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 خالصه

آتیاضی وكاٍضظی تا پؿاب فاضالب ّط چٌس هوىي اؾت اظ یه ؾَ ؾثة تمَیت ذان ٍ ضقس هحهَالت قَز، ٍلی تلفات ًكت ظیطؾغحی 

تا  ای فلَفِشضت  تمال فویك ًیتطات تحت وكتاؾت. ایي پػٍّف زض ضاؾتای تطضؾی اً تأثیطگصاضّای ظیطظهیٌی ًیتطات تط ویفیت آب ذهَل ِت

ّای اًدام قسُ اؾت. زازُ 1393-94ی فاضالب قْط ًیكاتَض زض ؾال ظضافی ذاًِی هىاًی تهفیِاؾتفازُ اظ پؿاب فاضالب تهفیِ قسُ زض هحسٍزُ

ی آهاضی فاوتَضیل زض لالة عطح تلَوی آٍضی قسُ ٍ تط اؾاؼ قیَُهَضز هغالقِ تِ نَضت گلساًی تط اؾاؼ وكت شضت زض قطایظ یىؿاى خوـ

زضنس ؽطفیت  80زضنس ؽطفیت آتیاضی ٍ  100فاوتَض انلی آتیاضی تا پؿاب فاضالب ٍ آتیاضی تا آب هقوَلی زض چْاض ؾغح ) 2واهالً تهازفی زض 

وی تطای همایؿِ 3ضٍظُ( ٍ  10ٍ  8ی آتیاضی آتیاضی تطای زٍ زٍضُ زّس وِ زض اًدام قسُ اؾت. ًتایح ًكاى هیی هیاًگیي تیواضّا تىطاض ٍ آظهَى َت

زاضی تیي تیواضّا )فاوتَض انلی پؿاب فاضالب ٍ آب هقوَلی( ٍ فاوتَض انلی آتیاضی تا پؿاب فاضالب زضنس اذتالف هقٌی 95ؾغح حسالل 

آتیاضی تا  تٌاتطایيتَض ٍخَز ًساضز. زاضی زض ؾغَح فاوتَض انلی آتیاضی تا آب هقوَلی ٍ اثط هتماتل زٍ فاواذتالف هقٌی چٌیي ّنٍخَز زاضز ٍ 

 پؿاب فاضالب ؾثة افعایف هراعطات تْساقتی تطای گیاُ شضت ٍ ذان ًساضز، ٍلی ضیؿه ظیازی زض آلَزگی هٌاتـ آتی هٌغمِ تِ ًیتطات زاضز.

 

 ی فاکتًریل طرح تلًکی کامالً تصادفی.، ویترات ي شیًٌای علًفٍَای وامتعارف، ررت َای کلیذی: آبشٌاي

 

 

 مقدمه .1
 

ؿاى فٌَاى تِ ، پَقف، ؾَذت، یه انل، ّؿتی خَاهـ تكطی هتىی تِ ًثاتات تَزُ ٍ ًیاظّای ًا ّای زاهی، زاضٍ ٍ... فطآٍضزُ تأهیيّا ضا تِ لحاػ تغصِی

 80ال زاضز )ایطاى تیف اظ زضنس ؾغح ظیط وكت خْاى تِ غالت اذته 50وِ تیف اظ  عَضی تًِوایس. زض تیي ًثاتات، غالت ؾْن تؿیاضی زاضز، هی تأهیي

ؿاى 50چٌیي تیف اظ زضنس(. ّن قَز. وكت هحهَالت هی تأهیيزضنس غیطهؿتمین اظ غالت  20ّا تِ عَض هؿتمین ٍ زضنس والطی هَضز ًیاظ ًا

س ًاذالم هلی ٍ اقتغال هَضز ّا ٍ عیَض، افعایف تَلیی زامًیاظّای خَاهـ تكطی اظ هٌؾط ذَزوفایی، ایداز اقتغال، تغصیِ تأهیي فالٍُ تطوكاٍضظی 

