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Abstract  
Background: In order to prevent water pollution, protect public health, and reuse of the treated 
wastewater; controlling on quality of the wastewater treatment plant effluent has been considered a 
necessary.  
Objective: To compare the quality of wastewater treatment plant effluent in Lia industrial zone 
with Iranian environmental protection standards. 
Methods: This cross-sectional study was performed in one of the industrial zones in Qazvin (Lia). 
Samples were collected from wastewater treatment plant from May to September 2015 and 
analyzed in the laboratory. Chemical oxygen demand (COD) parameters were determined twice per 
week when the pH values were daily measured by pH meter. Sampling was carried out weekly to 
determine other important operational parameters including biochemical oxygen demand (BOD), 
total suspended solids (TSS), total coliform (TC) and fecal coliform (FC). Sampling and 
experiments were done according to the latest standard methods. The data were analyzed with SPSS 
16 software (T-Test a single group). 
Findings: The average of BOD, COD, TSS, FC, TC in effluent were achieved to 73.3±13.2, 
156.2±42, and 76.43±50.8 mg/L 1.1×103,1.1×103 MPN/100 ml respectively. The total average of 
removal efficiencies for BOD, COD and TSS were calculated 92.41%, 92.75%, and 87.46%, 
respectively. 
Conclusion: The results obtained that the wastewater treatment plant systems can be used as an 
efficient system for reduction of common pollutants by providing the Iranian standards for irrigating 
when the most important such as BOD, COD, TSS and PH are considered. The quality of the 
treated wastewater was found to be within the permissible Iranian standards for irrigating. However, 
it is important to keep in mind that reduce microbial contamination within standards is needed to be 
considered. 
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چکیده 

محیطی و جلوگیري از آلودگی منـابع   هاي مطلوب زیستیابی به استانداردهاي فاضالب براي دستخانهکنترل کیفیت پساب خروجی تصفیه زمینه:
 شود.آب، حفظ بهداشت عمومی و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده، امري ضروري تلقی می

زیست ایران  با استانداردهاي حفاظت محیط خانه فاضالب شهرك صنعتی لیاي قزوینمطالعه به منظور مقایسه کیفیت پساب خروجی تصفیه هدف:
 انجام شد.

خانه فاضالب شهرك صنعتی لیاي قـزوین انجـام   در آزمایشگاه تصفیه1394این مطالعه مقطعی از اردیبهشت تا شهریور ماه سال  ها:مواد و روش
، مـواد جامـد   )BOD(ی صورت روزانه، اکسیژن مورد نیاز زیسـت به pHهاي استاندارد جهت تعیین ها براساس روشبرداري و تحلیل نمونهشد. نمونه

دو بار در هفته انجـام شـد.    )COD(صورت هفتگی و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی به )FC(هاي مدفوعی کلیفرم و )TC(کل  ، کلیفرم)TSS(معلق 
 آزمون آماري تی تک گروهی تحلیل شدند. ها با داده

و  3/73±2/13، 2/156±42به ترتیـب   میانگین اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، اکسیژن مورد نیاز زیستی و مواد جامد معلق در پساب خروجی ها:یافته
لیتـر بـود. میـانگین عملکـرد حـذف      میلی 100ترین تعداد در محتمل 1/1×103دو)  هاي کل و مدفوعی (هرگرم در لیتر و کلیفرممیلی 8/50±43/76

 محاسبه شد.  46/87و % 41/92، %75/92ترتیب % مورد نیاز شیمیایی، اکسیژن مورد نیاز زیستی و مواد جامد معلق بهاکسیژن 
 حفاظـت محـیط  کلیفرم) با اسـتانداردهاي سـازمان    هاي مورد مطالعه (به جزها، کیفیت پساب خروجی از نظر آالیندهبا توجه به یافته گیري:نتیجه

 زیست ایران جهت استفاده در کشاورزي مطابقت داشت، ولی اصالح واحد گندزدایی جهت کاهش بار میکروبی باید مورد توجه قرار گیرد. 
 

