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ABSTRACT

Background& Objective: One of the reuses of wastewater in industries is ir-
rigation of green space. Therefore, with proper treatment and reduction of 
environmental pollution of wastewater and in compliance with environmental 
standards, it can be used for irrigation purposes. The present study was aimed 
to evaluate the performance of Noosh Azar Wastewater Treatment Plant by the 
online monitoring station.
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was performed 
at Noosh Azar Waste Water Treatment Plant (WWTP). The effluent outlet pa-
rameters include COD, BOD, TSS, TOC, Turbidity, pH and temperature which 
were measured 12 times/day by the online monitoring station of the refinery 
according to the standard methods (the Examinations of Water and Wastewa-
ter), and reported at the end of each month. Data were entered into SPSS soft-
ware and analyzed using statistical indices including mean and standard devia-
tion.
Results: The average total of BOD/COD ratio in the wastewater was 0.8. The re-
sults of the study showed that the average concentration of COD, BOD and TSS 
of the wastewater was 1624.91 ±134.85, 1310±75.38 and 283.58± 39.76 mg/L, 
respectively. The average of total outlet parameters of turbidity, COD, BOD, TSS 
and TOC were 12.78±2.21, 83.73±12.90, 41.26±6.65, 6.70±2.14, 46.03±7.08 
mg/L, and pH=7.80±0.35. The total average of removal efficiencies of COD, BOD 
and TSS were 93.92±3.62, 96.57±1.002 and 97.57±0.936, respectively. 
Conclusion: Rega rding the proper performance of the activated sludge system 
of Noosh Azar Company, the effluent  parameters such as COD, BOD, TSS, TOC, 
turbidity and pH, were in accordance with the standard of the Iranian Environ-
mental Protection Agency for irrigation use. However in order to ensure the 
quality of the wastewater for reuse, the microbial parameters should also be 
considered.
Document Type: Research article
Keywords: Evaluation, Waste water Reuse, waste water Treatment Plant, 
Noosh Azar Company.
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عملكرد تصفيه خانه فاضالب نوش آذر

ارزيابى عملكرد تصفيه خانه فاضالب شركت نوش آذر به وسيله ايستگاه پايش آنالين

چكيد   ه

زمينه و هدف: يكى از مصارف مجدد پساب در صنايع، آبيارى فضاى سبز مى باشد، لذا با تصفيه اصولى 
و نيز كاهش آلودگى هاى زيست محيطى فاضالب ها و مطابقت با استانداردهاى زيست محيطى، مى توان 
از آن جهت مصارف آبيارى استفاده نمود. مطالعه حاضر با هدف ارزيابى عملكرد واحد تصفيه فاضالب 

شركت نوش آذر به وسيله ايستگاه پايش آنالين انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفى- مقطعى در سال 1395 بر روى پساب خروجى تصفيه خانه فاضالب 
 COD، BOD، TSS، TOC، Turbidity شركت نوش آذر انجام گرفت. پارامترهاى خروجى پساب شامل
(كدورت)، pH و Temperature (دما) 12 بار در شبانه روز به وسيله ايستگاه پايش آنالين تصفيه خانه 
طبق كتاب متدهاى استاندارد اندازه گيرى و در پايان هر ماه به صورت گزارش اعالم شد. تجزيه و تحليل 
داده ها با استفاده از نرم افزار آمارى SPSS، نسخه 18 و شاخص هاى آمارى شامل ميانگين و انحراف 

معيار انجام گرفت.
يافته ها: ميانگين كل نسبت BOD/COD در فاضالب ورودى برابر با 0/8 به دست آمد. ميانگين كل 
 mg/L پساب ورودى به ترتيب 134/85±1624/91، 75/38±1310 و TSS و BOD، COD غلظت
ترتيب  به   TOC و    BOD، COD، TSS كدروت،  خروجى  پارامترهاى  كل  ميانگين   ،283/58±39/76
 pH  ،46/03±7/08  mg/L و   6/70 ±2/14  ،41/26  ±6/65  ،83/73  ±12/90  ،12/78  ±2/21
0/35±7/80 و ميانگين راندمان حذف BOD، COD و  TSS به ترتيب 93/92±3/62، 96/57±1/002 

و 0/936±97/57 درصد بود. 
 نتيجه گيرى: با توجه به كارايى مناسب سيستم لجن فعال تصفيه خانه فاضالب شركت نوش آذر، پساب 
خروجى از نظر پارامترهاى COD، BOD، TSS، TOC، Turbidity و pH، با استاندارد سازمان حفاظت 
محيط زيست ايران جهت مصرف براى آبيارى مطابقت دارد، اما جهت حصول اطمينان كافى از كيفيت 

پساب خروجى در خصوص استفاده مجدد، پارامترهاى ميكروبى نيز بايد مورد بررسى قرار گيرد. 
نوع مقاله: مقاله پژوهشى

