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 چکیده

 خاود  باه  را ایعماده  ساه   پسااب  تولید و آب مصرف مقدار محصول، تولید میزان نظر از که صنایعی است جمله از غذایی صنایع

 مساتقر در شاهر    غاذایی  بازر   صانایع شرکت خوش نوش یکای از  . شودمی محسوب کشور مه  صنایع جزء و دهدمی اختصاص

هاای کشااورزی ماورد    پس از تصفیه وارد رودخانه جورقان کرده و در نهایت بارای آبیااری زمای     را خود پساب که باشدیمهمدان 

با استانداردهای سازمان حفاظت آن ب خروجی ای  شرکت و مقایسه ات پسکیفی بررسی هدف با پژوهش ای گیرد. استفاده قرار می

یا   و آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا ماورد مطالعاه قارار گر ات. یای ایا  پاژوهش        بهداشت محیط زیست، سازمان جهانی 

 ,pH, TSS, TDS, CODانتخاب گردیاد و پارامترهاای    ،ب از کارخانه و ورود به رودخانه جورقان بوداکه محل خروج پس ایستگاه

Total coliform, 5BOD مطالعااتی  هاای ایساتگاه  از بارداری نمونه از حاصل نتایج مورد بررسی قرار گر ت.  رم مد وعیکلی و 

 ووجود دارد  یداریتفاوت معن ستیز طیسازمان حفاظت مح استاندارد حد و pH  اکتور  ی% ب 95 نانیسطح ایم با د کهدا نشان

%  95 ناان یساطح ایم  با .ندارد وجود یداریمعن تفاوت ستیز طیحفاظت مح سازمانمذکور و حد استاندارد  ی اکتورها ریسا  یب

. وجاود دارد  یداریتفاوت معن کایآمر ستیز طیآژانس حفاظت محو نیز  بهداشت یجهان سازمان استاندارد حد و TDS ر اکتو  یب

 و pH و ODCباا   5BOD  اکتورهای بی  تنها که داد نشان نوش خوش شرکت در میکروبی و شیمیایی  اکتورهای بی  همبستگی

  اکتورهاا  ساایر  بای  کاه  حالی در. دارد وجود داریمعنی رابطه%  95 ایمینان سطح با pH با رم کل کلی  اکتورهای بی  چنی ه 

 .شتندا وجود داریمعنی رابطه گونههیچ

 

 CODغذا، صنعت، آلودگی،  ب،اپس کیفیت نوش، خوش: های کلیدیواژه
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 مقدمه -1

امر در غالب  ی ا .دهدیقرار م یهرویمختلف مورد مصرف ب یهاکه بشر بدون توجه به ارزش آن در عرصه یاست اله یموهبت آب

اساس  یقت،در حق یصنعت و کشاورز ینهدر زم یبشر یهایتندارد. توسعه  عال یمنبع خداداد ی ا یجز آلوده ساز یامدیاوقات پ

 اساس ای  بر (.Sobhan Ardakani et al. 2009) را منجر شده است زیرزمینیو  یاع  از منابع سطح یری منابع آب ش یآلودگ

 و زیست محیط در ها اضالب گونهای  تأثیر بررسی که باشندمی متفاوت یکدیگر با غذایی مواد تولید خط های اضالب کیفیت

 زیست محیط به خام صورتبه و تصفیه گونههیچ بدون که ها اضالب گونهای  احتمالی اثرات از را ما تواندمی نتایج به دستیابی

 جوامع در نوشابه باالی مصرف و اجتماعی مقبولیت دلیلبه سازینوشابه صنایع (.Asadi et al. 2007) سازد آگاه شوند،می تخلیه

-نمیرا  تولید یندآ ر از حاصل  اضالب برای تصفیه های،  ناوریبنابرای . است کرده پیدا گسترش جهان سراسر در وسیعی یوربه

 بسیار زمینه ای  در بیولوژی  تصفیه هایروش ها، اضالب ای  در آلی ترکیبات باالی مقادیر وجود دلیلبه. گر ت نادیده توان

  و کرده حل خود در را هاآن مواد با تماس یی باشد،می خوبی لحال آب که آنجا زا(. Pirsaheb et al. 2013) باشدمی متداول

