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 چکیذٌ

خـل اص آى خا مِ دػتشػی تِ هٌاتغ آب تامیفیت خَب تا هحذٍدیت ّوشاُ دس هٌاطق خـل ٍ ًیوِ 

ّای  تشای اػتفادُ هدذد اص فاضالب.  تشداسی اص پؼاب فاضالب تشای آتیاسی تؼیاس تا اّویت اػت اػت لزا تْشُ

ؿْشی دس آتیاسی هحصَالت مـاٍسصی اطالع اص میفیت فاضالب دس طشاحی ٍاخشای هَفقیت آهیض تصفیِ ٍ 

تشاػاع  داًـگاُ خَساػگاىپظٍّؾ، خصَصیات میفی فاضالب فاضالب  دس ایي .فادُ هدذد ضشٍسیؼتاػت

، دس (5763)آیشصٍٍػتناك   سٌّوَدّای میفیت آب آتیاسی ٍ ػاصهاى حفاظت هحیط صیؼت ایشاى اػتاًذاسد

تا تَخِ تِ    EC, pH, SAR, SIپاساهتشّای ؿیویایی ًظیش. گشفت هَسد اسصیاتی قشاس طی خٌذ هاُ

تش اػاع ًتایح تذػت آهذُ،  .اػٌاًذاسد ػاصهاى حفاظت هحیط صیؼت ایشاى هحذٍدیتی دس هصشف ًذاؿت

صیؼت ایشاى  اص هشص تؼییي ؿذُ اػتاًذاسد ػاصهاى حفاظت هحیطBOD، TSS 3 ًظیش آلَدگی  پاساهتشّای

فاضالب هصشفی تشای ( 5763)تشاػاع سٌّوَدّای میفیت آب آتیاسی ایشص ٍٍػنات  فشاتش تَد، ( 5151)

مشتٌات داسای دسخِ هحذٍدیت خضیی تا  اص لحاظ تی  ,آتیاسی اص ًظش تاثیش تش ًفَرپزیشی خاك تذٍى پیاهذ تذ

 ,Ni, Pb,Cr,Cd, Zn,Cu) اص لحاظ غلظت فلضات هتَػط ٍ اص لحاظ ؿَسی تذٍى هحذٍدیت دس هصشف ٍ

Mn   )تذٍى پیاهذ دس هصشف تَدُ اػت. 

 .فاصالب، آتیاسی ، ؿیویایی، آلَدگی: کلمات کلیذی

 مقذمٍ

تا تَخِ تِ هحذٍدیت هٌاتغ آب مـَس ٍ سًٍذ سٍ تِ سؿذ هصشف آب دس ػالْای اخیش، ًاؿی اص افضایؾ 

خوؼیت ٍ تَػؼِ صٌؼتی، ػیاػتْای خذیذ هٌاتغ آب مـَس هثتٌی تش افضایؾ هیضاى آتْای قاتل دػتشع 

ػٌَاى هتذاٍلتشیي هٌثغ قاتل احیا تشای  غ فاضالب ؿْشی تِدس ٍاق .تاؿذ ٍخایگضیي ًوَدى هٌاتغ آب هی

ؿَد ٍ اص دیش تاص تِ ٍیظُ تشای آتیاسی دس تخؾ مـاٍسصی هَسد اػتفادُ تَدُ  خثشاى موثَد آب هحؼَب هی

سؿذ خوؼیت ؿْشی اص ػَیی ٍ تاال سفتي ػطح تْذاؿت ٍ آگاّی هشدم اص یل ػَ دیگش هیضاى هصشف . اػت

سّا ػاصی . افضایؾ هیضاى فاضالب سا تِ ّوشاُ خَاّذ داؿت هصشف تاالی آب، .ػتآب سا افضایؾ دادُ ا

ّای ػطحی  ؿَد ٍ اثش ًاهطلَتی تش دس میفیت خشیاى فاضالب خام دس طثیؼت تاػث آلَدگی هحیط صیؼت هی

دس هٌاطق خـل ٍ ًیوِ خـل اص آًدایی مِ دػتشػی تِ هٌاتغ آب تا میفیت خَب . گزاسد ٍ صیش صهیٌی هی