 خانه فاضالب، شهرك صنعتی لیا، قزوینتصفیه ها:واژهکلید
 
 

:مقدمه 
از مشکالتی که امروزه با افزایش جمعیت، توسعه یکی     

هـا  نشینی خطر جدي را براي سالمت انسانصنایع و شهر
و موجودات ایجاد کـرده، فاضـالب تولیـدي و میـزان آن     

متـر   60تـا   40توانـد  است. هر متر مکعب فاضـالب مـی  
هـاي  فاضالب )1-4(مکعب آب آشامیدنی تمیز را آلوده کند.

هاي هاي بهداشتی اغلب ترکیبصنعتی نسبت به فاضالب
هاي شیمیایی قابل تجزیه زیستی، ترکیبتجزیه یا غیردیر

آلی، مواد سمی پیچیده، فلزهاي سنگین و مواد مغـذي  یرغ
هـاي  با توجه بـه افـزایش مخـاطره    )6و5(غیرمتعارف دارند.

آوري هـا، امـروزه جمـع   گونه فاضـالب محیطی این زیست
 ها جهت حفظ بهداشـت همگـانی،  سریع، تصفیه و دفع آن

جلوگیري از آلودگی منابع آب، حفاظت از محیط زیسـت و  
استفاده مجدد از فاضالب تصفیه شده در مناطق شهري و 

(شود.صنعتی امري کلیدي و ضروري تلقی می
49TP

7
P49T

و
49TP

8
P49T

(  
هاي صـنعتی بـا هـدف    هاي اخیر ایجاد شهركدر سال     

از توزیـع   کمک به توسعه و پیشرفت صـنعت و جلـوگیري  
ناموزون صنایع مورد توجه مسئولین کشور ما قـرار گرفتـه   

اي باشـد کـه     گونـه ها باید بـه است، اما ایجاد این شهرك
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(تــرین آسـیب را بــه محــیط زیسـت داشــته باشــند.  کـم 

49TP

9
P49T

( 
هـاي  تـرین آلـودگی  هاي صـنعتی از جملـه مهـم   فاضالب
هاي صنعتی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. شهرك

گونـه  هاي زیسـتی کـه جهـت تصـفیه ایـن     از جمله روش
هاي هوازي، شوند عبارتند از: فرآیندمی ها استفادهفاضالب

هــوازي و    -هــوازيهــاي بــیام فرآینــدهــوازي، ادغــبــی
 با توجه به شـرایط به طور معمول که اي هاي برکهسیستم

49TP3(.دنشومیتخاب محل و مسایل فنی و اقتصادي ان
P49T

( 

هـاي مختلـف   هاي مختلفـی بـر روي سیسـتم   مطالعه     
انجام و کارایی هاي صنعتی هت تصفیه فاضالب شهركج

امـروزه در اکثـر نقـاط     )10-12(هر کدام ارزیابی شده اسـت. 
هـاي  شود که جهت تصفیه فاضالبجهان ترجیح داده می

    ایی یاکسیژن مـورد نیـاز شـیم    صنعتی، به علت زیاد بودن
)COD(  ،توانـایی تولیـد انـرژي و     فاضالب خـام ورودي

هـوازي اسـتفاده     هـاي بـی  راکتـور تـر، از  کـم  تولید لجـن 
هـوازي در عمـل   بیبا این حال معایب تصفیه  )13-15(شود.

نشـینی کـم،   عبارتند از: میزان رشد کم میکروارگانیسم، ته
ناپایــداري فرآینــد و احتیــاج بــه تصــفیه پیشــرفته جهــت 

در ) 16(دار و سولفاته در پساب خروجـی. یومهاي آمونترکیب
هــوازي در  -هــوازياســتفاده از فرآینــدهاي بــیمقابــل، 

هاي       تواند هزینهتنهایی، میهدهاي هوازي بمقایسه با فرآین
     برداري را تـا هشـت برابـر کـاهش دهـد و بـه طـور        بهره
زمان نیز به حذف مواد با بار آلـی بـاال، لجـن تولیـدي     هم
جر من  pH مـه تنظیـاز بـتر در مرحله هوازي و عدم نیکم

حـذف   هـوازي در  -هوازياز فرآیند بیاستفاده ) 18و17(شود.
ــوازي و    ــیون در ه ــامل نیتریفیکاس ــروژن ش ــته نیت پیوس

هـوازي عملکـرد مناسـبی    بـی مرحلـه  دنیتریفیکاسیون در 
(داشــته اســت.

