
 حسینی و همکاران

 1397تابستان ، 2 ، شماره4 ب، دورهمجله محیط زیست و مهندسی آ

Vol. 6(1), Spring 2020, 58 – 68 

 

 

 

 Performance Evaluation of Qorveh Wastewater 

Treatment Plant and Survey the Possibility Usage 

of Effluent for Agriculture 

Farahmand A., Heidari M. and Riyahi Khoram M. 

   58 -68صفحات  ،1399بهار ، 1 شماره ،6 دوره

 

DOI: 10.22034/jewe.2020.223427.1353 

 

 

  :مقاله نیا به ارجاع   

از آن برای کشاورزی و فاضالب شهرستان قروه و بررسی امکان استفاده از پساب حاصل  خانههیتصفارزیابی عملکرد  (.1399) .فر مریاحیو م.  حیدری، فرهمند آ.

 .58-68صفحات: ، 1 شماره، 6 و مهندسی آب، دوره زیستمحیط .آبیاری
Citing this paper: Farahmand A., Heidari M. and Riyahi Khoram M. (2020). Performance evaluation of Qorveh 

wastewater treatment plant and survey the possibility usage of effluent for agriculture. Environ. Water Eng., 6(1), 58–68. 

DOI: 10.22034/jewe.2020.223427.1353. 

 

 فاضالب شهرستان قروه و بررسی امکان استفاده از پساب حاصل از آن برای کشاورزی خانههیتصفارزیابی عملکرد 

 
 خرمو مهدی ریاحی آزیتا فرهمند، معصومه حیدری

 



                                                                                  فرهمند و همکاران

 1399بهار  ،1 ، شماره6 زیست و مهندسی آب، دورهمحیط

 

 

فاضالب شهرستان قروه و بررسی امکان استفاده از پساب  خانههیتصفارزیابی عملکرد 

 حاصل از آن برای کشاورزی 

 3خرمو مهدی ریاحی* 2، معصومه حیدری1آزیتا فرهمند

 ایران همدان، ،همدان اسالمى واحد آزاد دانشگاه پایه، علوم دانشکده زیست، محیط گروه کارشناسی ارشد،دانش آموخته 1
 ایران سنندج، سنندج، اسالمى واحد آزاد دانشگاهدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،  استادیار،2
 ایران همدان، همدان، اسالمى واحد آزاد دانشگاه پایه، علوم دانشکده زیست، محیط گروه استادیار،3

    darimas@yahoo.comhei  :نویسنده مسئول*

 

 

 مقاله اصلی
 [25/01/1399]تاریخ پذیرش:                             [           19/01/1399] تاریخ بازنگری:                    [24/12/1398]تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
 هاییکی از روش بفاضال تصفیه ایبرتثبیت  است. روش برکه یهرـش تخدما ترینضروریاز  یکی مناسب آن فعو د یشهر بفاضال تصفیه

از  ،خانه فاضالب شهرستان قروه به روش برکه تثبیتتصفیه دعملکر یابیارزبرای  ست.ا ناـسآ اریدـنگهو  برداریبهرهبا  هزینهو کم ساده

، کل BOD،COD  ،TDS ،TSS،pHشامل:  شاخص 12و  نمونه برداشت 54زمستان و بهار  در دو فصل ورودی و پساب خروجیفاضالب خام 

ها وتحلیل دادهجهت تجزیه شدند.بررسی گیری و استاندارد اندازه روش طبق دما، فسفات، نیترات، آمونیاک و کدورت ،فرم مدفوعیفرم، کلیکلی

نتایج نشان داد  استفاده شد. t-Testو  ANOVAهای آماری ، از آزمونانیرا زیستحفاظت محیط نمازاـس اردتاندـساها با آن و مقایسه

، 44/82، 56/81ترتیب فرم مدفوعی، نیترات، فسفات و آمونیاک بهفرم، کلی، کل کلیBOD، COD،TSS  ،TDSراندمان حذف میانگین 

ی مقایسه راندمان حذف پارامترها در دو برا ANOVA یج آزمونهمچنین نتا. بود  51/56،16/96%، 34/79، 23/92، 12/24،91/99، 81/70

های سطحی تخلیه در آب استاندارد ریمقاد با هاپارامتر زانیم سهیمقادر  .بودخانه تحت تأثیر تغییر فصل نمختلف نشان داد عملکرد تصفیه فصل

های سطحی توان آن را در آبتر از حد استاندارد بوده و نمیبیش FCو  BOD، COD،TSS  ،TDS ،TCمشخص گردید که مقدار پارامترهای 

جز پارامترهای همه پارامترها به ردامقاگرچه  ی،کشاورزو  یاریآب در پساب از استفادهبا مقایسه مقدار پارامترها با استانداردهای رها نمود. 

است، اما با توجه به حساسیت و اهمیت سالمت محصوالت کشاورزی استفاده از این پساب بدون گندزدایی و تصفیه  مجاز حد تر ازبیولوژیکی کم

 پذیر نیست.مکانتکمیلی ا

 . کیفیت پساب خروجی؛ فاضالب شهری تصفیه؛ قروه؛ ؛استفاده مجدد :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه -1
 ناپذیراجتناب نتایجاز  دیاز حجم در بفاضال لیدتو

