط للتالالت فلالالوا در فاضالالبب خالالام تصالالفیه

میالالاننین نیالالایج آنالالالیو پارامیرهالالا فیویکوشالالیمایی

نشده) و تصفیه شده در جدول شماره  9نشالان داده شالده

فاضبب خام در جدول شماره  4نشان داده شده است.

است .کادمی  )Cdدر فصول مخیلال

کالال تالالرین و بالالیشتالالرین مقالالدار  pHدر فاضالالبب

دارا کال تالرین

در

للتت در فاضبب خام و تصالفیه شالده بالود .بالیشتالرین

زمسیان و پاییو بالا مقالادیر  7/17 ± 9/01و 0/64 ± 4/50

للتت مربوط به سرب  )Pbبود که در فاضبب خام در

ورود به تصفیهخانه در طول دوره مطالعه به ترتیال

پاییو با میاننین  9/15 ± 9/57میلیگرم در لییالر مشالاهده

مشاهده شد .این در حالی اسالت کاله بالیش تالرین مقالدار
برا  BOD5و  TSSدر زمسالیان و بالا مقالادیر ± 911/91

شد و ک ترین مقدار آن نیو در زمسیان با مقدار ± 9/11

 4661/19و  4717/99 ± 4747/ 01میلالالیگالالرم در لییالالر

 9/19میلیگرم در لییر ثبت شد جدول شماره .)9

جدول شماره  :1مشخصا فاضبب خام تصفیه نشده) تصفیهخانه فاضبب ناحیه صععیی الوند قووین
پارامیر

واحد

تعداد نمونه

پاییو
ک ترین

بیش ترین

زمسیان
میاننین

ک ترین

بیش ترین

بهار
میانینن

ک ترین

بیش ترین

میانینن

pH

-

40

6/01

3 /74

0/64 ± 4/50

6/65

0/16

7/17 ± 9/01

6/96

49/96

0/41 ± 5/41

BOD5

mgL-1

40

691/99

4136/99

4437/ 974±59/19

4519/99

5971 / 99

4661 /19 ± 911/91

4511/99

4611/99

4170/67 ± 590/93

COD

mgL-1

40

4171/99

1099/99

9535 /69 ± 4467 /10

5999/99

1419/99

9539/71 ± 703/90

9999/99

9099/99

9966/67 ± 191/41

TSS

mgL-1
 MPNدر  499میلی لییر

40

599/99

9999/99

4415 /19 ± 4454/95

590/99

1499/99

4717/99 ± 4747/01

4936/99

4660/99

4149/99 ± 414/51

40

4/4×499

4/4×499

4/4×499

4/4×499

4/4×499

4/4×499

4/4×499

4/4×499

4/4×499

FC

 MPNدر  499میلی لییر

40

4/4×499

4/4×499

4/4×499

4/4×499

4/4×499

4/4×499

4/4×499

4/4×499

4/4×499

TC

جدول شماره  :2مشخصا فاضبب تصفیه شده تصفیه خانه فاضبب ناحیه صععیی الوند قووین
پارامیر

واحد

تعداد نمونه

-

پاییو
ک ترین

بیش ترین

زمسیان
میاننین

ک ترین

بیش ترین

بهار
میانینن

ک ترین

بیش ترین

میاننین

40

7/99

7/09

7/10 ± 9/54

7/59

7/65

7/16 ± 9/47

7/14

7/71

7/16 ± 9/47

BOD5

-1

mgL

40

10/99

490/99

73/19 ± 56/76

14/99

951/99

411/51 ± 455/06

69/99

07/99

75/99 ± 49/71

COD

mgL-1

40

39/99

591/99

411/59 ± 15/66

66/99

799/99

946/19 ± 573/09

36/99

959/99

477/99 ± 451/5

TSS

-1

mgL

40

45/99

449/99

60/71 ± 14/11

40/99

545/99

496/51 ± 73/06

409/99

596/99

599/99 ± 94/51

TC

MPN/100 mL

40

99

4/4×499

9/75 × 495

719

4/4×499

3/09 × 495

549

4/4×499

1/3 × 495

FC

MPN/100 mL

40

99

4/4×499

9/5× 495

719

4/4×499

3/09 × 495

549

4/4×499

1/3 × 495

pH
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لییر در فص بهار و ک ترین مقدار آن در فص پالاییو بالا