كليد واژه ها: ارزيابى، استفاده مجدد پساب، تصفيه خانه فاضالب، شركت نوش آذر 
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مقدمه
منابع  محدوديت  نيز  و  آب  مصرف  افزايش  صنايع،  گسترش  با 
اهميت  آن،  تصفيه  و  صنعتى  فاضالب هاى  جمع آورى  آبى، 
داراى  صنعتى  فاضالب  كه  آنجا  از  است.  كرده  پيدا  چندانى  دو 
تخليه  لذا  مى باشد،  شيميايى  و  ميكروبى  مختلف  آالينده هاى 
در  آن  از  استفاده  يا  و  محيط زيست  به  نشده  تصفيه  فاضالب 
كشاورزى و آبيارى موجب آلودگى منابع آب، خاك و محصوالت 
سالمت  آن  بهداشتى  سوء  خطرات  نهايت  در  و  شده  كشاورزى 
توليد  فاضالب  است  الزم  بنابراين  مى اندازد.  مخاطره  به  را  انسان 
شده با هدف استفاده مجدد در صنايع به صورت مؤثر تصفيه گردد 
 Biochemical) (1، 2). ميزان اكسيژن مورد نياز بيوشيميايى
oxygen demand: BOD)، ميزان اكسيژن مورد نياز شيميايى 

معلق  جامد  مواد   ،(Chemicaloxygen demand: COD)
از  خروجى،   pH و   (Total Suspended Solids: TSS)
شاخصه هاى مهم هستند كه جهت ارزيابي عملكرد تصفيه خانه هاى 
پساب،  از  مجدد  استفاده  جهت   .(3) مى شوند  استفاده  فاضالب 
عملكرد تصفيه خانه ها بايد به طور متوالى مورد ارزيابى قرار گيرد و 
مقدار پارامترهاى خروجى پساب با استانداردهاي زيست محيطى 
مطابقت داشته باشد. استانداردهاى زيست محيطى شرايط خاصى 
را براى ورود پساب تصفيه شده صنايع به چاه هاى جاذب، فضاى 
نظر  در  توليد  چرخه  به  مجدد  ورود  و  شهرى  يا  كشاورزى  سبز، 
مجدد  استفاده  جهت  خروجى  پساب  كيفيت   .(4) است  گرفته 
و   WHO، EPA بين المللى  سازمان هاى  مختلف  استانداردهاى  با 
FAO مورد بررسى قرار مى گيرد. در كشور ايران ارزيابى پساب به 

منظور استفاده با هدف هاى مختلف با استاندارد سازمان حفاظت 
محيط زيست انجام مى شود (5-7).

صنايع  در  پساب  از  مجدد  استفاده  جهت  مختلفى  مطالعات 
مختلف صورت گرفته است.  Cristóvão و همكاران (2015) 
در زمينه تصفيه فاضالب جهت استفاده مجدد در صنعت كنسرو 
 Petala ماهى به تحقيق پرداختند (8). در مطالعه ديگر كه توسط
و همكاران (2006) بر روى عملكرد يك سيستم تصفيه فاضالب 

پيشرفته (در منطقه تسالونيكى شمال يونان) انجام گرفت، كيفيت 
با  ازن   26/7 mg/L دوز  با  ازوناسيون  از  پس  خروجى  پساب 
استاندارد EPA جهت استفاده مجدد براى آبيارى مطابقت داشت 
(9). در تحقيق ديگرى كه توسط Hamoda و همكاران (2004) 
بر عملكرد فيلترهاى شنى و ماسه اى تند در سه ايستگاه تصفيه خانه 
فاضالب در ايالت كويت انجام گرفت، نشان داد كه به طور پيوسته 

كيفيت پساب را براى آبيارى تضمين مى كند (10).
تصفيه  زمينه  در  كه   (2017) همكاران  و   Alemu مطالعه 
آبيارى  براى  مجدد  استفاده  جهت  دباغى ها  تجمعى  فاضالب 
در  كشورهاى  در  پايدار  توسعه  و  آب  بهره ورى  به  (تشويق 
حداقل  با  شده  تصفيه  پساب  داد  نشان  شد،  انجام  توسعه)  حال 
استانداردهاى قابل قبول ملى و بين المللى مطابقت دارد و مى توان 

براى آبيارى سبزيجات استفاده كرد (11).
ابتداى  و  كرج  قديم  جاده  كيلومتر 19  در  نوش آذر  شركت 
دبى  است.  شده  واقع  اسماعيل آباد  صنعتى  منطقه  در  قدس  شهر 
ورودى پساب صنعتى به طور متوسط hr/m3 140، حداقل دبى 
است   180 hr/m3 ورودى  دبى  حداكثر  و   80 hr/m3 ورودى 
كه از طريق دو ورودى پساب به تصفيه خانه جهت انجام پروسه 
 60 m3 تصفيه هدايت مى شود. دبى ورودى پكيج پساب بهداشتى
در روز و به طور متوسط معادل hr/m3 2/5 مى باشد. محصول 
نوع  از  فاضالب  تصفيه  فرآيند  و  نباتى  روغن  شركت  توليدى 
لجن فعال مى باشد. در سال 1393 سيستم پايش آنالين از نوع 
ايستگاه  گرديد.  افتتاح  شركت  فاضالب  تصفيه خانه  در  مستغرق 
پايش آنالين مجهز به اندازه گيرى پارامترهاى پساب خروجى از 
جمله COD، BOD، TSS، TOC، Turbidity (كدورت)، pH و 
پساب  كيفيت  تحقيق،  اين  در  مى باشد.  (دما)   Temperature

ايستگاه  به وسيله  نوش آذر  شركت  فاضالب  تصفيه خانه  خروجى 
پايش آنالين ارزيابى مى گردد. 