دارا بودن  لیدلفاضالب به. ستا وزیمرا معاجو شگستر

به  میمستق هیمختلف قبل از ورود و تخل کنندهآلودهمواد 

 موجبصورت  نیا ریغ در شود، هیتصف باید زیستمحیط

 شده و ینیرزمیز یهاو سفره آب زیستمحیط یآلودگ

 .Ensink et al) اندازدیخطر مبه افراد جامعه را متسال

 هایخانهتصفیهدر  شدهتصفیهفاضالب  وزهامر (.2007

آب )منبع  ییك منبع بالقوه کم عنوانبهفاضالب شهری 

برای مصارف  تواندمیشده که  ( محسوبغیرمتداول

مختلف با توجه به کیفیت پساب و استانداردهای مربوط 

ترین اهداف . از مهمردیقرار گ مورداستفادهبه نوع مصرف 

 هایطرح توانمیبرای پساب هر شهر  شدهگرفتهدر نظر 

ها، تأمین جایگزینی پساب با آب کشاورزی، احیای دشت

 Tafazolli andرشمرد )بآب فضای سبز شهری و ... را 

Minooee 2010.) تصفیهبرای  مختلفی هایروش 

  .دارد دجوو بفاضال

 ترـبیش تـتثبی برکه سیستم ،هافناوری نـیا ینـباز 

 گرددمی توصیه توسعهدرحال یهاروـکش ایرـب

(AlHashimi and  Hussain 2013.) تیتثب یهابرکه 

و  ضیرع یهاشکل خود حوضچه نیترفاضالب در ساده

 یوسیلهبههستند که در آن فاضالب خام  عمقیکم

و  هاجلبكدر اثر واکنش  ویژهبهو  یعیطب یهاروش

 Fazeliyan Dehkordi, andگردد )می هیتصف هاباکتری

Ghaneiyan 2006.) از  متشکل طورکلیبه سیستم ینا

 یـتکمیلو  ریختیاا ،هوازیبی یستخرهاا یسر كـی

 یدهاـینآفر طی مختلف یهاهدـالیندر آن آ هـکاست 

شوند می فذــح بالــفاضاز یمیایی ـشو  یکیژوـبیول

(Almasi et al. 2013). سادگی لیلدبه تثبیت هایبرکه 

 و مکانیکی تجهیزات به نیاز عدم و راهبری و عملکرد

فاضالب  تصفیه هایسیستم سایر با مقایسه در الکتریکی

 هایبرکه دیگر مزایای از برخوردارند. از مقبولیت خاصی

 در حذف هاآن باالی بسیار بازده به توانمی تثبیت

مواد  مقابل در پذیری شوک و زابیماری هایزیستمند

کرد. در حال  اشاره و هیدرولیکی آلی بارهای و سمی

های تثبیت فاضالب در زیادی از برکه حاضر تعداد

و  هند، پاکستان، اردن و تایلند ساخته کشورهایی نظیر

. در ایران نیز تعدادی از این واحدها اندشدهگرفتهکار به

و  شدهساخته مختلفهای شهرهای فاضالب برای تصفیه

 Baraee) افزایش است رو به کشور درشمار این واحدها 

et al. 2013.)  

های خانهمطالعات متعددی در مورد ارزیابی کارایی تصفیه

 .Melidis et alست. شده افاضالب در کشور و دنیا انجام

به این نتیجه رسیدند  et al. Cirja( 2008) و (2008)

ترین پارامترها برای ارزیابی عملکرد که بهترین و مهم

،  BOD،CODهای فاضالب پارامترهای خانهتصفیه

TSS ،TDS  وpH در  .خانه استخروجی از تصفیه

در بررسی   .Alipoor et al(2015ای که توسط )مطالعه

 اولنگ فاضالب خانهتصفیه تثبیت برکه سیستم کردعمل

 حذف راندمانمشخص گردید که  مشهد انجام شد،

ترتیب به 91 در سال TSSو  5BOD، COD پارامترهای

 %78و  83 ،83ترتیب به 92 سال و در %77 و 82، 80

 مذکور پارامترهای میزان مطابقت به توجه با د. درنتیجهوب

 حفاظت سازمان اردهایاستاند با خروجی پساب در

 استفاده قابلیت خانهتصفیه این پساب ایران، زیستمحیط

  Nourmoradi et al. (2014)دارد. را کشاورزی امر در

ایالم نشان  شهر فاضالب خانهتصفیه عملکرد در ارزیابی

 و بوده متوسط حد در خام فاضالب آلودگی شدت ددادن

 کل، روژننیت معلق، ذرات،  BOD5،COD حذف راندمان

 خانهتصفیه هوسیلبه مدفوعی هایفرمکلی و هافرمکلی کل

 %85/51 ،59/16،75/23 ،6/82 ،82/78 ،49/80تیب تربه

 خانهتصفیه که است آن از حاکی آمدهدستبه نتایج .بود

 با مطابق پساب تولید جهت الزم کارایی ایالم فاضالب

 اقدامات تاس نیاز و ندارد را محیطیزیست استانداردهای

 واحدهای ظرفیت ارتقاء و اصالح خصوص در اساسی

 هــک ایمطالعه ساــسابر  پذیرد. انجام خانهتصفیه

و  دعملکر در مورد  .Kor et al(2009) طــتوس

 خانهتصفیه هیادهو یهانوـالگ سازیبهینه هایروش

 نتایج ،گرفت ماـنجا زـگ ردـبن هرـش بالـفاض

در  دموجو ستمـسی ندماـنرا هـکداد  ننشا آمدهدستبه

 مرــفکلی و اـهمفرکلی کل، BOD ،COD،TSS فحذ

و  3/99، 76، 8/76،79 رــبابر بــترتیهــب دفوعیــم

 یمیاییـبیوش تـکیفیاز  جیوخر بپساو  دهبو % 16/99

 رداروـبرخ دمجد دهستفاا یبررکا یا فعد پذیرشقابل

 نمازاـس ولقبقابل کیفیت بیومیکر نظراز  لیو ده،وـنب
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پژوهش . همچنین شترا دا انیرا زیستمحیط تـحفاظ

 خانهتصفیه جیوخر بپسا ضعیتو نشان دادمذکور 

 اًــغالب نستاــمدر ز رفاــمتع هایوضعیت سـرعکـب

 پژوهشدر است.  بنامطلو هافصل هــبقیو در  بوــمطل

در بولیوی انجام دادند  Muga et al. (2009)دیگری که 

های تصفیه فاضالب ه راندمان سیستم الگوندریافتند ک

ترتیب به TSSو  BOD ،CODدر حذف پارامترهای 

عملکرد سیستم مذکور  و %74-97و  7/99-70، 98-78

 متناسب با میزان مورد انتظار بود.