 .تشداسی اص پؼاب فاضالب تشای آتیاسی تؼیاس تا اّویت اػت هحذٍدیت ّوشاُ اػت، لزا تْشُ تا

ایي تحقیق تِ هٌظَس تشسػی خصَصیات میفی فاضالب داًـگاُ خَساػگاى دس طی چٌذ هاُ هَسد تشسػی 

 دس تشسػی اثش خصَصیات میفی فاضالب ًاحیِ تشخَاس ٍهیوِ  گضاسؽ( 5153)صفشی ػٌداتی.قشاس گشفت

اضالب خشٍخی ایي تصفیِ دس تشسػی ف( 5162)حٌیفِ لَ. مشد ایي فاضالب هحذٍدیتی اص لحاظ آتیاسی ًذاسد
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اص ًظش تاثیش تش ًفَرپزیشی خاك تذٍى پیاهذ تذ، اص لحاظ تینشتٌات داسای دسخِ پیاهذ ,اَّاص تیاى داؿت  خاًِ

  .ػتتذ من تا هیاًِ، ٍ اص ًظش ؿَسی داسای دسخِ پیاهذ تذ تاال تَدُ ا

 مًاد يريش َا

ایي تحقیق تش سٍی فاضالب داًـگاُ خَساػگاى  اًدام ؿذ تذیي صَست مِ دس طی چٌذیي ًَتت اص ایي 

فاضالب ًوًَِ تشداسی ؿذُ ٍتِ تشسػی پاساهتشّای صیش تِ سٍؿْای گفتِ ؿذُ پشداختِ ؿذ  اًذاصُ گیشی 

ٍ Page,1991  ) ٍTSS (Standard Methods, 2540-D ) ( ٍج ّاؽ(Page,1991)ؿَسی 

BOD5 (Standard Methodsa, 5210 )COD(Standard Methods 5220 ) ٍفلضات ػٌگیي تا

)  flame photometerٍ ػذین تِ سٍؽ  EDTAملؼین تِ سٍؽ ) SARدػتگاُ اػپنتَهتش ٍ

Klute,1986 )ًٍیشات مدلذال(page,1991.) 

 وتایج يبحث

ػاصهاى حفاظت هحیط صیؼت ایشاى تشای مـاٍسصی ٍ تَػط BOD5  COD,هشص اػتاًذاسد فاضالب تشای

دس ( .5151اػتاًذاسد هحیط صیؼت ایشاى، )گشم دس لیتش تؼییي ؿذُ اػت هیلی 511ٍ011آتیاسی تِ تشتیة 

گشم دس لیتش تَد یؼٌی دس ایي هیلی 561ٍ  3/552تشتیة تCOD, BOD5ِهیاًگیي هقادیش ایي تحقیق

تَاًذ تِ صَست ؿیویایی امؼیذ هقذاس تشمیثاتی مِ هی. تاؿذ هی آى BOD5تیـتش اص CODفاضالب هقذاس 

ی آب ٍ دسخِ حشاست  هصشف ػشاًِ. ؿَد تیـتش اػت ؿَد اص تؼذاد تشمیثاتی مِ تصَست تیَلَطینی امؼیذ هی

موتش تاؿذ، تصفیِ   BOD5/CODّش چِ ًؼثت. گزاسد تاثیش هیBOD5 اص ػَاهلی ّؼتٌذ مِ تشتؼییي 

تاؿذ دلیل ایي اػت مِ تصفیِ  2اگش ایي ًؼثت تیـتش اص (. 5161حؼٌیاى،)ػتفاضالب تْتش تَدُ ا

یضداى تخؾ )اص ایي فاضالب تصفیِ ؿذُ اػت %  01تیَلَطینی فاضالب مافی ًثَدُ ٍ فقط 

هی تاؿذ ٍ تا تَخِ تِ ایي مِ دس  41/1هؼادل  BOD5/CODدس ایي تحقیق ًؼثت (    5161ٍّوناساى،