ارزیابي کيفيت پساب خروجي تصفيه خانه فاضالب

جدول شماره  :3میاننین للتت فلوا
فاضبب

ورود

فلوا

زمسیان

پاییو
انحراف معیار±میاننین

ک ترین

بیش ترین

Pb

mgL-1

3

9/99

9/75

9/15 ± 9/57

Co

mgL-1

3

9/943

9/957

9/959 ± 9/996

Cd

mgL-1

3

* ND

* ND

* ND

ک ترین

بیش ترین

بهار

انحراف معیار±میاننین

ک ترین

بیش ترین

انحراف معیار±میاننین

* ND
* ND
* ND

9/03

9/19 ± 9/11

9/95

9/77

9/19 ± 9/51

9/967

9/955 ± /990

9/94

9/61

9/950 ± 9/99

* ND

* ND

* ND

* ND

* ND

Pb

mgL-1

3

9/43

9/51

9/55 ± 9/991

9/943

9/90

9/54 ± 9/40

9/49

9/94

9/43 ± 9/49

Co

mgL-1

3

9/999

9 /990

9/991 ± 9/999

Cd

mgL-1

3

* ND

* ND

* ND

* ND
* ND

9/996

9/995 ± 9/999

* ND

* ND

* ND
* ND

9/990

9/991 ± 9/991

* ND

* ND

* شعاسایی نشد )Not Detected

همان طور که در نمودار شماره  4قابال مشالاهده اسالت

بحث

بیشتالالرین رانالالدمان در حالالرف  BOD5در فصال بهالالار بالالا

با توجه باله نیالایج ارایاله شالده در جالدول شالماره ،5

میوان  31/49درصد محاسبه شد .این در حالی است که،

میاننین للتت پارامیرها مورد مطالعه به جالو کلیفالرم

برا  CODو  TSSبیش ترین راندمان در فص پاییو باله

مدفوعی) در فصول مورد مطالعه به جو فصال زمسالیان)

ترتی

با میوان  31/13و  39/30درصد به دست آمد.

ک تر از حداکار مجاز اسیاندارد وضع شده توسالط سالازمان

مقایسالالاله میالالالاننین للتالالالتفلوا در پسالالالاب بالالالا

حفاظت محیط زیست ایران معدرج در جالدول شالماره 1

اسیانداردها سازمان حفاظت محالیط زیسالت نشالان داد
که از لحاظ آمار  ،تفاو مععیدار بالین للتالت ایالن

بود .نیایج جدول شماره  9نیو نشان داد که للتت فلوا
سعنین  Co ،pbو  )Cdدر پساب تصفیهخانه از حداکار

فلالوا در پسالاب بالا اسالالیانداردها ایالن سالازمان وجالالود

مجاز اسیاندارد این سازمان کال تالر بالود ،لالرا اسالیفاده از

دارد  )p <9/994جدول شماره .)1

پساب برا آبیار زمینها کشاورز معطقه بالا توجاله
به خاصیت تجمعی بعضی ععاصالر و هال نعالین آلالودگی
میکروبی پساب ،با مطالعا جالامع در خصالو

للتالت

دینر آالیعدهها احیمالی موجالود در پسالاب و بررسالی
وی گیها خاک معطقه تحت شرایط کعیرل شالده و در
دورهها مشالخ

بالرا محصالوالتی خالا

مالیتوانالد

کاربرد داشیه باشد.
نمووور ر شووماره  : 1کالالارایی حالالرف  COD ،BOD5و  TSSدر تصالالفیه

همانطور که در جالدول شالماره  5نشالان داده شالده
است ،افوایش نسبیاً دو برابالر در للتالت  CODدر پسالاب

خانه فاضبب ناحیه صععیی الوند قووین

در فص زمسیان نسبت به دو فص دینر وجود دارد کاله
جدول شماره  :4اسیانداردها سازمان حفاظت محیط زیست برا
دفع فاضببها و اسیفاده مجدد از آنها
تخلیه به

مصارف

تخلیه به ناه

آب ها سطحی

کشاورز و آبیار

جاذب

pH

-

6/1-0/1

6-0/1

1-3

BOD

میلی گرم در لییر

19

499

19

COD

میلی گرم در لییر

499

599

499

TSS

میلی گرم در لییر

19

499

-

TC

 MPNدر  499میلی لییر

4999

4999

4999

FC

 MPNدر  499میلی لییر

199

199

199

Pb

میلی گرم در لییر

4

4

4

Co

میلی گرم در لییر

4

4

9/91

Cd

میلی گرم در لییر

9/4

9/4

9/91

پارامیر
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واحد

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

باعث شده است مقدار این میغیر از حالدود مجالاز اسالیاندارد
تجاوز کعد .این افوایش به علت انجام عملیا لجنروبی
در برکهها ته نشیعی ثانویاله در ارتبالاط بالا فعالیالتهالا
مربوط به بهرهبردار و ننهالدار از تصالفیهخاناله در دو
ماه بهمن و اسفعد رخ داده است کاله باعالث افالوایش بالار
آلی و هیدرولیکی ،کاهش زمان ماند و کاهش رانالدمان
تهنشیعی ثانویه و در نییجاله افالوایش میالوان مالواد آلالی در
پساب خروجی شده است .ایالن افالوایش را مالیتالوان در
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خروجی