در شهرستان قروه برای مدیریت فاضالب شهری از 

 از گردد.خانه به روش برکه تثبیت استفاده میتصفیه

خانه فاضالب پس از تصفیه در این تصفیه %85که یآنجای

با  پژوهشگردد؛ این جهت مصارف کشاورزی هدایت می

توجه به اهمیت دفع بهداشتی فاضالب و استفاده سالم و 

به بررسی  مطمئن از پساب حاصل برای مصارف کشاورزی

قروه و بررسی خانه شهرستان کارایی سیستم تصفیه

جهت کشاورزی و  آن حاصل ازامکان استفاده از پساب 

 .اختدپرآبیاری فضای سبز 

 هامواد و روش -2
فاضالب شهرستان  خانهیهتصف هاییژگیو -1-2

 قروه

شرقی و عرض  48´و  47°شهر قروه در طول جغرافیائی 

در جنوب شرقی استان  شمالی 10´و  35°ی یجغرافیا

و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا  گرفته قرار کردستان

m1900  و میزان بارندگی متوسط ساالنه آنmm480  

 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماریپایه  بر .باشدمی

شهر  .می باشد نفر 78276بر بالغ، جمعیت قروه 1395

ترین شهر استان از لحاظ کشاورزی، صنعتی و قروه مهم

اولین  عنوانبهفاضالب شهر قروه  خانهیهتصف .معدنی است

در استان کردستان در  شدهاحداثب خانه فاضالتصفیه

 1400و در دو مرحله و با افق سال  1383سال 

هزار نفر و در مرحله  80در مرحله اول  است. شدهساخته

هزار نفر از جمعیت شهری را تحت پوشش قرار  160دوم 

خانه یهتصفداد. دبی متوسط فاضالب ورودی به این 

d/3m 800 .در و  شمالی در منطقه خانهیهتصفاین  است

km 4  است و فرآیند تصفیه در آن از  شدهواقعشهر قروه

در این فاضالب  ماندزمان .استاستخرهای تثبیت نوع 

های بخش یطورکلبهاست.  d 13خانه حدود یهتصف

به شرح  قروه ستانفاضالب شهر خانهیهتصفمختلف 

، پارشال فلومی، دانه گیر، ایستگاه پمپاژ ورودیزیراست: 

بی هوازی، -، استخر هوازیهوازییباستخر  ،ذرکنارگ

 .ساززاللالگون  استخر تکمیلی، حوضچه کلرزنی و

 یموردبررسپارامترهای  -2-2

فاضالب شهرستان  خانهیهتصفارزیابی عملکرد  منظوربه

مقطعی است،  –توصیفی  قروه در این پژوهش که از نوع

پساب و  خانهیهتصفاز فاضالب ورودی به  یبردارنمونه

 یبردارنمونهدر این مطالعه از روش  خروجی انجام گردید.

و  1397در دو فصل زمستان  هانمونهد. شمرکب استفاده 

 3 هرماهماه برداشت شدند. در  6طی مدت  1398بهار 

نمونه مرکب  54 درمجموعمونه و ن 3و در هر مرتبه بار 

ها ، نمونهیریگنمونهپس از . شد در دو فصل برداشت

به آزمایشگاه اداره آب و فاضالب شهرستان قروه  عاًیسر

های استاندارد لوازم آزمایشگاهی با روش هوسیلبهمنتقل و 

 و هانمونه انتقال ،یبردارنمونهمورد آنالیز قرار گرفتند. 

 Riceگرفت ) استاندارد صورت یهاروش طبق هاآن آنالیز

et al. 2012). 

ی فاضالب شاخص کیفی تصفیه 12 پژوهشدر این 

اکسیژن (، BOD) یوشیمیاییب یازموردناکسیژن شامل: 

(، TDS(، کل جامدات محلول )COD) شیمیایی یازموردن

-های کلیباکتری کل ،pH (،TSSکل ذرات جامد معلق )

(، دما، FCفرم مدفوعی )های کلی، باکتری(TCفرم )

فاضالب ورودی و  فسفات، نیترات، آمونیاک و کدورت

 در .قرار گرفت یموردبررسو  یریگندازهاپساب خروجی 

در این  آمدهدستبههای داده وتحلیلیهتجزجهت  یتنها

و  One Way ANOVA های آماری، از آزمونپژوهش

One Sample T-Test  یافزارهانرمو SPSS 22 نسخه 

 استفاده شد.  Excelو 

 ها و بحثیافته -3
از نقـاط  خانـه شهرسـتان قـروه ماننـد بسـیاری      در تصفیه

ــرای مصــارف    ــس از تصــفیه ب کشــور فاضــالب ورودی پ

گیـرد. درنتیجـه در   کشاورزی مورداستفاده مجدد قرار می

این پژوهش قابلیت پساب خروجی برای کاربری مـوردنظر  

 های زیر موردسنجش و ارزیابی قرار گرفت.در قالب بخش

SAMSUNG
Typewritten text
60
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فاضاالب ورودی و  ر دپارامترهاا   گیریاندازه -3-1

