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چکیده
صنایع غذایی از جمله صنایعی است که از نظر میزان تولید محصول ،مقدار مصرف آب و تولید پسااب ساه عمادهای را باه خاود
اختصاص میدهد و جزء صنایع مه کشور محسوب میشود .شرکت خوش نوش یکای از صانایع بازر غاذایی مساتقر در شاهر
همدان میباشد که پساب خود را پس از تصفیه وارد رودخانه جورقان کرده و در نهایت بارای آبیااری زمای هاای کشااورزی ماورد
استفاده قرار میگیرد .ای پژوهش با هدف بررسی کیفیت پساب خروجی ای شرکت و مقایسه آن با استانداردهای سازمان حفاظت
محیط زیست ،سازمان جهانی بهداشت و آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا ماورد مطالعاه قارار گر ات .یای ایا پاژوهش یا
ایستگاه که محل خروج پساب از کارخانه و ورود به رودخانه جورقان بود ،انتخاب گردیاد و پارامترهاای pH, TSS, TDS, COD,
 BOD5, Total coliformو کلی رم مد وعی مورد بررسی قرار گر ت .نتایج حاصل از نمونهبارداری از ایساتگاههاای مطالعااتی
نشان داد که با سطح ایمینان  % 95بی اکتور  pHو حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست تفاوت معنیداری وجود دارد و
بی سایر اکتورهای مذکور و حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست تفاوت معنیداری وجود ندارد .با ساطح ایمیناان % 95
بی اکتور  TDSو حد استاندارد سازمان جهانی بهداشت و نیز آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا تفاوت معنیداری وجاود دارد.
همبستگی بی اکتورهای شیمیایی و میکروبی در شرکت خوش نوش نشان داد که تنها بی اکتورهای  BOD5باا  CODو  pHو
ه چنی بی اکتورهای کلی رم کل با  pHبا سطح ایمینان  % 95رابطه معنیداری وجود دارد .در حالیکاه بای ساایر اکتورهاا
هیچگونه رابطه معنیداری وجود نداشت.
واژههای کلیدی :خوش نوش ،کیفیت پساب ،غذا ،صنعت ،آلودگیCOD ،
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 -1مقدمه
آب موهبتی است الهی که بشر بدون توجه به ارزش آن در عرصههای مختلف مورد مصرف بیرویه قرار میدهد .ای امر در غالب
اوقات پیامدی جز آلوده سازی ای منبع خدادادی ندارد .توسعه عالیتهای بشری در زمینه صنعت و کشاورزی در حقیقت ،اساس
آلودگی منابع آب شیری اع از منابع سطحی و زیرزمینی را منجر شده است ( .)Sobhan Ardakani et al. 2009بر ای اساس
کیفیت اضالبهای خط تولید مواد غذایی با یکدیگر متفاوت میباشند که بررسی تأثیر ای گونه اضالبها در محیط زیست و
دستیابی به نتایج میتواند ما را از اثرات احتمالی ای گونه اضالبها که بدون هیچگونه تصفیه و بهصورت خام به محیط زیست
تخلیه میشوند ،آگاه سازد ( .)Asadi et al. 2007صنایع نوشابهسازی بهدلیل مقبولیت اجتماعی و مصرف باالی نوشابه در جوامع
بهیور وسیعی در سراسر جهان گسترش پیدا کرده است .بنابرای  ،ناوریهای تصفیه برای اضالب حاصل از رآیند تولید را نمی-
توان نادیده گر ت .بهدلیل وجود مقادیر باالی ترکیبات آلی در ای اضالبها ،روشهای تصفیه بیولوژی در ای زمینه بسیار
متداول میباشد ( .)Pirsaheb et al. 2013از آنجا که آب حالل خوبی میباشد ،یی تماس با مواد آنها را در خود حل کرده و
قادر است مواد معلق ریز و نامحلول را نیز با خود حل نماید .بههمی دلیل در آب مصرف شده هر رآیند صنعتی تغییراتی حاصل
میشود که ممک است یزیکی شیمیایی و یا بیولوژیکی باشد که عبارتند از ا زایش دما ،انحالل گازها گرد و غبار یا محصوالت
شیمیایی و یا بلعکس ،حذف گاز ،سوسپانسیون شدن انواع ذرات ،انحالل ترکیبات آلی و معدنی مختلف و ورود روغ گریس و مواد
نرم کننده مورد استفاده در صنعت .یی قرن گذشته رشد عظیمی در مصرف آب رآیندهای صنعتی روی داده است .در زمینه
کاهش مصرف آب در صنعت مواد غذایی چالشهای راوانی وجود دارد ( .)Malakoutian et al. 2009شرکت خوش نوش واقع
در همدان ،کیلومتر  3جاده تهران ،بلوار بسیج در سال  1354به بهرهبرداری رسید که دارای محصوالتی با نامهای تجاری پارسی
کوال ،شادنوش و الوندنوش میباشد ،و تولید کننده نوشابه با یع و مزههای مختلف مانند یع عرقیات یبیعی نعناع و بیدمش
است .ای واحد در سالهای اخیر نسبت به بهینهسازی سیست تصفیه اضالب اقدام نمود .لذا ،هدف از ای پژوهش بررسی اثر
بهینهسازی سیست تصفیه اضالب ای واحد صنعتی روی پساب خروجی و مقایسه آن استانداردهای سازمان حفاظت محیط
زیست ایران ،آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا و سازمان جهانی بهداشت است.