49T

19
49T

بنــابراین از نظــر کــاربردي و اقتصــادي  )
هـاي  مزایاي استفاده از این نوع فرآیند در تصفیه فاضالب

(گیرد.تواند مورد توجه قرار لی قوي میصنعتی با بار آ
49T

20
49T

( 

هاي تنهایی نگرانیفاضالب به هايخانهتصفیهتأسیس     
رسـیدن بـه   کنـد، بـراي   زیست محیطی را برطـرف نمـی  

محیطــی عملکــرد ایــن     هــاي مطلــوب زیســتاســتاندارد
د تا در صورت ارزیابی شو طور مستمرها باید بهخانهتصفیه

ب خروجــی بــراي مصــارف کشــاورزي و اســتفاده از پســا
هاي پذیرنده، تهدیدي براي جامعـه  چنین تخلیه به آبهم

 )  21(ایجاد نشود.

 -ه قـزوین جاد 14کیلومتر شهرك صنعتی لیا قزوین در      
بوئین زهرا واقع شده است. صنایع موجود در شـهرك بـه   

فلـزي،  ایی، کـانی غیـر  یهـاي متنـوع فلـزي، شـیم    بخش
هاي خدماتی سلولزي، غذایی، نساجی، الکترونیک و بخش

ایی بـا تعـداد   یشـوند کـه صـنایع شـیم    بنـدي مـی  تقسیم
تـرین بخـش فاضـالب    تـر، بـیش  واحدهاي تولیدي بیش

صفیه فاضالب شهرك دهند. جهت تدي را تشکیل میتولی
اسـت   هوازي انتخاب شده -هوازيبیصنعتی لیا، سیستم 

  گیـر، سیسـتم   هاي ایستگاه پمپـاژ، آشـغال  که شامل واحد
با رشد چسبیده و معلق)، برکـه  هوازي، سیستم هوازي (بی
صـورت  نشینی ثانویه و واحد تزریق کلـر اسـت کـه بـه    ته

پساب  کیفیت مقایسه العهمط این هدف اند.گرفته قرار سري
ك صنعتی لیاي قـزوین  خانه فاضالب شهرتصفیهخروجی 

 هاي سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود.با استاندارد
 
هامواد و روش: 

این مطالعه مقطعی از اردیبهشت تا شهریور ماه سـال       
خانه فاضالب شـهرك صـنعتی   در آزمایشگاه تصفیه 1394

برداري جهت تعیین اکسـیژن  لیاي قزوین انجام شد. نمونه
به منظور کاهش خطـا  (دو بار در هفته  ایییمورد نیاز شیم

صورت روزانه به به pHشد. انجام  )و افزایش صحت نتایج
هـاي مربـوط بـه    شد. آزمایش گیريمتر اندازه pHوسیله 

، مـواد جامـد معلـق    )BOD(اکسیژن مورد نیـاز زیسـتی   
)TSS( صـورت هفتگـی    مدفوعی بههاي کل و کلیفرم و

اي و بـه حجـم   صورت لحظهبرداري بهتعیین شدند. نمونه
بـرداري از  یک لیتر با استفاده از ظروف مخصـوص نمونـه  

هاي شیمیایی از ورودي (بعد از فاضالب به منظور آزمایش
گیر) و پساب خروجی (بعد از واحد گندزدایی) انجـام  آشغال

  هـا براسـاس آخـرین    تجزیـه نمونـه  داري و بـر نمونـه  شد.
(استاندارد بـود. هاي روش

49T

2
49T

در پایـان هـر مـاه نتـایج بـه       )2
صورت میانگین ماهیانه ثبت شدند. پس از تعیـین مقـادیر   
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مشـخص و  ها متغیرهاي مورد نظر، عملکرد حذف آالینده