روش  كار
اين مطالعه توصيفى- مقطعى در سال 1395 بر روى پساب خروجى 



139
ن 6

ستا
، زم

ارم
 چه

ارة
 شم

وم،
ة س

د   ور
ط / 

محي
ت 

د   اش
ر به

ش د  
ژوه

مه پ
صلنا

ف

 260

تصفيه خانه فاضالب شركت نوش آذر انجام شد. جهت ارزيابى عملكرد 
تصفيه خانه فاضالب شركت به دليل نبوِد اطالعات مربوط به پساب 
ورودى، نتايج مربوط به سه پارامتر COD، BOD و  TSS به صورت 
پارامترها  نتايج  كه  گرديد  اخذ  معدن  و  صنعت  وزارت  از  ميانگين 
مربوط به 20 روز مختلف در هر ماه و در هر روز يك نمونه از پساب 
مى باشد. پارامترهاى پساب خروجى شامل COD، BOD، pH، دما 
تصفيه خانه  آنالين  پايش  ايستگاه  توسط   TSS و  TOC ،كدورت  ،
در فاصله زمانى h 2 يك بار و 12 بار در شبانه روز طبق روش هاى 
استاندارد طراحى شده در سيستم اندازه گيرى و ثبت گرديد. ميانگين 
 ،SPSS و انحراف معيار هر پارامتر در پايان هر ماه توسط نرم افزار
نسخه 18 محاسبه شد. جهت استفاده مجدد پساب براى آبيارى فضاى 
سبز شركت، نتايج پساب خروجى با معيارها و استانداردهاي سازمان 

حفاظت محيط زيست ايران مورد آناليز و بررسى قرار گرفتند.

يافته ها
فروردين  از  متوالى  به صورت  و  يك سال  مدت  به  حاضر  مطالعه 

لغايت اسفند سال 1395 بر روى پساب خروجى صورت گرفت. 
بر اساس جدول 1، بيشترين ميزان نسبت BOD/COD فاضالب 
ماه  در  مقدار  كمترين  و   (0/89 mg/L) فروردين  ماه  در  ورودى 
 COD بود. حداكثر غلظت ميانگين ماهانه (0/71 mg/L) اسفند
حداكثر   ،(1800  mg/L) آذر  ماه  به  مربوط  ورودى  پساب  در 
ميانگين BOD متعلق به ماه بهمن (mg/L 1440) و TSS مربوط 
  COD، ماهانه  ميانگين  غلظت  حداكثر  بود.  بهمن  و  مهر  ماه  به 
 mg/L) ترتيب در ماه آبان خروجى به  TSS در پساب  BOD و 

بود.   (8/66  mg/L) آبان  و   (51/46  mg/L) آبان   ،(102/91
حداكثر راندمان حذف COD مربوط به ماه بهمن (96/39 درصد) 
و  حداكثر  درصد)،  آبان (92/80  ماه  به  مربوط  راندمان  حداقل  و 
 97/97) بهمن  ماه  در  ترتيب  به   BOD حذف  راندمان  حداقل 
راندمان  حداقل  و  حداكثر  و  درصد)   96/04) فروردين  و  درصد) 
فروردين  و  درصد)   99/58) دى  ماه  در  ترتيب  به   TSS زدايش 
باالى 90  حذف  راندمان  پارامتر،  سه  هر  در  بود.  درصد)   96/06)

درصد و بيانگر عملكرد مطلوب تصفيه خانه است (جدول 1).

جدول 1. ميانگين غلظت ماهانه COD،  BOD و TSSپساب ورودى و خروجى (mg/L) و درصد راندمان حذف به تفكيك هر ماه 

ماه
COD (mg/L) راندمان ميانگين

(درصد)
BOD (mg/L) راندمانميانگين

(درصد)
BOD/COD فاضالب 

 (mg/L) ورودى
TSS (mg/L) راندمانميانگين

(درصد) خروجىورودىخروجىورودىخروجىورودى
139098/7792/89124949/3896/040/892017/9196/06فروردين
151295/3093/69129047/6596/300/852187/7296/45ارديبهشت
161892/1194/30130246/0696/460/83047/7497/45خرداد
165679/8895/17136939/9494/160/822927/6597/38تير
165668/1895/88140534/0997/570/843187/3997/67مرداد
151281/3094/62128540/6596/830/843007/3897/54شهريور
174571/8695/88135035/9397/330/773207/8597/54مهر
1430102/9192/80120051/4695/710/832808/6696/90آبان
180072/9995/94135036/4997/290/753007/5397/49آذر
175085/1095/13128042/5596/670/732501/0399/58دى
175063/1496/39144029/1797/970/823204/4498/61بهمن
168093/2294/45120041/7896/510/713005/2098/26اسفند

نتايج مربوط به ميانگين و انحراف معيار ساليانه پارامترهاى 
 1395 سال  در  ورودى  فاضالب   BOD/COD BODنسبت 