 -2مواد و روشها
در ای پژوهش پس از بررسیهای مقدماتی و بازدید میدانی در مورد موقعیت و مختصات جغرا یایی شرکت خوش نوش ،اصله تا
کلیه پدیدههای ایراف ،تعداد خطوط تولید و آنالیز پساب خروجی ،ایالعات بهدست آمده بهعنوان پایه تحقیقات مورد استفاده قرار
گر ت .ه چنی جهت شناسایی سایر ایالعات مورد نیاز یرح پژوهشی ،از ایالعات موجود در اداره کل حفاظت محیط زیست
استان همدان و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان استفاده گردید سپس محل پیشنهادی با دستگاه  GPSمشخص و
نمونه تهیه شده از پساب خروجی ،بعد از نمونهگیری در ظروف مشخص و در شرایط استاندارد  4درجه سلسیوس به آزمایشگاه
جهت اندازهگیری انتقال یا ت و در نهایت با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ،آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا و
سازمان جهانی بهداشت تطبیق داده شد .نمونهبرداریها از ابتدای روردی ماه  1394تا پایان آذر ماه  1394آغاز و در هر صل
ی نمونه تهیه و با دو تکرار آنالیز شد که از شرکت خوش نوش واقع در ایتدای جاده همدان -تهران برداشت شد .پارامترهای دما و
اسیدیته در محل اندازهگیری شد و سایر پارامترها در ک تری اصله زمانی آنالیزهای آزمایشگاهی با استفاده از لوازم آزمایشگاهی و
مطابق دستورالعملهای استاندارد و معتبر انجام شد و در نهایت با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان جهانی
بهداشت و آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا مقایسه و میزان آالیندگی پساب خروجی ای واحدها مشخص شد ( Javid et al.
 .)2015در ای پژوهش نتایج حاصل از نمونهبرداریهای انجام شده در محیط  Excelمورد تجزیه و تحلیل اولیه قرار گر ت .در
بخش آمار توصیفی شاخصهای مرکزی (میانگی و میانه) و پراکندگی (واریانس و انحراف معیار) متغیرهای پژوهش بهصورت
جداول و نمودارهای آمار توصیفی ارائه گردید .در بخش آمار استنبایی برای بررسی رضیههای پژوهش از آزمونهای کولموگروف
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– اسمیرنوف t ،ت نمونهای و همبستگی پیرسون استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل دادههای استخراج شده نیز از نرما زار
آماری  SPSSویرایش  22بهره گر ته شد.