هاي متغیرهاي مورد سنجش در پساب خروجی با استاندارد
محیطی حفاظت محیط زیست ایران براي دفـع یـا    زیست

      افـزار هـا بـا نـرم   داده )23(استفاده از پساب مقایسـه شـدند.  
16 SPSS .و آزمون آماري تی تک گروهی تحلیل شدند 

 
هایافته: 

نیاز شیمیایی در ورودي  میانگین غلظت اکسیژن مورد     
 2/156±42و  2155±977ترتیـب  خانه بهو خروجی تصفیه

تـرین مقـدار آن در   تـرین و کـم  گرم در لیتر و بـیش میلی
به ترتیب برابر بـا  و مرداد  هاي خردادماهورودي مربوط به 

دسـت  لیتر بـه  گرم درمیلی 80/1526±602و  655±2555
ترین مقدار اکسیژن مـورد نیـاز زیسـتی و مـواد     بیش آمد.

هـاي  جامد معلـق در ورودي بـه ترتیـب مربـوط بـه مـاه      
 . )1 (جدول شمارهاردیبهشت و تیر بود 

مدفوعی در پساب خروجـی  هاي کل و غلظت کلیفرم     
 لیتـر  میلـی  100تـرین تعـداد در   محتمل 1/1×103دو)  (هر
 ت ـظان حفاـاي سازمـاستاندارده از میزاندست آمد که به

 .تر بـود بیش جهت مصارف کشاورزي محیط زیست ایران
نیـاز   دست آمـده بـراي اکسـیژن مـورد    میانگین مقادیر به

خانـه در طـول دوره   تصـفیه خروجـی  پسـاب  در ایی یشیم
هاي سازمان حفاظـت محـیط   استانداردترتیب از بهمطالعه 
 چاه جـاذب  هاي سطحی وایران براي تخلیه به آبزیست 

مصــارف در اســتفاده جهــت و  تــربــیش جــز تیرمــاه)(بــه
از تفاوت و این تر خرداد ماه) کمجز به( کشاورزي و آبیاري

ن غلظـت  چنـی هم ).>05/0P( بـود  دارمعنـی لحاظ آماري 
و مواد جامد معلـق بـا اخـتالف    نیاز زیستی اکسیژن مورد 

داري از استانداردهاي سازمان حفاظت محیط زیست معنی
و  تربیشهاي سطحی و چاه جاذب دفع به آب ایران براي

  ).>05/0Pبود ( ترکم ،مصارف کشاورزي براي استفاده در
ایی، ینیـاز شـیم   میانگین عملکرد حذف اکسیژن مـورد      

 خانهتصفیه در و مواد جامد معلق اکسیژن مورد نیاز زیستی
ــه ــر  ب ــب براب ــا ترتی ــد  46/87 و 41/92، 75/92ب    و درص
ایی و ینیـاز شـیم  در حذف اکسیژن مـورد عملکرد رین تکم

حذف اکسیژن مورد و در مواد جامد معلق مربوط به مرداد 
 ). 1 شماره در شهریور ماه رخ داد (نمودار نیاز زیستی

 
 

 
و مواد  )BOD(اکسیژن مورد نیاز زیستی  ،)COD(، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی pHهاي میانگین ماهیانه غلظت متغیر -1جدول

 1394خانه فاضالب شهرك صنعتی لیاي قزوین در نیمه اول در فاضالب ورودي و خروجی تصفیه )TSS(جامد معلق 
 

 ماه
 میانگین کل شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت متغیر

pH 3/7±7/0 61/7±04/1 81/7±73/0 1/7±8/0 16/7±43/0 83/6±5/0 ورودي 
 8/7±24/0 85/7±29/0 75/7±14/0 9/7±22/0 67/7±33/0 78/7±2/0 پساب

BOD 
 )گرم در لیترمیلی(

 75/965±455 00/760±284 00/775±567 00/900±556 5/1067±399 25/1326±464 ورودي
 3/73±2/13 00/70±16 50/57±5/9 00/60±20 75/93±5/7 85±9/12 پساب