 حاصل تغییراتی صنعتی  رآیند هر شده مصرف آب در دلیل همی به .نماید حل خود با نیز را نامحلول و ریز معلق مواد است قادر

 محصوالت یا غبار و گرد گازها انحالل دما، ا زایش از عبارتند که باشد بیولوژیکی یا و شیمیایی  یزیکی است ممک  که شودمی

 مواد و گریس روغ  ورود و مختلف معدنی و آلی ترکیبات انحالل ذرات، انواع شدن سوسپانسیون گاز، حذف بلعکس، یا و شیمیایی

 زمینه در. است داده روی صنعتی  رآیندهای آب مصرف در عظیمی رشد گذشته قرن یی .صنعت در استفاده مورد هکنند نرم

 واقع نوش خوش شرکت (.Malakoutian et al. 2009) وجود دارد  راوانی هایچالش غذایی مواد صنعت در آب مصرف کاهش

 پارسی تجاری هاینام با محصوالتی دارای که رسید برداریبهره به 1354 سال در بسیج بلوار تهران، جاده 3 کیلومتر همدان، در

 بیدمش  و نعناع یبیعی عرقیات یع  مانند مختلف هایمزه و یع  با نوشابه کننده تولید و باشد،می نوشالوند و نوششاد کوال،

اثر  بررسی پژوهشلذا، هدف از ای   .نمود اقدام  اضالب تصفیه سیست  سازیبهینه به نسبت اخیر هایسال در ای  واحد .است

 محیط حفاظت سازمان استانداردهایو مقایسه آن  خروجی باپس روی صنعتی واحد ای   اضالب تصفیه سیست  سازیبهینه

 .است بهداشتجهانی  سازمان و آمریکا زیست محیط حفاظت آژانس ایران، زیست

 

 هاروش و مواد -2
 تا  اصله نوش، خوش شرکت جغرا یایی مختصات و موقعیت مورد در میدانی بازدید و مقدماتی هایبررسی از پس پژوهش ای  در

 قرار استفاده مورد تحقیقات پایه عنوانبه آمده دستبه ایالعات خروجی، باپس آنالیز و تولید خطوط تعداد ایراف، هایپدیده کلیه

 زیست محیط حفاظت کل اداره در موجود ایالعات از پژوهشی، یرح نیاز مورد ایالعات سایر شناسایی جهت چنی ه . گر ت

 و مشخص GPS دستگاه با پیشنهادی محل سپس گردید استفاده همدان استان تجارت و معدن صنعت، سازمان و همدان ناستا

 آزمایشگاه هب لسیوسس درجه 4 استاندارد شرایط در و مشخص ظروف در گیرینمونه از بعد خروجی، باپس از شده تهیه نمونه

 و آمریکا زیست محیط حفاظت آژانس زیست، محیط حفاظت سازمان استانداردهای با نهایت در و یا ت انتقال گیریاندازه جهت

  صل هر در و آغاز 1394 ماه آذر پایان تا 1394 ماه  روردی  ابتدای از هابردارینمونه. شد داده تطبیق بهداشتجهانی  سازمان

 و دما پارامترهای. شد برداشت تهران -همدان جاده ایتدای در واقع نوش خوش شرکت از که شد آنالیز تکرار دو با و تهیه نمونه ی 

 و آزمایشگاهی لوازم از استفاده با آزمایشگاهی آنالیزهای زمانی  اصله تری ک  در پارامترها سایر و شد گیریاندازه محل رد اسیدیته

جهانی  سازمان زیست، محیط حفاظت سازمان استانداردهای با نهایت در و شد انجام معتبر و استاندارد هایدستورالعمل مطابق

 .Javid et al) شد مشخص واحدها ای  خروجی باپس آالیندگی میزان و مقایسه آمریکا زیست محیط حفاظت آژانس و بهداشت

در  .گر ت قرار اولیه تحلیل و تجزیه مورد Excel محیط در شده انجام هایبردارینمونه از حاصل نتایج پژوهش ای  در (.2015

 صورتبهپژوهش  یرهای( متغاریو انحراف مع انسی)وار یپراکندگ( و انهیو م  یانگی)م یمرکز یهاشاخص یفیتوص آماربخش 