وِ ایي هَضَؿ زض هٌاعمی وِ اظ  عَضی تِّا اؾت. یىی اظ ًىات تطخؿتِ زض ترف وكاٍضظی ٍخَز هٌاتـ آتی پایساض تطای آتیاضی اؾت، تَخِ زٍلت

ّای ای ًاهتقاضف هاًٌس پؿابّتطًس، تؿیاض حایع اّویت اؾت. عی چٌس ؾال گصقتِ، زض تطذی اظ هٌاعك ون آب، اؾتفازُ اظ آبووثَز آب ضًح هی

تط ی قْطّا ٍ اضتمای تْساقت فوَهی، ًیاظ تِ تَلیس تیفّای قْطی تِ زلیل تَؾقِتَلیس حدن لاتل تَخْی اظ فاضالبفاضالب ضایح قسُ اؾت. 

 وكاٍضظی قسُ اؾت. تط آب زض نٌقت ٍ وكاٍضظی ؾثة اؾتفازُ اظ پؿاب فاضالب زضهحهَالت وكاٍضظی، افعایف خوقیت ّوطاُ تا ضلاتت تیف

 ّا( حایع)ویفیت هٌاتـ آب، ذان، هیىطٍاضگاًیؿن هحیغی ظیؿت ٍ هَاز آلی ذان( تأهیي) ظضافی یخٌِث زٍ اظ فاضالبّای پؿابواضتطز 

عك ظیط وكت ّای فاضالب ضیؿه تملیل ٍ ترطیة ویفیت هٌاتـ آب ٍ ذان هٌاذاًِاظ پؿاب تهفِی اؾتفازُتا اّویت زض  هؿائلیىی اظ  اّویت اؾت.

ی ُ اؾت. تاٍض خْاًی تط ایي اؾت زض قطایغی وِ افعایف تماضای آب اظ یه ؾَ ٍ هحسٍزیت حدن هٌاتـ آتی اظ ؾَی زیگط، فكاض هضاففی ضا تط پیىط

ّای ازُ اظ پؿابضیعی اؾتفّا اؾت. تا ایي تَضیحات زض تطًاهِّای هسیطیت هٌاتـ آب، حفاؽت اظ ویفیت آى وٌس، یىی اظ العام هٌاتـ آب ٍاضز هی
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هغالقِ ٍ تطضؾی اًتمال فویك هَاز قیویایی هَخَز زض پؿاب فاضالب زض ضاؾتای هسیطیت وٌتطل ویفیت فاضالب تطای آتیاضی هحهَالت وكاٍضظی، 

 هٌاتـ آتی تایؿتی هَضز هغالقِ ٍ تطضؾی لطاض تگیطز.

. اظ ؾَیی زیگط تا قَز وكَضّای تا هحسٍزیت هٌاتـ آب للوساز هی یزض ظهطُ ،ذكه خْاىًیوِ ٍ ذكه ووطتٌس زض ایطاى تِ زلیل لطاض گطفتي

( تا ایي ای فلَفِتَخِ تِ ایي وِ ؾغح تؿیاض ظیازی اظ هٌاعك وكَض زاضای آب ٍ َّایی ذكه ٍ آفتاتی اؾت ٍ تؿیاضی اظ هحهَالت وكاٍضظی )شضت 

طضًگی تطای اؾتفازُ اظ پؿاب فاضالب زض آتیاضی هحهَالت وكاٍضظی زاقتِ پ تأثیطتَاًس ًَؿ آب ٍ َّا ؾاظگاضی زاضًس، لصا تطویة ایي زٍ هؤلفِ هی

تَاى ، اظ پؿاب فاضالب هیای فلَفِّای هؿتقس وكاٍضظی، زهای هٌاؾة، قطایظ ؾاظگاضی وكت شضت زض قْطؾتاى ًیكاتَض تِ لحاػ ٍخَز ظهیي تاقس.