واحد

تعداد نمونه

سعنین در فاضبب خام و تصفیه شده تصفیه خانه فاضبب ناحیه صععیی الوند قووین *Not Detective

پژوهشی

محمدمهدی امام جمعه و همکاران

میوان  BOD5خروجی و تالا حالدود  TSSنیالو مشالاهده
کرد .اما به نتر نمیرسد محدوییی در خصو

اسالیفاده

از پساب در دورها کوتاه مد ایجاد کعد.

صععیی بوعلی همدان جهت تصالفیه فاضالبب صالععیی از
الگونها هوادهی اسیفاده شده است ،که راندمان کال
تر در حرف آالیعدهها نشان داده است .به طالور کاله

اسیفاده از پساب در کشاورز در تصفیه خانه فاضالبب

نشالالان داده اسالالت کالاله الگالالونهالالا هالالوادهی ،عملکالالرد

اردبی انجام شده است ،به نیایجی مشابه با یافیالههالا مالا
دست یافیعد ،به طور که پساب تصفیه خاناله اردبیال از

پایینتر نسبت به سیسی ها

لجن فعال دارند .)59

در جدول شماره  ،9نیایج مربوط به للطالت فلالوا

لحاظ میکروبی نیوانسیه است اسیانداردها مورد نتر را

در فاضبب ورود و خروجی نشالان داده اسالت کاله در

برآورده کعد .اما للتت دینر آالیعدهها با حالدود مجالاز

این پ وهش در همه اندازهگیر ها انجام شده ،معموالً

اسیاندارد مطابقت داشیه است  .)44از دالیال وقالو ایالن

مقادیر خروجی فلوا نسبت به مقادیر ورود ک تر بود

امر میتوان به وجود هویعالههالا بهالرهبالردار در واحالد

و ایالالن تفالالاو از لحالالاظ آمالالار بالالین للتالالت فلالالوا در

گعدزدایی اشاره کرد که باعث عدم بهرهبردار معاس

فاضالبب خالالام و تصالفیه شالالده وجالود داشالالت ،p<9/91

از این واحد میشالود .بالهطالور کاله در اکاالر مطالعالا

 df=7و  .)t=5/75بعابراین اگرنه به طالور اساسالی ،لجالن

انجام شده در کشور ،پساب خروجی از لحاظ میکروبالی

فعال برا حرف مواد آلی به وسالیله میکروارگانیسال هالا

نیوانسیه است اسیانداردها الزم را برآورده کعد.

طراحی شده است ،اما حرف فلوا سعنین ممکن است

در پ وهش دینر که توسالط  belhajو همکالاران

از موایا جانبی این گونه سیسی ها باشد کاله مالیتوانالد

در بررسی کیفیت پساب تصفیهخانه فاضبب صععیی در

مورد توجاله قالرار بنیالرد .ایالن کالاهش در میالوان فلالوا

تونس ،جهت تخلیه به محالیط زیسالت انجالام شالده بالود،

ممکن است به علالت حالرف فلالوا در تالهنشالیعی اولیاله

BOD ،COD

جالالرب بخشالالی از فلالالوا بالالر رو ذرا ) و در تصالالفیه

نشان دادند که پساب از لحاظ پارامیرها

و  TSSتوانست اسیانداردها مورد نتر جهالت اسالیفاده

ثانویه حرف فلوا به وسیله جرب بیولالوییکی) اتفالا

از پساب را برآورده کعد  )47که با نیایج به دسالت آمالده

افیاده باشد  .)54نیایج بالهدسالت آمالده از ایالن مطالعاله در

در این مطالعه ه سو بود.

مالالورد کالالاهش فلالالوا بالالا مطالعالالا پیشالالین ه ال خالالوانی

نیایج ارایه شده در نمودار شماره  4نشالان داده اسالت

داشت  .)59،55مقایسه نیایج ارایه شده در جدول شالماره 9

که تصفیهخانه ،عملکالرد مطلالوبی در حالرف آالیعالدههالا

در ارتباط با للتالت فلالوا در پسالاب بالا اسالیانداردها

داشیه است ،بهطور که به جوء  TSSکه در فص پالاییو

سازمان حفاظت محیط زیست ایالران معالدرج در جالدول

رانالالدمانی در حالالدود  06/71درصالالد داشالالت ،در تمالالامی

شالالماره  ،1نشالالان داد للتالالت  Co ،pbو  Cdدر پسالالاب

فصول برا کلیه پارامیرها راندمانی بیشتر از  39درصد

خروجی لالبالاً در محالدوده اسالیاندارد سالازمان حفاظالت

وجود داشت .نیالایج باله دسالت آمالده در ایالن مطالعاله بالا

محیط زیست ایران جهت اسیفاده از پسالاب بالوده اسالت.