های کولموگروف های پژوهش از آزمونگردید. در بخش آمار استنبایی برای بررسی  رضیه ارائهآمار توصیفی  یجداول و نمودارها
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 ا زارنرماز  زیاستخراج شده ن یهاداده لیو تحل هیتجز یو  برا شداستفاده  رسونیپ یو همبستگ یانمونه ت  tاسمیرنوف،  –

 . ته شدرگبهره  22 شیرایو SPSS یآمار

 

 بحثها و یافته -3
-یهدر شرکت خوش نوش، در شهر همدان  رض یکروبیم و یمیاییش ی اکتورها یزانبر آن شد با توجه به م یپژوهش حاضر سع در

 درپرداخته شود.  ییزو پا ،تابستان بهار، هایلاخذ شده در  ص یهادست آمده از نمونهبه یهاداده یلتحل و یفبه توص و یجادا ییها

 و5BOD 111  اکتور انهیم ،TSS 5/68  اکتور انهی، مSTD 5/1339  اکتور انهی، مHp 85/7 اکتور  انهیم نوش خوش شرکت

، TSS 367/2829  اکتور انسی، وارTDS 567/10302  اکتور انسی، وارpH 125/0 اکتور  انسیوار ،COD 48/212  اکتور انهیم

  اکتور اری، انحراف معpH 354/0  اکتور اریانحراف مع ،COD 818/3019  اکتور انسیو وار 5BOD 767/1473  اکتور انسیوار

TDS 501/101اکتور اری، انحراف مع  SST 191/535  اکتور اری، انحراف معBOD 389/38 اکتور اریو انحراف مع  COD 

 با یستگاها ای شده در  یریگاندازه ی اکتورها یانگی م یسهپژوهش و مقا یهایه رض یمنظور بررسبه .(1)جدول  باشدیم 952/54

 در پژوهش، های رضیه به توجه با نتایجکه  دیگردای استفاده ت  نمونه tاز آزمون پارامتری   المللیملی و بی  استانداردهای

 میزان با نوش خوش شرکت  اضالب تصفیه سیست  خروجی باپس در CODو  pH ،TSS ،5BOD اکتورهای  مقایسه بررسی

 .باشدمی 05/0 از کمتر نوش خوش شرکت در pH  اکتور معناداری سطح که داد نشان زیست محیط از حفاظت سازمان استاندارد

 بنابرای  و دارد وجود داریمعنی تفاوت زیست محیط حفاظت سازمان استاندارد حد و مذکور  اکتور بی %  95 ایمینان سطح با لذا

 در CODو  5BOD شیمیایی  اکتورهای میانگی  یر ی، از. باشدمی استاندارد حدِ از بیش نوش خوش شرکت در pH  اکتور

 بی  داریمعنی تفاوت %95 ایمینان سطح در اما باشند،می زیست محیط حفاظت استاندارسازمان حد از بیشتر نوش خوش شرکت

 . ندارد وجود آنان استاندارد حد و مذکور  اکتورهای

 

 به هی)تخل ستیز طیمح از حفاظت سازمان عمل مورد استانداردهای با نوش خوش شرکت در  اکتورها سهیمقا یبررس -1 جدول

 (یکشاورز یها یزم
 تفاوت میانگی  معناداریسطح  درجه آزادی tآماره   یانگیم استاندارد حد  اکتورها

pH 6-5/8 81/7 909/3 5 011/0 565/0 
TSS 100 16/82 821/0- 5 449/0 83/17- 

5BOD 100 83/106 436/0 5 681/0 83/6 
COD 200 16/204 185/0 5 86/0 16/4 

 

جهانی  سازمان استاندارد میزان با نوش خوش شرکت  اضالب تصفیه سیست  خروجی باپس در TDS اکتور  مقایسه بررسی در

%  95 ایمینان سطح با لذا .باشدمی 05/0 از ترک  نوش خوش شرکت در TDS  اکتور معناداری سطح داد نشان نتایج بهداشت

 حد از بیش نوش خوش شرکت در TDS  اکتورهای بنابرای  و دارد وجود داری معنی تفاوت آن استاندارد حد و مذکور  اکتور بی 

 تصفیه سیست  خروجی باپس در CODو  pH ،TSS ،5BOD اکتورهای  مقایسه بررسی در. (2)جدول  باشندمی استاندارد