 پساب خروجی

گیری شده در فاضالب ورودی و پارامترهای اندازهار مقد

( نشان 1)خانه در جدول پساب خروجی از تصفیه

 است. شدهداده

خانه قروه در دو فصل گیری شده در فاضالب ورودی و پساب خروجی از تصفیهمقدار میانگین پارامترهای اندازه -1 جدول

 بردارینمونه
Table 1 Average of measured parameters in influent and effluent wastewater from Qorveh treatment plant 

in two sampling seasons 

 پارامترها
میانگین  بردارینمونه هایماه

 هاکل ماه

انحراف 

 خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی معیار
BOD  ورودی (mg/l) 215 235 230 200 205 210 215.83 13.93 

BOD  خروجی (mg/l) 40 40 57.5 30 40 32.5 40 9.61 

COD  ورودی (mg/l) 535 539.5 500 393 457 411 472.58 62.44 

COD  خروجی (mg/l) 87.5 81.5 100.5 79 74 72 82.41 10.43 

pH      ورودی (mg/l) 8.04 7.94 7.91 7.85 7.99 7.92 7.94 0.06 

pH خروجی (mg/l) 7.95 8.03 7.84 7.89 8.17 7.93 7.97 0.11 

TDS  ورودی (mg/l) 321.5 206 214.5 457.5 483.5 468.5 359 128.8 

TDS  خروجی (mg/l) 237 177.5 183.5 363 441.5 291.5 283 104.6 

TSS  ورودی (mg/l) 319 333.5 306 293 301 294.5 308 68.13 

TSS  خروجی (mg/l) 82 91.5 92 103 84 85 89.6 3.28 

 39 29.5 27.5 33 28 23.5 30.08 5.34 (°C)دما ورودی

 5.5 6.5 8.5 20 20.5 34 15.83 11.10 (°Cخروجی) دما

TC ورودیMPN/100ml)) 910×920 1010×126 910×960 910×460 910×506 910×750 910×809 302 

TC خروجی MPN/100ml)) 410×88 510×43 410×91 410×41 410×43 410×69 410×127 150 

FC ورودی MPN/100ml)) 302000 395000 342000 235500 279000 391000 324083 209 

FC خروجی MPN/100ml)) 24000 27500 26000 22000 23500 28000 25167 90 

 75.5 78 79 85 77 78.5 78.83 3.26 (NTU) ورودی  کدورت

 53 52 51 58 51 28 48.83 10.53 (NTU) خروجی  کدورت

 14 12.5 9 11 8.5 7.5 10.41 2.51 (mg/l) ودی ور فسفات

 6 6 3.5 5.5 3.5 3 4.58 1.39 (mg/l) خروجی  فسفات

 9 9 9.5 10.5 11 12.5 10.25 1.36 (mg/l) ورودی  نیترات

 2 2 2.5 2.4 3.6 2.5 2.5 0.58 (mg/l) خروجی نیترات 

 18.5 19 19.5 25 22.5 26 21.75 3.23 (mg/l) ورودی  آمونیاک

 0.73 0.81 0.93 0.83 0.79 0.83 0.82 0.06 (mg/l) خروجی  آمونیاک

در فاضـالب   دهـد یمـ  نشـان ( 1)جـدول   کـه  طـور همان

ــ ورودی، ــوط COD و 5BOD مقــدار نیتــرشیب ــه  مرب ب

میزان  است. نیفروردمربوط به  مقدار نیترو کم ماهبهمن

BOD  در فاضالب ورودی در محـدوده mg/l 235- 200 

قروه جز  ستانتوان گفت فاضالب شهربراین میاست و بنا

های متوسط از نظر شدت آلودگی قرار دارد. یکـی  فاضالب

 هــای مهــم در تصــفیه فاضــالب نســبت    از ویژگــی

BOD/COD  در فاضـالب خـام شـهری مقـدار      است که

تـر  یا بـیش  5/0است. اگر این نسبت  3/0-8/0این نسبت 

ایندهای بیولوژیکی با فر راحتیبهفاضالب را  توانمی باشد

فاضـالب   مورد در(. Alipoor et al. 2015تصفیه نمود )

بـوده،   46/0قروه این نسبت برابر با  خانهتصفیهورودی به 

 تصـفیه پـیش و بدون  راحتیبه تواننمی احتماالًدر نتیجه 

 در .قــرار دادفاضــالب خــام را مــورد تصــفیه بیولــوژیکی  

 پارامترهـا شـامل:   مقادیر سـایر  ترینفاضالب ورودی بیش

TSS ــن در  بهشــتیارد در TDS(، mg/l5/33 ) بهم

(mg/l 5/483) ،به ترتیب  خردادماه در اکیآمون و تراتین

  ید در فســفات ،mg/l26 و  mg/l 5/12  بــا مقــادیر 

mg/l14  نیفرورد در کدورتو NTU 85    .مشـاهده شـد

در فاضــالب ورودی نیــز  FC و TC تــرین میـزان بـیش 

تـرین  و کم ماهبهمندر  COD و BOD امترهمانند دو پار

 است. دادهرخ ها در فروردینمقدار آن

ــارامتر    ــردو پ ــی، ه ــاب خروج  در CODو  BODدر پس

 mg/l 5/100و  mg/l)57  ترتیـــب بـــابـــه اســـفندماه

بــا توجـه بــه رونــد   .دنباشـ یمــ دارا را مقـدار  نیتــرشیبـ 

ــاب     ــارامتر در پس ــن دو پ ــدار ای ــابه در مق ــرات مش تغیی
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   فرهمند و همکاران

 1399بهار  ،1 ، شماره6 ت و مهندسی آب، دورهزیسمحیط

از آزمــون  هــاآنی، بــرای تشــخیص ارتبــاط بــین خروجــ

آماری همبستگی پیرسـون اسـتفاده شـد. نتـایج حاصـل      

ــین    ــه ب ــان داد ک ــون نش ــن آزم ــی و  BODاز ای خروج

COD    ــود دارد ــتقیم وج ــادار مس ــاط معن ــی ارتب خروج

(P=0.030) بـــدین معنـــی کـــه بـــا افـــزایش مقـــدار .