اؾتفازُ اظ پؿاب  هحیغی ظیؿتفاضالب زض قْطؾتاى ًیكاتَض تطضؾی اثطات  تطای آتیاضی اؾتفازُ وطز. تا تَخِ تِ ٍخَز حدن تؿیاض ظیازی پؿاب

ا فاضالب تطای آتیاضی هحهَالت وكاٍضظی تا تَخِ تِ الگَی وكت هتساٍل تایس زض ایي هٌغمِ هغالقِ ٍ تطضؾی قَز وِ پػٍّف حاضط زض ایي ضاؾت

 اًدام قسُ اؾت.

ض )هحسٍزُذاًِیایی تهفِیی خغطافزض هحسٍزُ 1393-94ایي پػٍّف زض ؾال ظضافی  ی هىاًی( ٍ زض چاضچَب ی فاضالب قْطؾتاى ًیكاَت

 اؾتفازُ قسُ اؾت. MiniTab.17  ٍSAS9.2افعاضّای ّای آظهایكی اًدام قسُ ٍ تطای ؾَْلت زض هحاؾثات اظ ًطمپػٍّف

 

 َاَذف

ی هَضزی )هغالقِازُ اظ فاضالب قْطی تهفیِ قسُ تا اؾتف ای فلَفِّسف پػٍّف، هغالقِ ٍ تطضؾی اًتمال فویك ًیتطات تحت وكت شضت 

ض(   تأثیط، تا ضٍیىطز ای فلَفِتاقس. زض ٍالـ ّسف پػٍّف، اهىاى ؾٌدی اؾتفازُ اظ پؿاب فاضالب تهفیِ قسُ تطای آتیاضی شضت هیقْطؾتاى ًیكاَت

ضالب تط فولىطز گیاُ ٍ ذان اؾت. تا ایي ضٍیىطز زض ایي پؿاب فا تأثیطی هىاًی پػٍّف، تسٍى تَخِ تط ًیتطات پؿاب فاضالب تط هٌاتـ آتی هحسٍزُ

تىطاض، هیعاى تغییطات ًیتطات زض  3زض ( B)ٍ آب هقوَلی ( A)تط اؾاؼ زٍ فاوتَض انلی آتیاضی پؿاب فاضالب  ای فلَفِپػٍّف تا اًدام وكت شضت 

گیطی ٍ تط اؾاؼ تیواضّا، فاوتَض انلی آتیاضی تا ط( اًساظُهتؾاًتی 60االضو )االضو ٍ تحتّای ذان ؾغحآب ظّىكی قسُ پؽ اظ فثَض اظ الِی

 تدعیِ ٍ تحلیل قسُ اؾت. (A×B)ٍ اثط هتماتل آتیاضی تا پؿاب فاضالب ٍ آب هقوَلی  (B)، آتیاضی تا آب هقوَلی (A)پؿاب فاضالب 

 

 َاضريرت
ّای فاضالب زض ی ؾاهاًِی وكاٍضظی، تَؾقِت تَؾقِتِ زلیل هحسٍیت هٌاتـ آب وكاٍضظی زض وكَض اظ خولِ اؾتاى ذطاؾاى ضضَی، العاها

لاًَى پٌدن تَؾقِ، الحاق  142ی هازُ "الف"( ٍ العاهات لاًًَی )تٌس 1373ی ًؿثت تِ ؾال پایِ 1394زضنسی زض  1096تؿیاضی اظ قْطّای وكَض )ضقس 

یه هٌثـ آتی هَضز تَخِ  فٌَاى ِتای اذیط اؾتفازُ اظ پؿاب فاضالب ّلاًَى تٌؾین تركی اظ همطضات هالی ٍ هحاؾثاتی وكَض( زض ؾال 20ی قسُ تِ هازُ

زى ایي هٌثـ آتیاضی، اًدام پػٍّف ّای هرتلف پؿاب فاضالب )هَاز آلی، قیویایی، فلعی ٍ ّایی تِ لحاػ خٌثِلطاض گطفتِ اؾت. تِ زلیل ًاهتقاضف َت

 .ضیعی آضهاًی ضطٍضی اؾتی تْیٌِ ٍ تطًاهِهیىطٍتی( تطای اؾتفازُ

ًیتطات( ٍ ؾایط هَاز هَخَز زض  ذهَل تِتِ ضغن هعایای فطاٍاى آّتیاضی تا پؿاب فاضالب ّوَاضُ احتوال ضیؿه اًتمال فویك هَاز قیویایی )