فاضالب  در   BOD/COD نسبت  كل  ميانگين  است.  شده  ارائه 
ساليانه  غلظت  ورودى  فاضالب  در  آمد.  به دست   0/8 ورودى 
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خروجى  پساب  در  و   1624/91±134/85   COD،mg/L

 BOD ساليانه  غلظت  بود.  نوسان  در   83/73±12/90  mg/L

و    1310±75/38 به ترتيب  خروجى  و  ورودى  فاضالب  در 
نيز   TSS ساليانه  ميانگين  غلظت  بود.   41/26±6/65  mg/L

 mg/L و   283/58±39/76 خروجى  و  ورودى  در  به ترتيب 
ترتيب  به  ساليانه  حذف  راندمان  بيشترين  بود.   6/70±2/14

 96/57) BOD (97/57 درصد) وTSS  مربوط به پارامترهاى
 COD پارامتر  به  مربوط  حذف  راندمان  كمترين  و  درصد) 
پارامتر  سه  هر  در  تصفيه خانه  راندمان  بود.  درصد)   93/92)
باالى 90 درصد به دست آمد كه نشان دهنده كارآمد بودن سيستم 

تصفيه خانه مى باشد (جدول 2).

جدول 2. ميانگين و انحراف معيار ساليانه COD، BOD و  TSS پساب ورودى و خروجى و درصد راندمان حذف 

سال

COD انحراف معيار ± ميانگين
(mg/L)  راندمان

(درصد)

BOD انحراف معيار ±ميانگين
(mg/L) راندمان

(درصد)

انحراف معيار± 
BOD/ ميانگين
 COD mg/L

فاضالب ورودى

TSS انحراف معيار ± ميانگين
(mg/L) راندمان

(درصد)
خروجىورودىخروجىورودىخروجىورودى

13951624/91±134/8583/73±12/9093/92±3/621310±75/3841/26±6/6596/57±1/0020/8 ±0/05283/58±39/766/70±2/1497/57±0/936

ايستگاه  خروجى  پساب  روى  بر  شده  انجام  آناليزهاى  نتايج 
پايش آنالين تصفيه خانه از ماه فروردين تا اسفند سال 1395 در 

جدول 3 نشان داده شده است. 

جدول3. نتايج آناليز پارامترهاى پساب خروجى سيستم پايش آنالين تصفيه خانه فاضالب شركت نوش آذر از ماه فروردين تا اسفند سال 
1395

پارامتر
Turb

(NTU)
pH 

Temp

oC

COD

mg/L

BOD

mg/L

TSS

mg/L

TOC

mg/L

5/25±0/18654/32±4/777/91±9/5549/38±2/1798/77±0/18717/14±1/757/91 ±14/65فروردين
4/69±0/27352/41±4/267/72±8/5247/65±0/68595/30±0/27519/98±2/017/72 ±11/38ارديبهشت
4/96±0/12450/66±4/517/74±9/0346/06±0/4692/11±0/12421/42±1/577/74 ±11/41خرداد
5/57±0/09743/93±5/077/65±10/1439/94±0/60979/88±0/09723/09±0/7967/65±11/71تير
1/91±0/29937/50±1/737/39±3/4734/09±0/8768/18±0/29523/25±0/657/40±11/30مرداد
8/26±0/34644/71±7/517/38±15/0240/65±0/581/30±0/34922/39±1/897/38±13/01شهريور
8/6±0/15639/52±7/817/85±15/6335/93±0/94471/86±0/15520/25±1/187/85±13/28مهر
12/47±0/97556/60±11/348/66±22/6851/46±0/73102/91±0/97418/26±1/518/66±14/91آبان
5/35±0/21340/14±4/867/53±9/7336/49±0/97972/99±0/21314/91±2/177/53±14/85آذر
5/67±2/9046/80±5/151/03±10/3142/55±0/52585/10±0/14415/36±1/87/67±17/03دى
9/52±0/70834/70±9/064/44±17/3329/17±2/7163/14±0/1659/44±4/178±9/95بهمن
4/64±1/4851/07±3/795/20±8/6241/78±1/0293/22±0/12110/05±2/678/17±9/44اسفند

56/60-8/6634/70 - 51/461/03- 102/9129/17- 23/2563/14- 8/669/44 - 17/037/38- 9/44گستره ميانگين
7/08±2/1446/03±6/656/70±12/9041/26±4/7483/73±0/3517/96±2/217/80±12/78جمع

 oC در سال 1395 گستره ميانگين ماهانه درجه  حرارت بين
و  مرداد  ماه  در  حرارت  درجه  بيشترين  كه  بود   9/44-23/25
آمد.  به دست   17/6  oC كل   ميانگين  و  بهمن  ماه  در  كمترين 