 -3یافتهها و بحث
در پژوهش حاضر سعی بر آن شد با توجه به میزان اکتورهای شیمیایی و میکروبی در شرکت خوش نوش ،در شهر همدان رضیه-
هایی ایجاد و به توصیف و تحلیل دادههای بهدست آمده از نمونههای اخذ شده در صلهای بهار ،تابستان ،و پاییز پرداخته شود .در
شرکت خوش نوش میانه اکتور  ،7/85 pHمیانه اکتور  ،1339/5 TDSمیانه اکتور  ،68/5 TSSمیانه اکتور 111 BOD5و
میانه اکتور  ،212/48 CODواریانس اکتور  ،0/125 pHواریانس اکتور  ،10302/567 TDSواریانس اکتور ،2829/367 TSS
واریانس اکتور  1473/767 BOD5و واریانس اکتور  ،3019/818 CODانحراف معیار اکتور  ،0/354 pHانحراف معیار اکتور
 ،101/501 TDSانحراف معیار اکتور  ،53/191 TSSانحراف معیار اکتور  38/389 BOD5و انحراف معیار اکتور COD
 54/952میباشد (جدول  .)1بهمنظور بررسی رضیههای پژوهش و مقایسه میانگی اکتورهای اندازهگیری شده در ای ایستگاه با
استانداردهای ملی و بی المللی از آزمون پارامتری  tت نمونهای استفاده گردید که نتایج با توجه به رضیههای پژوهش ،در
بررسی مقایسه اکتورهای  BOD5 ،TSS ،pHو  CODدر پساب خروجی سیست تصفیه اضالب شرکت خوش نوش با میزان
استاندارد سازمان حفاظت از محیط زیست نشان داد که سطح معناداری اکتور  pHدر شرکت خوش نوش کمتر از  0/05میباشد.
لذا با سطح ایمینان  % 95بی اکتور مذکور و حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست تفاوت معنیداری وجود دارد و بنابرای
اکتور  pHدر شرکت خوش نوش بیش از حدِ استاندارد میباشد .از یر ی ،میانگی اکتورهای شیمیایی  BOD5و  CODدر
شرکت خوش نوش بیشتر از حد استاندارسازمان حفاظت محیط زیست میباشند ،اما در سطح ایمینان  %95تفاوت معنیداری بی
اکتورهای مذکور و حد استاندارد آنان وجود ندارد.
جدول  -1بررسی مقایسه اکتورها در شرکت خوش نوش با استانداردهای مورد عمل سازمان حفاظت از محیط زیست (تخلیه به
زمی های کشاورزی)
اکتورها

حد استاندارد

pH
TSS
BOD5
COD

8/6-5
100
100
200

میانگی

7/81
82/16
106/83
204/16

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

3/909
-0/821
0/436
0/185

5
5
5
5

0/011
0/449
0/681
0/86

تفاوت میانگی

0/565
-17/83
6/83
4/16

در بررسی مقایسه اکتور  TDSدر پساب خروجی سیست تصفیه اضالب شرکت خوش نوش با میزان استاندارد سازمان جهانی
بهداشت نتایج نشان داد سطح معناداری اکتور  TDSدر شرکت خوش نوش ک تر از  0/05میباشد .لذا با سطح ایمینان % 95
بی اکتور مذکور و حد استاندارد آن تفاوت معنی داری وجود دارد و بنابرای اکتورهای  TDSدر شرکت خوش نوش بیش از حد
استاندارد میباشند (جدول  .)2در بررسی مقایسه اکتورهای  BOD5 ،TSS ،pHو  CODدر پساب خروجی سیست تصفیه
اضالب شرکت خوش نوش با میزان استاندارد سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا ،نتایج نشان داد که سطوح معناداری
اکتورهای  BOD5 ،TSS ،pHو  CODدر شرکت خوش نوش ک تر از  0/05میباشند .لذا ،با سطح ایمینان  % 95بی
اکتورهای مذکور و حد استاندارد آنان تفاوت معنیداری وجود دارد (جدول .)3
جدول  -2بررسی مقایسه اکتور  TDSدر شرکت خوش نوش با استاندارد سازمان جهانی بهداشت (تخلیه به زمی های کشاورزی)
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اکتور