-نی غصایی زاقتِ تاقس. ّّای ظیطظهیٌی ٍ زض ًْایت ؾالهت آحاز خاهقِ زض ظًدیطُی گیاّاى تحت وكت، اثطات هرطتی تط آبفاضالب اظ عطیك ضیكِ

ّای هؿتقس ّای ؾغحی پایساض، تطذَضزاضی اظ ظهیيچٌیي تِ زلیل لطاض گطفتي اؾتاى ذطاؾاى ضضَی زض اللین ذكه ٍ ًیوِ ذكه، فمساى هٌاتـ آب

یی فوسُتَاًس ترف یه هٌثـ پایساض هی فٌَاى تِّای فاضالب ّای فاضالب، اؾتفازُ اظ پؿابتط قْطّای اؾتاى اظ ؾاهاًِوكاٍضظی ٍ تطذَضزاضی تیف

آتیاضی پؿاب فاضالب تطای هحهَالت  تأثیطضیعی آتیاضی هحهَالت وكاٍضظی، تِ هٌؾَض تطًاهِ تٌاتطایيًوایس.  تأهیياظ ًیاظّای وكاٍضظی اؾتاى ضا 

 ّای ظیطظهیٌی ٍ ذان تایس تطضؾی قَز.هَاز قیویایی تط هٌاتـ آب تأثیطی وكت زض هٌغمِ ٍ فوسُ

 

 اضالب ي حفظ مىاتع آ تی(السامات )استفادٌ از پساب ف

ّای قْطی،  ّا ٍ فاضالب ی پؿاب ّایی ّوچَى افعایف خوقیت، ضقس ؾطیـ قْطًكیٌی، ترلِی ی زٍم لطى ًَظزّن تِ ایي ؾَ اظ فاهل اظ ًیوِ

ی پیكگیطی لطاض زاضز ٍ  یِّا تط پا قَز. انل اؾاؾی تطای هماتلِ تا آالیٌسُ ّای تملیل ٍ ترطیة ویفیت آب یاز هی فاهل فٌَاى تِوكاٍضظی ٍ نٌقتی 

 گیطز:ّای ظیط هس ًؾط لطاض هیّوَاضُ ّسف

زاًٌس وِ وكَض ها تِ لحاػ ظهیي هحسٍزیت ی وكاٍضظی هیؾاظهاى ذَاض ٍ تاض خْاًی هحسٍزیت ظهیي ٍ هٌاتـ آتی ضا زٍ فاهل هْن زض تَؾقِ .1

ّای قطوت هٌْسؾی آب ٍ فاضالب وكَض، قَز. تط هثٌای گعاضـهیی وكَض هحؿَب تطیي فاهل زض تَؾقِذانی ًساضز ٍ هحسٍزیت هٌاتـ آتی هْن
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تَاًس ًمف پطضًگی زض وكاٍضظی وكَض زاقتِ قَز ٍ هیّعاض هتطهىقة پؿاب فاضالب قْطی تَلیس هی 4210ضٍظاًِ زض حسٍز  1394تطای ًوًَِ زض ؾال 

 (.1تاقس )

زض وكَضّای تَؾقِ ًیافتِ ٍ زض  ذهَل تِضٍظ خْاى ٍ  هؿائلتطیي ی ضا هْنؾاظهاى هلل هتحس زٍ فاهل ضقس خوقیت ٍ ًاتَزی ٍ ووثَز هٌاتـ آت .2

زضنس( اظ یه ؾَی ٍ واّف  3/1زض حسٍز  1394خوقیت وكَض )تطای ًوًَِ زض ؾال  یحال تَؾقِ هقطفی وطزُ اؾت. زض وكَض ها تِ ضغن ضقس تاال

تطی تِ هحهَالت وكاٍضظی ٍ هسیطیت ( ًیاظ تیف1400زض افك  طهىقةهت 1300تِ  1340هتطهىقة زض ؾال  5500هٌاتـ آتی اظ ؾَیی زیگط )واّف 