COD 
 )گرم در لیتر(میلی

 2155±977 22/2112±1769 80/1526±602 5/2058±1035 2555±655 2/2523±82 ورودي
 2/156±42 07/142±51 16/136±44 85/120±39 201±36 40/181±04 پساب

TSS 
 )گرم در لیتر(میلی

 71/609±398 96/572±356 20/361±257 79/776±527 770±592 6/567±259 ورودي
 43/76±8/50 89/78±60 00/70±5/40 50/84±67 96/93±6/37 8/54±49 پساب

 
 زیست ایران محیطحفاظت  سازمانهاي استاندارد با لیاي قزوین فاضالب شهرك صنعتی خانهتصفیه پساب کیفیت مقایسه -2جدول 

 
میانگین نتایج در  متغیر

 پساب
 استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران در مورد فاضالب

 تخلیه به چاه جاذب مصارف کشاورزي و آبیاري هاي سطحیتخلیه به آب 
pH (بدون واحد) 9تا  5 5/8تا  6 5/8تا  5/6 8/7±24/0 
BOD 50 100 50 3/73±2/13 گرم در لیتر)(میلی 
COD 100 200 100 2/156±42 گرم در لیتر)(میلی 
TSS 100 40 43/76±8/50 گرم در لیتر)(میلی - 

TC 1000 1000 1000 1/1×103 لیتر)میلی 100در  ترین تعداد(محتمل 
FC 400 400 400 1/1×103 لیتر)میلی 100ترین تعداد در (محتمل 
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 خانهتصفیه TSS و COD ،BOD عملکرد حذف -1نمودار 

 )1394فاضالب شهرك صنعتی لیاي قزوین (نیمه اول سال 

 
گیريبحث و نتیجه: 
خانـه فاضـالب   سیسـتم تصـفیه  نشان داد این مطالعه      

هـا  شهرك صنعتی لیاي قزوین در حـذف بعضـی آالینـده   
بود و کیفیت پساب خروجی آن بـا  داراي عملکرد مناسبی 

زیست ایـران بـراي    هاي سازمان حفاطت محیطاستاندارد
استفاده جهت مصارف کشاورزي و آبیاري مطابقت داشت، 

  هاي مربـوط بـه تخلیـه پسـاب بـه      ت استاندارداما نتوانس
ـ    هاي سطحی و چاهآب ودن جاذب را برآورده کنـد. کـم ب

بـه اکسـیژن مـورد نیـاز     نسبت اکسیژن مورد نیاز زیستی 
ثر بـر  تواند یکی از عوامـل مـؤ  یایی در این مطالعه میشیم

اکسـیژن مـورد نیـاز    حـذف   خانـه در عملکرد کم  تصـفیه 
دهنـده  نشـان ماه باشد؛ زیـرا ایـن امـر     در شهریورزیستی 

قابل تجزیه زیسـتی در فاضـالب   افزایش مواد سمی و غیر
هـاي موجـود در   ارگانیسـم است که بر روي فعالیت میکرو

فـوزي بـن ربـاه و     )3(گذارنـد. لجن فعـال اثـر منفـی مـی    
هـوازي (همـراه بـا     -هـوازي مکاران عملکرد فرآیند بیه

حذف اکسـیژن  ، ر آلی قويبستر) را در حذف فاضالب با با
بـه ترتیـب   ایی و اکسیژن مورد نیاز زیستی یمورد نیاز شیم

(درصد گزارش کردند، 98 و 90، 90
49T

2
49T

که با نتایج مطالعه  )4
ـ وانی داشت. البته علـت عملکـرد بـیش   حاضر همخ ر در ت

نسبت بـه نتـایج مطالعـه    حذف اکسیژن مورد نیاز زیستی 
افزودن بستر در مرحله هـوازي دانسـت.   توان حاضر را می

خانـه فاضـالب شـهرك    برایی و همکاران عملکرد تصفیه
، مـواد  ا در حذف اکسیژن مورد نیاز زیستیصنعتی آبادان ر

، 98/78ترتیب یی بهایو اکسیژن مورد نیاز شیم جامد معلق

مقایسه با نتایج درصد گزارش کردند که در  5/89 و 4/90
مواد جامد معلق انه آبادان در حذف ختصفیهمطالعه حاضر، 

توانـد زمـان مانـد    علـت آن مـی   داشـت و عملکرد بهتري 
هـاي تثبیـت نسـبت بـه مطالعـه حاضـر       تر در برکـه بیش
(باشد.