مطالعه انجام شده در گلسیان توسط ززولالی و همکالاران

این نشاندهعده آن است که امکان کاربرد پسالاب تحالت

تطابق داشت  ،)40اما با نیایج گوارش شده توسط نالدافی

شرایط خالا

و همکاران که در تصفیه خانه فاضبب شهرک صالععیی

محصالالوال کشالالاورز مالالورد اسالالیفاده قالالرار بنیالالرد .در

همدان انجام شده بود ه راسیا نبود  .)43از عل تطابق و

مطالعها که ظفر زاده و همکاران در خصالو

کالاربرد

عدم تطابق در نیالایج را مالیتالوان باله نالو سیسالی مالورد

پساب و لجن تصفیهخانه آ قب بالر رو تجمالع فلالوا

اسیفاده برا تصفیه اشاره کرد؛ بهطور که در شالهرک

سالالعنین در خالالاک انجالالام دادنالالد ،گالالوارش کردنالالد کالاله

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

و کعیالرل شالده مالیتوانالد جهالت آبیالار
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در مطالعه که توسط ناصالر و همکالاران بالا هالدف

در مطالعه که در کشور شیلی نیو انجام شالده بالود ،نیالایج

ارزیابي کيفيت پساب خروجي تصفيه خانه فاضالب

اسیفاده از پساب به تعهایی موج

افوایش مععیدار در

زیست جهت اسیفاده از پساب در آبیار ک تر بالود .باله

مورد توجه قرار بنیرد که اسیفاده از فاضبب در تجمالع

کشاورز و فضا سبو با کاهش آلودگیها میکروبی

فلوا سعنین در خاک به عوامال میعالدد نالون طالول

پساب و رعایت اسیانداردها زیست محیطی کشور و

مد اسیفاده ،نو بافالت خالاک و ظرفیالت تبالادل یالونی

با مطالعا جامع در خصو

وی گیها خاک معطقه،

خاک بسالینی دارد کاله ایالن مالورد نیالو بسالیه باله معالاطق

نو محصالوال مالورد کشالت و ارزیالابی للتالت دینالر

مخیل  ،مالیتوانالد میفالاو باشالد و بایالد در اسالیفاده از

آالیعدهها موجود در فاضبب صالععیی ،تحالت شالرایط

پساب ،مدنتر قرار بنیرد .لرا اگرنه در مطالعاله حاضالر،

کعیرل شده و تحالت نتالار سالازمانهالا مربوطاله طالی

للتت فلوا در پساب ک تر از حد اسیانداردها مورد

میتواند مورد بهرهبردار قرار گیرد.

نتر بود و در حال حاضر ممکن است اسیفاده کوتاه مد
مشکلی را برا خاک و مالردم معطقاله ایجالاد نکعالد ،امالا

دورهها مشخ

سپاسگزاری

انجام شده نشان داده است که اسیفاده طالوالنی

این مقاله حاص پایان ناماله دوره کارشعاسالی ارشالد

مد از پساب میتواند بر رو مقادیر فلوا سعنین در

است که در نارنوب طرح تحقیقاتی مصوب با شالماره

خاک موثر باشد و باید دورهها مورد اسیفاده و شرایط

 IR.QUMS.REC.1394.242معاونت پ وهشی دانشناه

دینالر مالالورد توجالاله قالالرار بنیالالرد  .)51در مطالعالاله حاضالالر،

علوم پوشکی قووین انجام شد .بالدینوسالیله نویسالعدگان

للطت پارامیرها فیویکوشیمایی ،میکروبالی باله لیالر از

مقاله مرات تشکر و قدردانی خالود را از معاونالت پ وهشالی

کلیفالالرم مالالدفوعی) و فلالالوا سالالعنین  Co ،pbو  Cdدر

دانشناه علوم پوشکی قووین و اداره ک حفاظت محیط

پساب خروجی تصفیه خانه فاضبب ناحیه صععیی الونالد

زیست اسیان قووین جهت مساعد در اجرا این طرح

قالالووین از حالالد اسالالیانداردها سالالازمان حفاظالالت محالالیط

را اعبم می نمایعد.
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