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 چکیده

و  خشك كشـورهاي اقلـيم هاي جوي و نامناسب بودن پراكنش زماني و مكاني آن، در زمـره دليل نازل بودن ريزش كشور ما به زمینه:

نعت اقتصادي كشاورزي و ص هـاي رشد جمعيت، گسترش شهرنشـيني و توسـعه بخـشدليل  نيمه خشك جهان قرار دارد و در اين شرايط به

استفاده از فاضالب شهري تصفيه شده به عنوان يك منبع آب جايگزين يا منبع مستقل، در . يابد تقاضا براي آب، روز به روز افزايش مي

افزون استفاده از اين منبـع تـامين آب در كشـورهاي  افزايش روزافزايش يافته و اين رويكرد جهاني نشان دهنده  بسياري از كشورهاي دنيا

  .توسعه و توسعه يافته است درحـال

ي ت استفادهو قابليپساب خروجي  به منظور بررسي كيفيت قزوين البرز شهر صنعتيتصفيه خانه فاضالب عملكرد  در اين پژوهش هدف:

 .مورد مطالعه قرار گرفتآن مجدد 

تصفيه  ورودي و خروجي به فاضالب از نمونه 39. رسيد انجام به 4931 تا تير 4931 از آبان ماهه نه دوره يك طول در مطالعه اين  روش:

رنگ سنجي با  ،) با استفاده از روش رفلكس بسته COD، (مانومتريك با استفاده از روش) 5BODرامترهايمقادير پا، شد آوريخانه جمع

و  Pb ،Co ،Znو فلزات سنگين )) با روش تخمير چند لوله اي (  FC وTC،  فيلتراسيون با خالء()DR6000 ) ،TSSاسپكتروفتومتر با 

Cd ) داردهاياستان ها باآالينده غلظت مقادير. ندقرار گرفت آناليز مورد، استاندارد هايروش با مطابقبا استفاده از طيف سنجي جذب اتمي 

 .گرديد مقايسه پساب از استفاده و زيست محيط به تخليه جهت ايران محيط زيست حفاظت سازمان

 09/573، 59/411 ± 66/15هاي پاييز، زمستان و بهار به ترتيب در پساب خروجي از تصفيه خانه در فصل CODميانگين غلظت  یافته ها:

 51/411 ± 06/455، 19/73 ± 76/56فصول ذكر شده  به ترتيب 5BODميانگين غلظت ، ليتر در گرمميلي 99/477 ± 5/451و  19/946 ±

 ليتر در گرمميلي 599 ± 51/94 و 51/496 ± 06/73، 71/60 ± 11/14نيز به ترتيب  TSS و ميزان ليتر در گرمميلي 99/75 ± 71/49و 

 سرب و هم چنين ميانگين غلظت 6 ×549و  499MPN/ 549 ×54/6مدفوعي به ترتيب در پساب  و كل فرم دست آمد. ميانگين كليبه

ميلي گرم در ليتر و مقدار  45/9 ± 49/9ليتر گزارش شدند. غلظت روي  در گرمميلي 991/9 ± 999/9 و 54/9 ± 44/9 وكبالت به ترتيب

 .بود ناچيز بسيار كادميوم در پساب خروجي

 TSSاز لحاظ پارامترهاي مورد مطالعه به غير از كليفرم مدفوعي در تمامي فصول و  كيفيت پساب كه داد نشان نتايج اگرچه :نتیجه گیری

 آلودگي ميكروبي دليل اما به ،با اسـتانداردهاي سـازمان حفاظت محيط زيست ايران جهت استفاده از آن مطابقت داشت  در بعضـي از ماه ها  

  .تي باشدبهداش اصول بر منطبق بايد مصرف پساب براي كشاورزي نوع و محصول عناصر، انتخاب بعضي تجمعي چنين خاصيتپساب و هم

 پساب خروجي، تصفيه خانه فاضالب صنعتي، استفاده مجدد، آبياري، كشاورزي: کلید واژه ها