BOD   ــدار ــی، مق ــزایش   CODخروج ــز اف ــی نی خروج

ــی ــدم ــی   2R( .TSS=0.85 (یاب ــاب خروج ــادر پس  ب

 در NTU 58  و کــدورت بــا مقــدار  mg/l 103مقــدار 

اصـوالً در   هسـتند.  مقـدار  نیتـر شیبـ  یدارا ماهفروردین

هـا در پسـاب   های تثبیـت بـه دلیـل حضـور جلبـك     برکه

ــزان  ــیش TSSخروجــی می ــر از ســایر سیســتمب ــای ت ه

ــه اســتفاده از   ــا توجــه ب تصــفیه فاضــالب اســت. البتــه ب

هـــا در اغلـــب مـــوارد بـــرای آبیـــاری و اب برکـــهپســـ

ــك  ــه کشــاورزی حضــور جلب ــن برک ــا در پســاب ای ــا ه ه

رسـد.  عنوان یك نوع کـود گیـاهی مضـر بـه نظـر نمـی      به

ســایر پارامترهــا در پســاب خروجــی  زانیــمتــرین بــیش

ــامل ــآمون ش ــفندماه  اکی ــفات ،mg/l 93/0 در اس  فس

ــاه در ــایم ــن ه ــراینو  mg/l6  ید و بهم ــز ت  درت نی

( 1) در شــکلمشــاهده شــد.   mg/l6/3  مــاهاردیبهشـت 

ــای    ــذف پارامتره ــدمان ح ــانگین ران ــی می ــورد بررس  م

 است. شدهدادهبرحسب درصد نمایش 

 
 خانه قروهتصفیه هوسیلبهراندمان حذف )برحسب درصد( پارامترهای موردبررسی  -1شکل 

Fig.1 Removal efficiency (in percentage) of parameters studied by Qorveh wastewater treatment plant 

ترین رانـدمان  دهد بیشنشان می( 1شکل )گونه که همان

، FC ، آمونیـاک، TCترتیب مربوط به پارامترهای حذف به

COD ،BOD ،ــرات ــفاتTSS، نیت ــت.  TDSو  ،، فس اس

 70تواننـد  های تثبیت میبرکه است نشان داده هاپژوهش

هـای  نمونـه  %91ی صاف نشـده و  هانمونه BOD %80تا 

(. در Alipoor et al. 2015) را حـذف کننـد   شـده صـاف 

%  BOD، 56/81قـروه نیـز رانـدمان حـذف      خانـه تصفیه

تــرین قــرار دارد. بــیش ذکرشــدهکــه در محــدوده  اســت

 FCو  COD(، 85%در فـروردین )  5BODراندمان حذف 

، کدورت، نیترات TDS، %93و  89/84ترتیببه در بهمن 

، 33/64، 78/37 میـزان  ترتیب بـه آمونیاک در خرداد به و

 دادهرخ % 29/74میزان به ماهدیدر  TSS و %8/96و  80

 است.

  One-way ANOVAآزمون  -3-2

برای  One-way ANOVAیج آزمون ( نتا2در جدول )

مقایسه راندمان حذف پارامترها در دو فصل مختلف و 

تأثیر تغییر فصل است خانه تحت اینکه آیا عملکرد تصفیه

 است. شدهدادهیا خیر، نمایش 

نشان داد که  One-way ANOVA آمارینتایج آزمون 

بین فصل بهار و زمستان در حذف پارامترهای مختلف 

( تفاوت معناداری وجود ندارد =019/0pآمونیاک  جزبه)

(05/0p >   .)تغییر فصل بر روی کارایی و  دیگرعبارتبه

قروه تأثیری نداشته است. در  نهخاتصفیهعملکرد 

در شهر یزد با  ) .Mozaheb et al  ( 2009پژوهشی که

فاضالب ورودی و  pH ،ECعنوان تأثیر تغییرات بار آلی، 

های تثبیت انجام داد، شرایط آب و هوایی بر کارایی برکه
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  خانه فاضالبسنجی استفاده مجدد از پساب تصفیهامکان

 1399بهار  ،1 ، شماره6 زیست و مهندسی آب، دورهمحیط
 

 pH ،EC تغییرات اصوالًکه  ندبه این نتیجه رسید

ول سال بر حذف فاضالب ورودی و تغییر فصل در ط

BOD  وCOD  تأثیر چندانی ندارد که با نتایج پژوهش

 خوانی دارد.حاضر هم
 برای مقایسه راندمان حذف پارامترها در دو فصل مختلف One-way ANOVAنتایج آزمون  -2جدول 