حد استاندارد

TDS

450

میانگی
1344/83

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

21/595

5

0/001

تفاوت میانگی
894/83

جدول  -3بررسی مقایسه اکتورها در شرکت خوش نوش با سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا (تخلیه به زمی های کشاورزی)
اکتورها

حد استاندارد

pH

8/6-4/5
5
30
120

TSS
BOD5
COD

میانگی

7/81
82/16
106/83
204/16

آماره t

2/525
3/554
4/902
3/751

درجه آزادی

سطح معناداری

5
5
5
5

0/043
0/016
0/004
0/013

تفاوت میانگی

0/365
77/16
76/83
84/16

در بررسی مقایسه اکتورهای میکروبی (کلی رم کل و کلی رم مد وعی) در پساب خروجی سیست تصفیه اضالب شرکت خوش
نوش با میزان استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست نتایج نشان داد میانگی باکتریهای کلی رم کل و کلی رم مد وعی ک تر از
حد استاندارشان میباشد و سطح معنیداری ک تر از  0/05نیز نشان میدهد که اکتورهای وق تفاوت آشکاری با حد استاندارد
آنان دارد که ای امر گویای ای مطلب است که اکتورهای وق اصله زیادی با حد استانداردشان دارند (جدول  .)4در بررسی
مقایسه اکتور میکروبی کلی رم کل در پساب خروجی سیست تصفیه اضالب شرکت خوش نوش با میزان استاندارد سازمان
حفاظت محیط زیست آمریکا نتایج نشان داد سطح معناداری اکتور میکروبی کلی رم کل بیشتر از  0/05میباشد .لذا ،با سطح
ایمینان  % 95بی اکتور مذکور و حد استاندارد آن تفاوت معنیداری وجود ندارد ،در حالی که میانگی آن بیشتر از حد
استانداردش میباشد ،اما از لحاظ آماری و با سطح ایمینان  % 95تفاوت آشکاری بی میانگی اکتور و حد استاندارد آن وجود
ندارد (جدول .)5
جدول  -4بررسی مقایسه اکتورها در شرکت خوش نوش با استانداردهای مورد عمل سازمان حفاظت از محیط زیست (تخلیه به
زمی های کشاورزی)
میانگی

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

-4/415

5

0/007

-778/66

-72/591

5

0/001

-385/33

اکتورها

حد استاندارد

کلی رم کل

1000

221/33

کلی رم مد وعی

400

14/66

تفاوت میانگی

جدول  -5بررسی مقایسه اکتور  Totalدر شرکت خوش نوش با استاندارد سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا (تخلیه به زمی های
کشاورزی)
اکتورها