گستره ميانگين ماهانه pH بين 7/38 تا 8/66 بود كه بيشترين 
ميانگين pH در ماه  آبان و كمترين آن در ماه شهريور و ميانگين 
كل pH 7/8 ثبت شد. گستره ميانگين ماهانه  COD بين 63/14 
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در  كمترين  و  آبان  ماه  در  بيشترين  كه  بود   102/91 mg/L تا 
آمد.  به دست   83/73  COD، mg/L كل  ميانگين  و  بهمن  ماه 
 51/46  mg/L تا   29/17 بين   BOD ماهانه  ميانگين  گستره 
و  بهمن  ماه   در  كمترين  و  ماه  آبان  در  ميانگين  بيشترين  كه  بود 
ميانگين كل BOD، mg/L 41/26 محاسبه شد. گستره ميانگين 
ماهانه TSS بين 1/03 تا mg/L 8/66 به دست آمد كه بيشترين 
 TSS، ميانگين در ماه آبان و كمترين در ماه دى و ميانگين كل
mg/L 6/70 ثبت شد. گستره ميانگين ماهانه TOC بين 34/70 

تا mg/L 56/60 به دست آمد كه بيشترين ميانگين در ماه آبان 
محاسبه   46/03 mg/L كل  ميانگين  و  بهمن  ماه   در  كمترين  و 
شد. گستره ميانگين ماهانه كدروت (Turbidity) بين 9/44 تا 
mg/L 17/03 بود كه بيشترين ميانگين در ماه دى و كمترين آن 

در ماه اسفند و ميانگين كل كدروت 12/78 (NTU) اندازه گيرى 
شد.

آبيارى  جهت  نوش آذر  شركت  تصفيه خانه  پساب  مصرف 
ميانگين   4 جدول  در  لذا  مى شود،  استفاده  كارخانه  سبز  فضاى 
كل كدروت 12/78 (NTU) و BOD، COD و  TSSبه ترتيب 
نمايش   7/8  pH ميزان  و   6/70  mg/L و   41/26  ،83/73
داده شده است كه با استانداردهاى سازمان حفاظت محيط زيست 
در  اما  دارد،  مطابقت  كشاورزى  و  آبيارى  مصارف  جهت  ايران 
به  مربوط  استانداردهاي  BODبا  و    COD پارامترهاى  خصوص 

تخليه پساب به آب هاي سطحى و چاه جاذب مطابقت ندارد.
ماهيانه  ميانگين  گستره  در  كدورت  ميزان  به  توجه  با 
شده  داده  نمايش   3 جدول  در  كه   (NTU)  (9/44-17/03)
پساب  كدورت  ميزان  كه  مى شود  مالحظه   4 جدول  در  است، 
خروجى از فروردين تا اسفند ماه سال 1395 با ميزان استاندارد 
جهت مصارف كشاورزى و آبيارى و نيز تخليه به آب هاى سطحى 
-8/66) ماهيانه  ميانگين  گستره  در   pH ميزان  دارد.  مطابقت 
جهت  استاندارد  ميزان  با  آبان  ماه  به جز  ماه ها  همه  در   (7/38
مصارف آبيارى و تخليه به آب هاى سطحى مطابقت دارد و نيز در 
محدوده استاندارد تخليه به چاه جاذب قرار گرفت. همچنين ميزان 
 (63/14-102/91  mg/L) ماهيانه  ميانگين  گستره  در   COD

در 12 ماه با استاندارد جهت مصرف براى آبيارى مطابقت دارد، 
و  سطحى  آب هاى  به  تخليه  جهت  استاندارد  با  ماه ها  همه  در  اما 
چاه جاذب مطابقت ندارد. پارامتر BOD نيز در محدوده ميانگين 
كمتر  ماه ها  همه  در  كه  گرفت  قرار   (29/17-51/46 mg/L)
ماه  در  فقط  و  بود  آبيارى  مصرف  جهت  استاندارد  محدوده  از 
بهمن در محدوده استاندارد جهت تخليه به آب هاى سطحى و چاه 
جاذب قرار گرفت و در بقيه ماه ها با استاندارد مطابقت نداشت. 
 mg/L) ميانگين محدوده  ميزان  با  TSSنيز  پارامتر   خصوص  در 
جهت  8/66-1/03) مشاهده شد كه در همه ماه ها با استاندارد 

مصرف براى آبيارى و تخليه به آب هاى سطحى مطابقت داشت.

جدول 4. مقايسه نتايج پارامترهاى پساب خروجى تصفيه خانه فاضالب شركت نوش آذر با استانداردهاى سازمان حفاظت محيط زيست ايران

نتايج پساب خروجىپارامتر
استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست ايران

تخليه به چاه جاذبمصارف كشاورزى و آبيارىتخليه به آب هاى سطحى
(NTU) كدروت Turbidity12/78±2/215050-

pH7/80±0/356/5-8/56-8/55-9
COD (mg/L)83/73±12/90(100 لحظه اى) 60 (لحظه اى 100)60200
BOD (mg/L)41/26±6/65(50 لحظه اى) 30 (لحظه اى 50)30100
TSS (mg/L)6/70±2/14(60 لحظه اى) 40100-