Table 2 One-way ANOVA test results to compare the removal efficiency of the parameters in two 

different seasons 

 پارامترها
 نتایج آزمون

Ammonia Nitrate Phosphate TDS TSS COD BOD 
0.019 
14.71 

0.06 
36.31 

0.913 
0.13 

0.678 
0.200 

0.807 
0.068 

0.717 
0.151 

0.278 
1.574 

Sig. 
F 

 (2003 )Hoseini et al.  ی که در پژوهشنیز در

د، نشان داد انجام دا شهرخوی فاضالب خانهتصفیه

-محیط در تابستان به متوسط دمای فاضالب و هوای

از متوسط دمای فاضالب و هوای  C° 15 و 5ترتیب 

کاهش  سبب تر بود که این امردر فصل پاییز بیش محیط

به نسبت به فصل گرما کارآیی سیستم در فصل سرما 

شده های بیولوژیکی کندتر شدن سرعت فعالیت علت

مقایسه کارآیی در  پژوهشین در نتیجه در ا .است

که میزان حذف  ه شدنشان داد مختلفل وفص سیستم در

از سایر  مواد آالینده فاضالب در فصل تابستان بیش

( مشهود 2گونه که در جدول )اما همان ؛باشدفصول می

است در پژوهش حاضر تغییر فصل و دمای محیط اثر 

( 3در جدول ) چندانی بر کارایی سیستم نداشته است.

مقدار میانگین پارامترها در پساب خروجی با مقادیر 

ایران مقایسه  زیستمحیطاستاندارد سازمان حفاظت 

 شده است.

 زیستمحیطقروه با استانداردهای سازمان حفاظت  خانهتصفیهخروجی پارامترها در پساب مقایسه میانگین کل  -3جدول 

Table 3 Comparison of total mean parameters in the effluent of Qorveh treatment plant with Iranian 

organizations of environmental protection standards 

استاندارد  پارامترها

ه تخلیه ب

های آب

 سطحی

استاندارد 

 مصارف

  کشاورزی

پارامترها میانگین 

 خروجیدر پساب 

 قروه خانهتصفیه

برای  T آزمون

مقایسه پارامترها با 

تاندارد تخلیه به اس

 های سطحیآب

برای  T نتایج آزمون

مقایسه پارامترها با 

مصارف استاندارد 

 آبیاری و کشاورزی

pH 6.5-8.5 6-8.5 7.97 p=0.029 P=0.031 

BOD (mg/l) 30 100 40 P=0. 049 p=0.000 

COD (mg/l) 60 200 82.41 p=0.003 p=0.000 

TDS (mg/l) 282.16 450 1 تبصره - P=0.011 

TSS (mg/l) 40 100 89.58 P=0.000 P=0.022 

MPN/100ml))  

TC 
1000 1000 1270000 P=0.039 P=0.039 

MPN/100ml)) FC  400 400 25166 p=0.000 p=0.000 
 50 50 48.83 P=0.797 P=0.797 (NTU) کدورت
 - - 15.83 - 2تبصره  (C˚) دما

 6 6 4.58 P=0.055 P=0.055 (mg/lفسفات )
 5.2 5.2 0.82 p=0.000 p=0.000 (mg/lمونیاک)آ

 50 50 2.16 p=0.000 p=0.000 (mg/l) نیترات

 

الزم به ذکر است که تخلیه با غلظت بیش از میزان 

صورتی مجاز خواهد بود که  شده در جدول درمشخص

پساب خروجی، غلظت کلراید، سولفات و مواد محلول 

از ده درصد بیش  m 200منبع پذیرنده را در شعاع 

درجه حرارت باید به میزانی افزایش ندهد. همچنین  

محل ورود آن،  m 200 در شعاع C 3˚ باشد که بیش از

در . درجه حرارت منبع پذیرنده را افزایش یا کاهش ندهد

نشان  (3) طور که نتایج جدولهمان pH خصوص پارامتر
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 1399بهار  ،1 ، شماره6 ت و مهندسی آب، دورهزیسمحیط

برداری در پساب در کل دوره نمونه pHمیزان دهد می

در محدوده مجاز استاندارد  97/7ی با مقدار خروج

نیز در  زیست هست. میزان دماسازمان حفاظت محیط

است.  C83/15˚  برداریدر کل دوره نمونهپساب خروجی 

درجه حرارت باید به میزانی  طبق تبصره قوانین استاندارد

ورود آن،  محل m 200 در شعاع C 3˚باشد که بیش از 

در  ده را افزایش یا کاهش ندهد.درجه حرارت منبع پذیرن

عنوان های کشاورزی روستای قصالن بهمورد زمین

خانه قروه باید اذعان کرد که با پذیرنده پساب تصفیه

خانه به توجه به مسافت نسبتاً زیاد بین این محل و تصفیه

 رسد مشکل خاصی در مورد دما وجود ندارد.نظر می

( 3در جدول ) One sample T-test نتایج آزمون آماری

گیری شده در پساب برای مقایسه میزان پارامترهای اندازه

-ها برای تخلیه به آبشده آنخروجی و استاندارد تعریف

های سطحی و مصرف کشاورزی و آبیاری نشان داد، 

 و 5BOD ،COD ،TSS ،TCمقدار میانگین پارامترهای 

FC های طور معناداری از حد استاندارد تخلیه به آببه

ر ضمن نتایج آزمون د (.> 05/0p) تر استسطحی بیش

فوق در مورداستفاده از پساب خروجی برای مصرف 

کشاورزی و آبیاری نشان داد که مقدار میانگین همه 

طور معناداری به FCو  TC جزپارامترهای موردمطالعه به

باشد تر میشده در این رابطه کماز حد استاندارد تعیین

(05/0p < .)فرم فرم و کلیباال بودن کل کلی در رابطه با

مدفوعی در پساب خروجی علیرغم راندمان حذف باالی 

 خانه، باید گفت که واحدتصفیه وسیلۀبهاین دو پارامتر 

است که غیرفعال  سال 9 قروه بیش از خانهتصفیهکلرزنی 

گیرد و است و عمالً گندزدایی پساب خروجی صورت نمی

تر از استاندارد ین دو پارامتر بسیار بیشدرنتیجه مقدار ا

در بین  شده برای مصارف کشاورزی و آبیاری است.تعیین

پارامترهای موردبررسی در خصوص کدورت و فسفات اگر 

-ها از مقدار استاندارد تخلیه به آبچه مقدار میانگین آن

های سطحی و کاربرد برای مصارف کشاورزی و آبیاری 

 بنا (. < 05/0pاختالف معنادار نبود )تر است، اما این کم

خانه فاضالب شهرستان قروه تصفیهآمده دستبر نتایج به

ها کارکرد نسبتاً مناسب و در در کاهش برخی از آالینده

ویژه پارامترهای بیولولوژیکی ضعف خصوص برخی دیگر به

 and( 2014ای که توسط )در مطالعه مشهودی دارد.