الثتِ هقذاس . هی تاؿذ  فاضالب داًـگاُ ؿشایط قاتل قثَلی داسد 3/1 "حذٍدافاضالب خاًگی ایي هقذاس 

BOD5 هقادیش ایي . اًذمی اص ػطح اػتاًذاسد اسائِ ؿذُ تَػط ػاصهاى هحیط صیؼت ایشاى تیـتش اػت

تَاًذ تاػث ایداد هـنالتی دس خزب ػٌاصش غزایی ٍ  دّذمِ قلیایی تَدى پؼاب هزمَس هی خذٍل ًـاى هی

هشص  5770فائَ دس ػال . دس هحل دسیپشّا ؿَد "ای خصَصا ـنالتی دس ػیؼتن آتیاسی قطشُایداد ه

دس ایي هَسد ػاصهاى . گضاسؽ ًوَد 3/4-6/2سا دس فاضالب ماستشدی خْت آتیاسی تشاتش  pHاػتاًذاسد  

پؼاب خْت هصاسف مـاٍسصی ٍآتیاسی تؼییي  pHسا تشای  4-3/6حفاظت هحیط صیؼت ایشاى ًیض داهٌِ 

 .دس حذ قاتل قثَل اػت pHًوَدُ اػت، تذیي تشتیة هیاًگیي ٍ داهٌِ تغییشات  

 53/1صیوٌغ تش هتش هتغیش تَدُ ٍهیاًگیي آى  دػی 65/1تا  50/1ّذایت النتشینی فاضالب داًـگاُ اص 

ػاصهاى حفاظت هحیط صیؼت ایشاى هشص خاصی سا تشای ؿَسی تؼییي ًنشدُ . تاؿذ صیوٌغ تش هتش هی دػی

ًیض ( 5151)دس ٍاقغ، فاضالب هَسد هطالؼِ تا تَخِ تِ اػتاًذاسدّای ػاصهاى هحیط صیؼت ایشاى. اػت

 .هحذٍدیتی دس هصشف ًذاسد

 تاؿذ گشم هی هیلی  3/520گشم تشلیتشتَدُ ٍهیاًگیي آى هیلی 061تا 43هَاد هؼلق فاضالب داًـگاُ 

ي مشدُ اػت هیضاى هَاد هؼلق فاضالب سا تِ ػٌَاى اػتاًذاسد تؼیی 511ػاصهاى حفاظت هحیط صیؼت ػذد .

داًـگاُ، تِ هشاتة تیـتش اص هشص اػتاًذاسدی اػت مِ تَػط ػاصهاى حفاظت هحیط صیؼت ایشاى تؼییي ؿذُ 
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هیضاى ایي پاساهتش ًـاى دٌّذُ سػَب مشتٌات ملؼین دس هحل ًاصل دسیپشّا دس ( SI)ؿاخص اؿثاع. . اػت

یق، ؿاخص اؿثاع فاضالب هَسد هطالؼِ هثثت اػت مِ تشای ػیؼتن آتیاسی قطشُ ای اػت ، دس ایي تحق

تاؿذ، اص آى خا مِ ؿاخص اؿثاع فاضالب هصشفی هثثت اػت، دس  ای هؼالِ ػاص هی ػیؼتن آتیاسی قطشُ

ؿَد ٍ تخؾ موی اص  مٌذ ٍ ػثة اًؼذاد قطشُ چناى هی ای قؼوتی اص ملؼین سػَب هی ّای قطشُ ػیؼتن

 .ؿَد ملؼین تِ خاك تضسیق هی

هقذاس ًؼثت خزتی ػذین تا . تاؿذ هی4/0هتغیشتَدُ ٍهیاًگیي آى  3/1تا0ًؼثت ػذین خزتی فاضالب اص 

تِ لحاظ تاثیش آب . دس حذ هتَػط ٍ قاتل قثَل اػت FAOتَخِ تِ هیضاى ؿَسی ٍتشاػاع خذٍل اػتاًذاسد 

چٌذاًی ًذاؿتِ آتیاسی تش ػاختواى خاك ٍ ًفَر پزیشی، دس ٍاقغ ػشػت ًفَر آب تِ داخل خاك ماّؾ 