بحث 
اندازه گيرى آنالين برخى فاكتورهاى شيميايى و فيزيكى در خروجى 

راندمان  از  اطالع رسانى  بر  عالوه  صنعتى  و  بهداشتى  پساب هاى 
كارى يك تصفيه خانه در حذف آالينده هاى زيست محيطى، دست 
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شده  دفع  پساب  كيفى  پارامترهاى  از  نيز  را  مربوطه  اندركاران 
آگاه  شده  تعريف  استاندارد  ميزان  با  مقايسه  و  زيست  محيط  به 
فاضالب  تصفيه خانه  در  آنالين  پايش  سيستم  استقرار  مى سازد. 
بر  و  خروجى  پساب  كيفيت  بر  پساب  لحظه اى  پايش  دليل  به 
تأثير  فاضالب  تصفيه خانه  مختلف  واحدهاى  راهبرى  و  فرآيندها 
مى گذارد (12). در تصفيه خانه فاضالب شركت نوش آذر، كيفيت 
BOD/ پساب خروجى توسط پايش آنالين كنترل مى شود. نسبت

اين  اگر  است،   0/3-0/8 شهرى  نشده  تصفيه  فاضالب   COD

به  باشد،  بيشتر  يا   0/5 نشده  تصفيه  فاضالب هاى  در  نسبت 
آسانى مى توان فاضالب را به وسيله روش بيولوژيكى تصفيه نمود. 
 ،Biotreatability در تقسيم بندى فاضالب هاى صنعتى از نظر
 0/5 مساوى  يا  بيشتر   BOD/COD نسبت  كه  فاضالب هايى 
باشد، به راحتى قابل تصفيه بيولوژيكى است (13). در اين مطالعه 
ورودى 0/8 به دست  BOD/COD فاضالب  نسبت  ميانگين كل 
آمد و اين نسبت در 12 ماه سال 1395 در يك محدوده و نوسان 
فزاينده اى نداشت و مقدارش از 0/5 بيشتر بود كه نشان مى دهد 
مواد آلى موجود در فاضالب به سهولت قابل تجزيه و فرآيند تصفيه 
بيولوژيكى تصفيه خانه قابل قبول مى باشد. ايستگاه پايش آنالين 
 COD، BOD، جمله  از  كيفى  پارامترهاى  اندازه گيرى  به  مجهز 
TSS، TOC، كدورت، pH و دما مى باشد. در اين مطالعه با بررسى 

كه بر نتايج پساب ورودى و خروجى تصفيه خانه فاضالب نوش آذر 
و   BOD، TSS پارامترهاى  حذف  ساليانه  راندمان  گرفت،  انجام 
COD به ترتيب 97/57، 96/57 و 93/92 به دست آمد. ميزان 

راندمان در همه پارامترها باالى 90 درصد بود كه نشان از كارايى 
باالى سيستم تصفيه خانه مى باشد. از آنجا كه پساب خروجى اين 
استفاده  كارخانه  سبز  فضاى  آبيارى  مصارف  جهت  تصفيه خانه 
با  ساليانه)  و  ماهانه  (به صورت  خروجى  پساب  كيفيت  مى شود، 
استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست ايران جهت مصارف 
تحقيق  نتايج  كه  گرفت  قرار  مقايسه  مورد  آبياري  و  كشاورزي 
با استاندارد مطابقت داشت، اما در خصوص پارامترهاى BOD و 
COD نتوانست استانداردهاي مربوط به تخليه پساب به آب هاي 

سطحى و چاه جاذب را برآورده كند. از مشخصه هاى مهم فاضالب 
صنعتى، تغييرات مداوم ميزان جريان و تركيب آنها است و چون 
ميكروارگانسيم هاى موجود در فاضالب قادر به تجزيه بيولوژيكى 
پساب  در  آلى  مواد  آلودگى  بنابراين  نيستند،  آلى  مواد  برخى 
خروجى باقى خواهند ماند. در ورودى فاضالب هاى صنعتى نوسان 
باِر آلى و آلودگى زياد است، لذا اين نوسانات پساب خروجى را 
نيز تحت تأثير قرار خواهد داد. همانطور كه در جدول 3 مشاهده 
تصفيه خانه  خروجى  و  BODورودى  و    COD ميزان  در  مى شود، 
مقدار  در  نوسان  دارد،  وجود  نوسان  مختلف  ماه هاى  در  نوش آذر 
در  و  يكسان  جزئى  اختالف  با  اول  ماهه  سه  در  خروجى   COD

ماه هاى تير، مرداد، مهر، آذر و بهمن روندى كاهشى و در ماه هاى 
شهريور، آبان، دى و اسفند روندى افزايشى داشته است. در مقدار 
به  زياد  اختالف  با  افزايشى  تغييرات  بيشترين  خروجى،   COD

 93/22 mg/L ترتيب در ماه هاى آبان و اسفند با مقدار 102/91 و
با ميزان  آذر  در ماه  اختالف متمايز  با  نوسان كاهشى  كمترين  و 
mg/L 72/99 به چشم مى خورد. روند تغييرات صعودى و نزولى 

مقدار  در  تغييرات  داشت.  همسان  اندازه اى  نسبتًا  ماه ها  بقيه  در 
BOD خروجى در سه ماهه اول نسبتًا همسان و در ماه هاى تير، 