Koosha Noorali ص ارزیابی عملکرد در خصو

خانه شهرستان قروه صورت گرفت؛ تنها سه پارامتر تصفیه

BOD ،COD  وTSS هم بر اساس اطالعات آن

آمده از شرکت آب و فاضالب شهرستان قروه در دستبه

( مورد ارزیابی 1392تا  1385ساله )از سال  8یك دوره 

قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد میانگین راندمان حذف 

، 44/69ترتیب به TSSو  BOD ،CODه پارامتر س

 پژوهشاست. همچنین نتایج این  %13/58و  34/67

 استاندارد ریمقاد با هاپارامتر زانیم سهیمقادر  نشان داد

تر از های سطحی مقدار هر سه پارامتر بیشتخلیه در آب

ها با استاندارد مصارف حد استاندارد بوده و در مقایسه آن

در حد مطلوب بوده اما  CODو  BODدار ی، مقکشاورز

توان نهایت می تر از استاندارد است. دربیش TSSمقدار 

اذعان نمود اگرچه تعداد پارامترهای موردبررسی در این 

وتحلیل آماری است محدود و فاقد هرگونه تجزیهپژوهش 

 طور تقریبی با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.اما به

در  .Dehghani et al( 2012) ی که توسطپژوهشدر 

 CODشیراز انجام شد میزان  فاضالب خانهصفیهارزیابی ت

، mg/l 5 میزان نیترات ،mg/l 58 در پساب خروجی

 NTU 10 و میزان کدورت TSS mg/l 4/10میزان 

خانه نیز در تصفیه داد این تصفیهگزارش شد که نشان می

وجی ویژه در زالل سازی پساب خرفاضالب ورودی به

 خانهتصفیه در که یگرید قیتحق درعملکرد خوبی دارد. 

 (2008) نپال توسط تاودا یه یصنعت منطقه فاضالب

Sushil and Shah زانیم ،شد انجام TSS آمده دستبه

 ،TDS mg/l 384 زانیم ،mg/l595 در پساب خروجی

 COD mg/l 221 زانیم و BOD  mg/l252 زانیم

ن از عملکرد نامناسب گزارش شد که این مقادیر نشا

-تصفیهخانه موردمطالعه داشت. در تحقیقی که در تصفیه

 et al(.2013)صنعتی آبادان توسط  فاضالب خانه

Baraee  ،برکه عملکرد بررسی وضعیت ضمنانجام شد-

 مانند فاضالب تصفیه کیفی هایشاخص تثبیت های

TSS، 5BOD، COD، pHفرم، کلی هایباکتری ، کل

 وتحلیلتجزیه و مدفوعی موردبررسی فرمکلی هایباکتری

 حذف بازده گرفت. نتایج حاصل نشان داد حداکثر قرار

است.  مردادماه به مربوط فاضالب خانهتصفیه در هاآالینده

 در TSS و  COD،5BODمقادیر  میانگین ماه این در

 و 440، 805 ترتیبهب تثبیت هایبرکه خروجی پساب

mg/l 30 هایباکتریو فرم کلی هایباکتری و کل بود 

فرهمند و همکاران   
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  ترتیب،به خروجی پساب در مدفوعی فرمکلی

ml 100MPN/510×2/9 وml 100MPN/  510 × 1/6 

جز به آمدهدستبهاین نتایج نشان داد که مقادیر بود. 