حد استاندارد

کلی رم کل

200

میانگی

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

221/33

0/121

5

0/908

تفاوت میانگی
21/33

در پژوهش مشابهی با عنوان بررسی میزان آب و کیفیت اضالب تولیدی در کارخانههای لبنیات (مطالعه موردی در مشهد) ضم
بررسی وضعیت کلی مصرف آب ،تولید و تصفیه اضالب کارخانه لبنیات ،شاخصهای کیفی تصفیه اضالب شامل COD ,BOD5
 ،,TSS ,pHباکتریهای کلی رم کل ،باکتریهای کلی رم مد وعی ،نتایج نشان داد که همه پارامترهای مذکور باالتر از حد
استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست بودند ( .)Mohammadnabizadeh 2011همچنی در سایر نقاط کشور و جهان
بررسیهای مشابهی صورت گر ته که میتوان اشاره داشت در پژوهشی با عنوان شناسایی و تصفیه پسابهای صنعتی مواد غذایی با
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استفاده از روش انعقاد و جذب ،نتایج نشان داد که استفاده از ای روش باعث کاهش رضایتبخش پارامترهای مورد سنجش از
جمله کدورت ،سختی TDS ،COD ،EC ،میشود ) .(Qasim and Mane 2013در پژوهشی با عنوان تصفیه اضالب صنایع
تولید آبمیوه از کنسانتره توسط ترکیبی از روشهای بیولوژیکی و شیمیایی نتایج نشان داد که رآیند انعقاد قبل از تصفیه
بیولوژیکی باعث بهبود رآیند تصفیه گشته و کلرید ری بهعنوان بهتری مورد برای تصفیه ای اضالب انتخاب شد ( Pirra et
 .)al. 2012در پژوهشی با عنوان تصفیه اضالب صنایع غذایی با استفاده از پوسته حلزون ،نتایج نشان داد که استفاده از پوسته
حلزون بهعنوان منعقد کننده نقش مؤثری در کاهش میزان  ،BOD5, CODکدورت ،هدایت الکتریکی و کل جامدات معلق دارد
(.)Jatto et al. 2010
 -1-3همبستگی بین فاکتورها در شرکت خوش نوش
جهت بررسی همبستگی بی اکتورها در شرکت خوش نوش از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده میگردد .جدول ( )6ضرایب
همبستگی بی اکتورهای شیمیایی و میکروبی در شرکت خوش نوش را نشان میدهد .همبستگی بی اکتورهای شیمیایی و
میکروبی در شرکت خوش نوش نشان داد که تنها بی اکتورهای  BOD5با  CODو  pHو ه چنی بی اکتورهای  Totalبا
 pHبا سطح ایمینان  % 95رابطه معنیداری وجود دارد .در حالی بی سایر اکتورها هیچگونه رابطه معنیداری وجود ندارد .ه -
چنی بهیور مثال عالمت منفی بی رابطه  BOD5با  pHنشان میدهد که ارتبایی معنادار و معکوس بی دو اکتور وجود دارد و
هرچه مقدار  BOD5ا زایش مییابد ،سطح  pHک تر میشود.
جدول  -6بررسی میزان همبستگی بی
اکتورها
TDS
TSS
BOD5
COD
Total
Fecal
PH

اکتورها در شرکت خوش نوش

TDS

TSS

BOD5

COD

Total

Fecal

PH

1
-

0/712
1
-

0/028
-0/041
1
-

-0/387
-0/257
*0/9
1
-

0/537
-0/074
0/588
0/247
1
-

-0/31
0/205
-0/049
0/115
-0/452
1
-

-0/413
-0/027
*-0/837
-0/54
*-0/906
0/219
1
*P<0/05

**P<0/01

 -4نتیجهگیری
مطابق بررسیهای انجام شده در پژوهش حاضار ااکتور  pHو ساایر اکتورهاای ماورد سانجش ( TSS, BOD5, COD, Total,

 )Fecalپایی تر از حد استانداردهای مورد عمل سازمان حفاظت محیط زیست میباشد .اکتور  TDSباالتر از حد استاندارد جهانی
بهداشت و کلیه اکتورهای مورد سنجش باالتر از حد استانداردهای آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا میباشد و بی
 BOD5با  CODو  pHرابطه معنیدار و معکوس و بی

اکتورهاای

اکتور  Totalبا  pHرابطه معنیدار و معکوس وجود دارد.
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Abstract
Food industries are among the main national industries allocating a significant contribution in
terms of total production, water consumption, and effluent generation. Khosh Noosh company is
one of the main food industry in Hamedan City that its effluent releases into the Jorghan River
after treatment and finally IS USED for irrigation of agricultural lands. The aim of this study was
to assess the company's effluent quality and its comparison with the standards of U.S.
Environmental Protection Agency, World Health Organization and the National Department of
Environment. During this study, a station from the exit of the company and the entrance to the
Jorghan River was selected and parameters of pH, TSS, TDS, COD, BOD5, total coliform and
fecal coliform were evaluated. The study found that there is a significant relationship between pH
and the standard of National Department of Environment at 95% confidential level. However, no
significant relationship was stablished between other parameters and this standard.With a
confidence level of 95%, there was a significant difference between TDS and the World Health
Organization and the U.S. Environmental Protection Agency standards.The correlation between
chemical and biological factors in Khosh Noosh Company indicated that there is a significant
relationship only between BOD5 to COD and pH and also between pH and total coliforms with
95% confidence level. While no significant relationship exists between other factors.
Keywords: Kosh Noosh, Effluent Quality, Food, Industry, Pollution, COD