 . اػت

ایي پاساهتش دس . گشم تش لیتش اػت هیلی103/1ّای فاضالب هَسد هطالؼِ هیضاى هٌگٌض هَخَد دس ًوًَِ

ّای فاضالب هَسد هطالؼِ  هیضاى هغ ٍ سٍی هَخَد دس ًوًَِ.  دس ًَػاى تَدُ اػت10/1-16/1داهٌِ 

 112/1ّای فاضالب هَسد هطالؼِ  ًِهیضاى مادهیَم هَخَد دس ًوَ.  گشم تشلیتش اػت هیلی24/1ٍ52/1

 .گشم تش لیتش اػت هیلی

هیضاى مشٍم . گشم تش لیتش اػت هیلی 116/1ّای فاضالب هَسد هطالؼِ  هیضاى ًینل هَخَد دس ًوًَِ

ًیتشات فاضالب دس داهٌِ . )گشم تش لیتش اػتهیلی145/1ّای فاضالب هَسد هطالؼِ  هَخَد دس ًوًَِ

mg/l56/53 یاًگیي آى تَدُ ٍه57/ 17تاmg/l66/55 ًیتشات تا تَخِ تِ سٌّوَدّای ٍػنات اص (. تَد

ی هحذٍدیت هصشف داسای هحذٍدیت خضئی تا هتَػط اػت، دس ٍاقغ ایي هیضاى ًیتشات دس آب  لحاظ دسخِ

ایشاى هشصی تشای ًیتشات  ػاصهاى حفاظت هحیط صیؼت. آتیاسی هـنلی ایداد ًخَاّذ مشد هَسد هصشف تشای

 .اػتتؼییي ًنشدُ 

 

 

 

 دس فاضالب EC,PHخذٍل هیاًگیي ٍ داهٌِ تغییشات هقادیش 

دامىٍ  میاوگیه پارامتز

 تغییزات

 حذ استاوذارد
محیط 

 سیست

FAO WHO 

      

EC dS/m 53/1 165-

50/1 

--- 75/0 5/1 

 
pH 6 3/6-

3/5 

3/6-4 3/6-4 3/6-4 

 
SAR 4/0 3/1-0 --- 1 1 

 
SI 24/5 3/5-

0/5 

--- --- --- 

 
TSS 

mg/l 
3/520 061-

43 

511 --- --- 
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BOD5 

mg/l 
552 511-

70 

511 - - 

COD 

mg/l 

561 571-

541 

011 - - 

 

 

 جمع بىذی

تا تَخِ تِ ًتایح تِ دػت آهذُ اص ایي تحقیق هی تَاى گفت مِ فاضالب هصشفی  پؼاب هزمَس تِ لحاظ 

. دس حذ قاتل قثَل اػت pHمٌذ هیاًگیي ٍ داهٌِ تغییشات   ؿَسی ّیچ هـنلی سا تشای خاك ایداد ًوی

 اًذمی اص ػطح اػتاًذاسد اسائِ ؿذُ تَػط ػاصهاى هحیط صیؼت ایشاى تیـتش اػت ٍلی BOD5هقذاس 

COD رسات هؼلق. . اص ػطح اػتاًذاسد اسائِ ؿذُ تَػط ػاصهاى هحیط صیؼت ایشاى تیـتش اػت(TSS  )

فاضالب  SARهیضاى . ؿَد خاك هاًغ اص ًفَر آب ٍَّا تِ داخل خاك هیدس ػطح  ,تیؾ اص حذ اػتاًذاسد 

هیضاى ًیتشات دسفاضالب هَسد هصشف تشای آتیاسی . چٌاى مِ گفتِ ؿذُ دس  حذ هتَػط ٍقاتل قثَل اػت

هیضاى فلضات ػٌگیي تدض آّي تشاػاع اػتاًذاسد حفاظت هحیط صیؼت ایشاى . هـنلی ایداد ًخَاّذ مشد

هقادیش هزمَس موتش اص ػطح هداص ایي ػٌصش دس فاضالب  FAO,Roweػتاًذاسدّا اص خولِ ٍتؼضی دیگش اص ا

 .اػت
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