مرداد، مهر، آذر و بهمن روندى نزولى و در ماه هاى شهريور، آبان، 
تغييرات  بيشترين  داشت.  همراه  به  صعودى  روندى  اسفند  و  دى 
افزايشى با اختالف زياد در مقدار BOD خروجى در ماه هاى آبان و 
اسفند به ترتيب با مقدارهاى 51/46 و mg/L 41/78 و كمترين 
نوسان كاهشى در ماه هاى آذر و بهمن به ترتيب با ميزان 36/49 
بقيه  در  نزولى  و  صعودى  تغييرات  روند  بود.   29/17  mg/L و  
ماه ها كمابيش مشابه بود. در تصفيه خانه فاضالب نوش آذر پساب 
بهداشتى و خروجى واحدهاى تصفيه روغن و توليد و شستشو به 
سيستم تصفيه خانه هدايت مى شود. بسته به ميزان توليد و مصرف 
آب در واحد هاى ادارى، تصفيه روغن و فرآيند توليد و شستشو، 
باِر  ميزان  بر  كه  مى باشد  متفاوت  روز  در  توليدى  فاضالب  نرخ 
ورودى به تصفيه خانه و آلودگى تأثير مى گذارد. مقادير COD باال 
در پساب خروجى ناشى از مواد شيميايى مورد استفاده در فرآيند 
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و مواد  بيولوژيكى  تجزيه  به  مقاوم  تركيبات  وجود  و  روغن  توليد 
سمى كه بر فعاليت ميكروارگانيسم اثر منفى مى گذارد. افزايش 
بيش از حد ازت و فسفات در تصفيه بيولوژيكى، رشد جلبكى و 
كاهش اكسيژن محلول، افزايش BOD در پساب خروجى را نشان 
مى دهد. مديريت و نظارت مستمر بر مقدار دبى و باِر آلى ورودى 
فرآيندهاى  و  تصفيه خانه  مختلف  واحدهاى  راهبرى  بهينه سازى  و 
تصفيه شيميايى و بيولوژيكى باعث كاهش آلودگى پساب خروجى 
مى شود و مى توان براى استفاده مجدد جهت مصارف مختلف به كار 
كيفيت  و  ارزيابى عملكرد  مورد  در  برد. تاكنون مطالعات زيادى 
پساب خروجى انجام شده است، اما در اكثر پژوهش هاى صورت 
گرفته، بررسى كيفيت پساب خروجى با نمونه بردارى سنتى مورد 
سنجش قرار گرفته است، لذا در مطالعه حاضر استفاده از سيستم 
انسانى  خطاهاى  پساب،  پارامترهاى  ارزيابى  جهت  آنالين  پايش 
ناشى از حمل و نقل نمونه و انجام آزمايشات را كاهش داده است. 
استفاده  جهت  كه   (2015) همكاران  و   Cristóvão پژوهش  در 
مجدد پساب در صنعت كنسرو ماهى انجام دادند، راندمان حذف 
كل مواد جامد معلق (TSS) 98/4 درصد گزارش شد كه راندمان 
حذف TSS مطالعه حاضر با اختالف اندكى كمتر بود. در مجموع 
راندمان حذف TSS در هر دو مطالعه، باالى 90 درصد بود كه نشان 
از كارايى باالى سيستم تصفيه فاضالب مى باشد (8). در مطالعه 
Hamoda و همكاران (2004) كه بر عملكرد فيلترهاى شنى و 

ماسه اى تند در سه ايستگاه تصفيه خانه فاضالب در ايالت كويت 
درصد   99  (BOD، COD) آلى  مواد  حذف  درصد  گرفت،  انجام 
اما  بود،  كمتر  درصدى  اختالف  با  حاضر  مطالعه  كه  شد  گزارش 
همكاران  و    Emamjomeh مطالعه  در  داشت (10).  همخوانى 
(2016) كه در زمينه مقايسه كيفيت پساب خروجى تصفيه خانه 
حفاظت  استانداردهاي  با  قزوين  لياي  صنعتى  شهرك  فاضالب 
محيط زيست ايران انجام شد، ميانگين BOD، COD و مواد جامد 
معلق در پساب خروجى به ترتيب 156/2±42، 73/3±13/2 
 COD، حذف  عملكرد  ميانگين  و   76/43±50/8  mg/L و 
BOD و TSS به ترتيب 92/75، 92/41 و 87/46 درصد گزارش 

 BOD وCOD  شد كه نتايج مطالعه حاضر در مورد راندمان حذف
با اختالف درصد جزئى بيشتر بود. در مجموع راندمان حذف در هر 
دو تحقيق باالى 90 درصد بود كه نشان از كاركرد مناسب سيستم 
 COD، ميانگين  و   TSS حذف  راندمان  نتيجه  اما  است،  تصفيه 
BOD و TSS با مطالعه حاضر همخوانى نداشت (4). در مطالعه 

Bagheri Ardebilian  و همكاران (2010) كه در زمينه ارزيابى 

 TSS كارايى تصفيه خانه فاضالب شهر زنجان انجام شد، راندمان
BOD و  CODاز فاضالب ورودى، به ترتيب 77/91، 87/25 و 