49T

10
49T

( 
هـاي کـل و   ت کلیفـرم در مطالعه حاضر میانگین غلظ     

اسـتاندارد سـازمان   تـر از  مدفوعی در پساب خروجی بیش
صوص تخلیه پسـاب بـه   حفاظت محیط زیست ایران در خ

    دســت آمــده بــا برخــی نتــایج بــه محــیط زیســت بــود و
 )      11و10(خوانی داشت.هاي پیشین همهمطالع

هـاي  در این مطالعه کیفیت پساب خروجی با استاندارد     
ه جهـت  زیست ایران براي اسـتفاد  سازمان حفاطت محیط

 خوانی داشت، اما نتوانستمصارف کشاورزي و آبیاري هم
هاي سطحی و استانداردهاي مربوط به تخلیه پساب به آب

ناصـري و همکـاران در سـال    جاذب را برآورده کنـد.   چاه
هاي اسـتفاده مجـدد از   با بررسی امکانات و قابلیت 1391

العـه  فاضالب شهري اردبیل نشان دادنـد کـه هماننـد مط   
با استاندارد سازمان حفاظـت محـیط   حاضر، کیفیت پساب 

ده مجـدد در کشـاورزي مطابقـت    براي استفاایران زیست 
(داشت.

49T

2
49T

ران آمده از پژوهش ندافی و همکا دستنتایج به )1
ی همدان نشان داد که خانه شهرك صنعتی بوعلتصفیهدر 

هـاي سـازمان   دسـت آمـده بـا اسـتاندارد    بهکیفیت پساب 
    حفاظت محـیط زیسـت ایـران جهـت تخلیـه پسـاب بـه        

و با نتایج مطالعه حاضـر   هاي سطحی مطابقت نداشتآب
(همسو بود.

49T

11
49T

( 
تـوان بـه عـدم    هاي مطالعه حاضـر مـی  از محدودیت     

هاي سنگین و سـموم اشـاره   گیري میزان فلزامکان اندازه
هاي آتی مـدنظر قـرار   شود در مطالعهکرد که پیشنهاد می
هـاي مختلـف تصـفیه    تـوان سیسـتم  گیرد. همچنین مـی 

فاضالب صنعتی را از لحاظ اقتصادي با یکـدیگر مقایسـه   
 کرد. 
شهرك صنعتی لیـاي قـزوین   خانه کلی تصفیهطور به     

د مطالعه داشت هاي مورحذف آالینده عملکرد مطلوبی در
هـاي سـازمان حفاظـت محـیط     استانداردو پساب خروجی 
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کشـاورزي و  زیست ایران براي اسـتفاده جهـت مصـارف    

مناسب از پساب جهت استفاده لبته ا .آبیاري را برآورده کرد
 شود:موارد زیر پیشنهاد میخروجی در کشاورزي 

هاي صنعتی مستقر در بازدید و نظارت مستمر بر واحد -1
تصفیه براي صنایع با بار آلودگی شهرك جهت ایجاد پیش

 باال 
هرك در شناسایی ترکیب مواد تولیدي توسط صنایع ش -2

 هاي واردههاي مختلف سال براي مدیریت شوكماه
بهبود سیستم گندزدایی جهت کاهش بار میکروبـی در   -3

 خانهپساب خروجی تصفیه
 خانهتدوین برنامه سالیانه راهبري تصفیه -4
 
گزاريسپاس: 

از حمایت اداره کـل حفاظـت محـیط زیسـت اسـتان           
 شود.قزوین در اجراي این مطالعه تشکر می
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