 معناداری سطوح که داد نشان نتایج آمریکا، زیست محیط از حفاظت سازمان استاندارد میزان با نوش خوش شرکت  اضالب

 بی %  95 ایمینان سطح با ،لذا .باشندمی 05/0 از ترک  نوش خوش شرکت در CODو  pH ،TSS ،5BOD  اکتورهای

 .(3)جدول  دارد وجود داریمعنی تفاوت آنان استاندارد حد و مذکور  اکتورهای

 (یکشاورز یها یبه زم هیبهداشت )تخل یسازمان جهان استاندارددر شرکت خوش نوش با  TDS اکتور  سهیمقا یبررس -2 جدول
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 تفاوت میانگی  معناداریسطح  درجه آزادی tآماره   یانگیم استاندارد حد  اکتور

TDS 450 83/1344 595/21 5 001/0 83/894 

 

 (یکشاورز هایزمی  به هی)تخل کایآمر ستیز طیمح از حفاظت سازمان با نوش خوش شرکت در  اکتورها سهیمقا یبررس -3 جدول
 تفاوت میانگی  معناداریسطح  درجه آزادی tآماره    یانگیم استاندارد حد  اکتورها

pH 5/6-4/8 81/7 525/2 5 043/0 365/0 
TSS  5 16/82 554/3 5 016/0 16/77 

5BOD 30 83/106 902/4 5 004/0 83/76 
COD 120 16/204 751/3 5 013/0 16/84 

 

 خوش شرکت  اضالب تصفیه سیست  خروجی باپس در( مد وعی  رمکلی کل و  رمکلی) میکروبی اکتورهای  مقایسه بررسی در

 از ترک  مد وعی  رمکلی و کل  رمکلی هایباکتری میانگی  داد نشان نتایج زیست محیط حفاظت سازمان استاندارد میزان با نوش

 استاندارد حد با آشکاری تفاوت  وق  اکتورهای که دهدمی نشان نیز 05/0 از ترک  داریمعنی سطح و باشدمی استاندارشان حد

 بررسی در. (4)جدول  دارند استانداردشان حد با زیادی  اصله  وق  اکتورهای که است مطلب ای  گویای امر ای  که دارد آنان

 سازمان استاندارد میزان با نوش خوش شرکت  اضالب تصفیه سیست  خروجی باپس در کل  رمکلی میکروبی اکتور  مقایسه

با سطح  ،لذا .باشدیم 05/0از  ترشیب کل  رمیکل یکروبیم اکتور سطح معناداری  داد نشان نتایج آمریکا زیست محیط حفاظت

 حد از ترشیب آن  یانگیم که یحال در ندارد، وجود یداریمعن تفاوت آن استاندارد حد و مذکور  اکتور  ی% ب 95 نانیایم

 وجود آن استاندارد حد و  اکتور  یانگیم  یب یآشکار تفاوت%  95 نانیایم سطح با و یآمار لحاظ از اما ،باشدمی استانداردش

  .(5)جدول  ندارد

 به هی)تخل ستیز طیمح از حفاظت سازمان عمل مورد یاستانداردها با نوش خوش شرکت در  اکتورها سهیمقا یبررس -4 جدول

 (یکشاورز هایزمی 
 تفاوت میانگی  معناداریسطح  درجه آزادی tآماره   یانگیم استاندارد حد  اکتورها

 -66/778 007/0 5 -415/4 33/221 1000  رم کلکلی

 -33/385 001/0 5 -591/72 66/14 400 مد وعی  رمکلی

 
 هایزمی  به هی)تخل کایآمر ستیز طیمح از حفاظت سازمان استاندارددر شرکت خوش نوش با  Total اکتور  سهیمقا یبررس -5 جدول

 (یکشاورز

 تفاوت میانگی  معناداریسطح  درجه آزادی tآماره   یانگیم استاندارد حد  اکتورها

 33/21 908/0 5 121/0 33/221 200  رم کلکلی

 

 ضم ( مشهد در موردی مطالعه) تالبنی هایکارخانه در تولیدی  اضالب کیفیت و آب میزان بررسی عنوان با یپژوهش مشابه در

5COD ,BOD  شامل  اضالب تصفیه کیفی هایشاخص ات،یلبن کارخانه  اضالب تصفیه و تولید آب، مصرف یلک وضعیت بررسی