TSS ایران زیستمحیط حفاظت سازمان اردهایاستاند با 

 در مجدد استفاده و سطحی هایآب به پساب تخلیه جهت

 توسط در پژوهشی که دارد. زیادی کشاورزی فاصله

(2017) Khademi kiya et al. یابیارز با عنوان 

 شهو شبکه توسط دباآمخر بفاضال خانهتصفیه دعملکر

 مبناو  ANN-LM لمداز  دهستفاا با انجام شد،مصنوعی 

در ورودی  هشد گیریاندازه کیفی هایمشخصهدادن  ارقر

 TDS،TSS ،COD ، BOD،DO شامل خانهفیهـتص

،pH ، مشخصه سه متناظر ارمقد نیترات و فسفات 

COD،BOD  و TSS  بینیخانه پیشتصفیه جیوخردر 

و  R ،MSE شامل مورداستفاده ریماآ ایشاخصهید. دگر

 ند.دبو SPSS و Matlab شامل فادهمورداست افزارهاینرم

 کثراحد با ترتیببه TSS و BOD ،CODنتایج  سساابر

R، 98/0 ،91/0  5/0و  زشموآ هایداده ایبر 92/0و ،

، MSE ،5/3 قلاحدو  مایشآز هایداده ایبر 5/0و  66/0

و  115، 11و  زشموآ هایداده ایبر 17/2و  15/33

 نتایجو  شدند بینیپیش مایشآز هایبرای داده 99/20

 محاسبه با پژوهشدر این همچنین . شد ارائه قبولی قابل

 خانهتصفیه جیوخردر  هاآالینده فحذ زدهبا صددر

 طمربو خانهتصفیهدر  فحذ میزان کثرادـح دـش مشخص

 هاآالینده سایر. ستا %68/87 به میزان TSS هالیندآ به

 مطالعه یندر ا داشتند. TSS به یكدنز ییردمقا نیز

ANN-LM بینیپیش ایبر اطمینانقابل اربزا یك 

 دنمو دیجاا دباآمخر بفاضال خانهتصفیه سیستم دعملکر

 کیفیت،هشد گیریاندازه یمترهاراپا یمبنا بر نستاتو و

مشخص شد همچنین . نماید بینیپیشرا جی وخر بپسا

 حددر  کیفی یردمقا کاهشدر آباد خرم خانهتصفیه که

 حفاظت نمازسا یسو زا شدهعیینت اردستاندا یردمقا

 ست.ا رداربرخو مطلوبی ییراکااز زیست محیط

Neshat (2017) and SajadiBami  با استفاده از مدل

SDSM های مدل گردش عمومی جو دادهHadCM3  را

تغییر اقلیم را بر  ریثأتنمودند و  اسیزمقیردر کرمان و بم 

 2071و  2070-2041، 2040 -2011دما در سه دوره 

نشان  هاآنسازی نمودند. نتایج مطالعه شبیه 2099 یال

بم در هر سه دوره  های کرمان وداد که دما در ایستگاه

طی  افزایش خواهد یافت. C° 5 تا 3 اندازهموردبررسی به

با  Hesami and Asakereh (2018) ی دیگریمطالعه

 SDSMو  یمصنوع یشبکه عصب هایاستفاده از مدل

 سازیهیاصفهان را شب ستگاهیا نهیو کم نهیشیب یدما

و  نهیشیب ینشان داد که دما هاآنمطالعه  جیکردند. نتا

و  2070-2041، 2040-2016 یدر سه دوره نهیکم

 داشت. خواهند یریچشمگ شیافزا 2071-2099

Zulkaranian and Arun (2012)  استفاده از مدل با

SDSM و ج یمدل گردش عموم اسیمقبزرگ هایداده

HadCM3 یدر مالز را در حوضه رودخانه کارائو، 

نشان داد که  هاآنمطالعه  جینمود و نتا اسیزمقیر

 شیافزا 2099-2010ساالنه در دوره  یمتوسط بارندگ

 .ابدییم

 گیرینتیجه -4
 شیمیایی - فیزیکی خصوصیات تطبیقپژوهش حاضر به 

 با خانه شهرستان قروهپساب خروجی تصفیه میکروبی و

نتایج زیر حاصل ملی پرداخت که  شدهارائه تانداردهایاس

 گردید:

خانه تصفیه یخروج پساب درمقدار اکثر پارامترها  -1

های سطحی تر از حد استاندارد تخیله در آببیشقروه 

 های سطحی رها نمود.توان آن را در آببوده و نمی

 زا استفادهدر مقایسه مقدار پارامترها با استانداردهای  -2

ی همه ردامق ی، اگرچهکشاورزو  یاریآب در پساب

 مجاز حد تر ازجز پارامترهای بیولوژیکی کمپارامترها به

باشد، اما با توجه به اهمیت سالمت محصوالت می

کشاورزی استفاده از این پساب با این خصوصیات برای 

 مصارف کشاورزی مطلوب نیست.

برای  نه قروهخامنظور کاربرد پساب خروجی تصفیهبه -3

خطر کشاورزی و آبیاری نیاز به عملیات تکمیلی و بی

تر واحد گندزدایی اندازی هرچه سریعسازی آن مانند راه

 باشد.ساز میو الگون زالل

 ییراکا یشافزامنظور بهد شومینهایت پیشنهاد  در 

 نظیر ساسیا تمااقدابایست می خانه قروهتصفیه

 یـکل نندمارا شیازـفا هتج تصفیه یندافر سازیبهینه

در  خانهتصفیه پرسنلو  انرـهبرا زشوـمآ ،خانهتصفیه

 سطحی هایآب به هـتخلی زاـمج حد به ستیابید یستارا
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Abstract  

Treatment of municipal wastewater and its proper disposal is one of the most critical needs for urban 

services. Stabilization pond method is one of the simplified methods, low cost, and easy maintenance and 

operation. For evaluation of the Qorveh County Wastewater Treatment Plant, 54 samples were taken from 

the raw wastewater and the effluent in winter and spring seasons and 12 factors including: BOD, COD, 

TDS, TSS, pH, TC, FC, temperature, phosphate, nitrate, ammonia and the inlet and outlet turbidity of 

wastewater were measured according to Standard Methods. ANOVA and t-Test were used to analyze the 

data and to compare them with the national standards. The results showed that removal efficiency of BOD, 

COD, TSS, TDS, TC, FC, nitrate, phosphate and ammonia by Qorveh treatment plant were 81.56, 82.44, 

70.81, 24.12, 99.91, 92.23,79.34, 56.51, and 96.16% respectively. The results of ANOVA aslso showed 

that the treatment plant performance was not affected by the season change. Comparing the amount of 

parameters with discharge standard determined that the values of BOD, COD, TSS, TDS, TC, and FC 

were higher than the standard and the effluent could not be discharged into surface waters. Based on the 

grey water reuse for agricultural purposes, although all parameters except biological parameters were 

lower than the permitted level, the reuse of this wastewater without disinfection and supplementary 

purification is not possible due to the sensitivity and importance of health of agricultural products. 

Keywords: Effluent Quality; Municipal Wastewater; Reuse; Qorveh; Treatment. 
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