پساب  در  مذكور  پارامترهاى  غلظت  ميانگين  و  درصد   87/29
خروجى به ترتيب 30/2، 18/63 و mg/L 33/37  گزارش شد. 
نتايج مطالعه حاضر در مورد راندمان حذف سه پارامتر بيشتر از 
اين مطالعه بود كه نشان از عملكرد مطلوب سيستم تصفيه شركت 
نوش آذر مى باشد. نتايج ميانگين پارامترهاى مطالعه حاضر با اين 
مطالعه همخوانى نداشت (14). در مطالعه Nasseri و همكاران 
فاضالب  تصفيه خانه  پساب  كيفيت  بررسى  به  كه   (2012)
ميانگين  پرداختند،  كشاورزى  در  مجدد  استفاده  منظور  به  اردبيل 
 57/25 mg/L و  ترتيب 97/87  به   BOD CODو  پارامترهاى  
بود  متفاوت  مطالعه  اين  با  حاضر  مطالعه  نتايج  كه  شد  گزارش 
(15). در مطالعه Alemu و همكاران (2017) كه در زمينه تصفيه 
فاضالب تجمعى دباغى ها جهت استفاده مجدد براى آبيارى انجام 
ترتيب  به   COD و   BOD غلظت  شده  تصفيه  پساب  در  گرفت، 
18±56 و mg/L 26±170 بود كه يافته هاى مطالعه حاضر با اين 
تحقيق مطابقت نداشت (11). در مطالعه حاضر كيفيت پساب 
خروجى با استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست ايران براي 
با  كه  داشت  مطابقت  آبياري  و  كشاورزي  مصارف  جهت  استفاده 
مطالعه هاى پيشين (داخلى و خارجى) در يك راستا بود. فاضالب 
روغن  معلق،  مواد  آلى،  باِر  داراى  نباتى  روغن  توليد  كارخانجات 
و چربى باال و نيز برخى تركيبات سمى و آروماتيك مى باشد كه 
و  حذف  بايد  مختلف  مصارف  براى  پساب  مجدد  استفاده  جهت 
كاهش اين پارامترها مورد توجه قرار گيرد (16). از محدوديت هاي 
آنالين  پايش  ايستگاه  نبودن  مجهز  به  مى توان  حاضر  مطالعه 
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(كل  ميكروبى  پارامترهاى  اندازه گيرى  به  نوش آذر  تصفيه خانه 
كليفرم ها و كليفرم هاى گوارشى)، فلزات سنگين، چربى و روغن 
و مواد مغذى آلى و معدنى اشاره كرد. با پايش لحظه اى پساب 
خروجى به وسيله ايستگاه پايش آنالين در تصفيه خانه هاى فاضالب 
مى توان به كميت پارامترهاى مختلف و كيفيت پساب خروجى 
و  خاك  آلودگى  زيست،  محيط  تخريب  از  مى تواند  كه  برد  پى 
منابع آبى و نيز اثرات سوء بهداشتى بر سالمت انسان جلوگيرى 
به  آنالين  نمودن ايستگاه پايش  مجهز  با  آتى  تحقيقات  در  كرد. 
با  خروجى  پساب  مى توان  مختلف،  پارامترهاى  بقيه  اندازه گيرى 
كمترين آلودگى جهت استفاده مجدد را به كار برد. در تصفيه خانه 
در  متوسط  طور  به  فاضالب  آالينده هاى  حذف  نوش آذر،  شركت 
كه  نمود  نتيجه گيرى  چنين  مى توان  كه  است  درصد   96 حدود 

سيستم تصفيه خانه داراى بازدهى باال و كارايى مطلوب مى باشد.
شركت  فاضالب  خانه  تصفيه  عملكرد  كه  ازآنجا  نتيجه گيرى: 
وميزان  مطلوب  مطالعه  مورد  هاى  آالينده  درحذف  آذر  نوش 
حفاظت  سازمان  استانداردهاى  با  خروجى  پساب  پارامترهاى 

اما  داشت،  مطابقت  آبيارى  براى  مصرف  جهت  زيست  محيط 
جهت جلوگيرى از آلودگيهاى زيست محيطى درخصوص استفاده 
مجدد از پساب براى مصارف مختلف ،در تحقيقات آتى پيشنهاد 
مى گردد ايستگاه پايش آنالين مجهز به اندازه گيرى بقيه پارامترها 
پساب  ميكروبى  ،كيفيت  شيميايى  كيفيت  بر  عالوه  و  گرديده 
پارامترهاى  ميزان  وهمچنين  مدفوعى)  وكليفرمهاى  (كليفرمها 
روغن و چربى، فلزات سنگين،تركيبات سمى و مواد مغذى آلى 
و معدنى نيز مورد بررسى قرار گيرد.درخصوص كنترل و كاهش 
و  شيميايى  تصفيه  فرايندهاى  راهبرى  خانه  تصفيه  آلودگى  بار 

بيولوژيكى نيز حائز اهميت مى باشد.  
تشكر و قدردانى

مديريت  رشته  ارشد  كارشناسي  پايان نامه  حاصل  حاضر  مقاله 
شمال  تهران  واحد  اسالمى  آزاد  دانشگاه   (HSE) زيست  محيط 
مى باشد كه با حمايت آن دانشگاه محترم اجرا شد. بدين وسيله از 
تمام افرادى كه ما را در انجام اين مطالعه يارى كردند، تشكر و 

قدردانى مى شود.
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