,TSS ,pH، حد از باالتر مذکور پارامترهای همه که داد نشان نتایج مد وعی،  رمکلی هایباکتری ،کل  رمکلی هایباکتری 

 جهان و کشور نقاط در سایر همچنی  (.Mohammadnabizadeh 2011) بودند زیست محیط حفاظت سازمان استانداردهای

 با غذایی مواد صنعتی هایپساب تصفیه و شناسایی عنوان با پژوهشی در داشت اشاره توانمی که گر ته صورت مشابهی هایبررسی
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 از سنجش مورد پارامترهای بخشرضایت کاهش باعث روش ای  از استفاده که داد نشان نتایج جذب، و انعقاد روش از استفاده

 یع اضالب صنا یهتصف عنوان با پژوهشی در. (Qasim and Mane 2013) شودمی EC ،COD ،TDS سختی، کدورت، جمله

 تصفیه از قبلانعقاد  یندنشان داد که  رآ یجنتا یمیاییو ش یولوژیکیب یهااز روش یبیاز کنسانتره توسط ترک یوهآبم یدتول

 Pirra et اضالب انتخاب شد ) ی ا تصفیه یبرا مورد ی عنوان بهتربه ی  ر یدکلر و گشته تصفیه  رآیند بهبود باعث بیولوژیکی

al. 2012 .)پوسته از استفاده که داد نشان نتایج حلزون، پوسته از استفاده با غذایی صنایع  اضالب تصفیه عنوان با پژوهشی در 

 دارد معلق جامدات کل و الکتریکی هدایت کدورت،، COD5BOD , میزان کاهش در مؤثری نقش کننده منعقد عنوانبه حلزون

(Jatto et al. 2010).  
 

 نوش خوش شرکت در فاکتورها نیب یهمبستگ -3-1

 بیضرا (6). جدول گرددمیاستفاده  رسونیپ یهمبستگاز تحلیل  نوش خوش شرکت در  اکتورها  یب یهمبستگ یبررسجهت 

 و شیمیایی  اکتورهای بی  همبستگی .دهدیم نشان را نوش خوش شرکت در یکروبیم و ییایمیش ی اکتورها  یب یهمبستگ

 با lTota  اکتورهای بی  نی چه  و pH و CODبا  5BOD  اکتورهای بی  تنها که داد نشان نوش خوش شرکت در میکروبی

pH ه . ندارد وجود داریمعنی رابطه گونههیچ  اکتورها سایر بی  حالی در. دارد وجود داریمعنی رابطه%  95 ایمینان سطح با-

 و دارد وجود  اکتور دو بی  معکوس و معنادار ارتبایی که دهدمی نشان pH با 5BOD رابطه بی  منفی عالمت مثال یوربه چنی 

 .شودمی ترک  pH سطح یابد،می ا زایش 5BOD مقدار هرچه

 
 نوش خوش شرکت در  اکتورهابررسی میزان همبستگی بی   -6 جدول

 TDS TSS 5BOD COD Total Fecal PH  اکتورها

TDS 1 712/0 028/0 387/0- 537/0 31/0- 413/0- 
TSS - 1 041/0- 257/0- 074/0- 205/0 027/0- 

5BOD - - 1 *9/0 588/0 049/0- *837/0- 
COD - - - 1 247/0 115/0 54/0- 
Total - - - - 1 452/0- *906/0- 
Fecal - - - - - 1 219/0 
PH - - - - - - 1 

*P< 05/0  

**P< 01/0  

 یریگجهینت -4
COD, Total, 5TSS, BOD ,) سانجش  ماورد  ی اکتورهاا  ریساا  و Hpانجام شده در پژوهش حاضار  ااکتور    یهایبررس مطابق

Fecalباشد.  اکتور یم ستیز طیمورد عمل سازمان حفاظت مح یتر از حد استانداردها یی( پاTDS یباالتر از حد استاندارد جهان 

 ی اکتورهاا   یباشد و بیم کایآمر ستیز طیآژانس حفاظت مح یاز حد استانداردها باالتر مورد سنجش ی اکتورها هیو کلبهداشت 

 5BOD  باCOD و Hp اکتور   یدار و معکوس و بیرابطه معن Total   باHp دارد وجود معکوس و داریمعن رابطه. 
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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. 
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