 (.3()2)تَاًس زض ایي ظهیٌِ تؿیاض تا اّویت تاقس ّای تهفیِ قسُ هیقَز. اؾتفازُ اظ پؿاب فاضالبخاهـ هٌاتـ آتی وكَض احؿاؼ هی

 تأثیطتط تحت ّای فاضالب ونهتقاضف اؾت. ًؾط تِ ایي وِ پؿابّای ًایىی اظ ضاّىاضّای واضآهس تطای هماتلِ تا تحطاى ووثَز آب، اؾتفازُ اظ آب .3

 ّای ذكىؿالی تاقس.تَاًس هٌثـ لاتل اعویٌاى ٍ پایساض تطای زٍضُّای فاضالب هیگیطًس، تا ایي ٍخَز پؿابذكىؿالی لطاض هی

طُ تَؾقِ طایت تساتیطی اخطای ضاؾتای زض ایطاى، هاًٌس ًیوِ ذكه ٍ ذكه هٌاعك زض آب ووثَز ِت تَخِ تا  .4  زض ذهَل ِت خسیس آتی هٌاتـ اظ تطزاضیٍ ْت

سهی پؿاب اظ وكاٍضظی، اؾتفازُ ترف َاى ِت تًَا ا ًِ واض ایي تا لطاض گیطز. تَخِ هَضز آب هٌاـت فٌ  اظ تلىِ قَز،خثطاى هی وكاٍضظی آب اظ ووثَز تركی تٌْ

 قَز.خلَگیطی هی ًیع ؿتظی هحیظ ٍ وكاٍضظی هٌاـت ِت ّاذؿاضات آى ٍ ّاپؿاب هرطب اثطات

عیٌِ .5  ّ ّای هٌحهط ِت فطز التهاز پؿاب فاضالب اؾت وِ ایي هَضَؿ ؾثة هٌافـ تِ پؿاب فاضالب اظ هكرهِ زؾتطؾی ؾطیـ ٍ تسٍى نطف

 قَز.ی ذالم هیالتهازی فطاٍاًی اظ خولِ ایداز اضظـ افعٍزُ

قَز، ظیطا پؿاب فاضالب حاٍی هَاز آلی زُ اظ هٌاتـ آتی ٍ وَزّای ؾٌتعی هیخَیی زض اؾتفاّای فاضالب تهفیِ قسُ ؾثة نطفِاؾتفازُ اظ پؿاب .6

 گطزز.ذان هی ّا تدعیِ قسُ ٍ ؾثة افعایف َّهَؼی هیىطٍاضگاًیؿنهتقسزی اؾت وِ پؽ اظ ٍضٍز تِ ذان تِ ٍؾیلِ

گصاضی ٍ  تاًساضزّای تقییي قسُ، هؿتلعم نطف ؾطهایِّا زض حس اؾآلَزگی هٌاتـ آتی ظیط ظهیٌی تِ هَاز قیویایی، آلی ٍ فلعات ؾٌگیي ٍ حصف آى .7

-ٍ تَظیـ آب ٍ زٍلت تأهیيّای هوثطى( تؿیاض ظیازی اؾت وِ اهىاى زاضز اظ تَاى هالی ٍ فٌی ٍاحسّای ع هقىَؼ ٍ ؾاهاًِتاؾیؿات فٌی ترههی )اؾو

 ّا ذاضج تاقس.

 ...ّای ضٍاى پَقف گیاّاًی هٌاؾة هاًٌس لطُ زاك، تاك، آتطیپلىؽ ٍایی ٍ قيظّای هثاضظُ تا تیاتاىًؾط تِ هَلقیت خغطافیایی وكَض یىی اظ قیَُ .8

 تَاًس هَضز اؾتفازُ لطاض تگیطز.اؾت. زض ایي ظهیٌِ، پؿاب فاضالب حتی اگط زاضای ذهَنیات ویفی اًسوی ًیع تاقس، هی

ًؾط تِ . ی آى زض همایؿِ تا ؾایط غالت اؾتاظزُّای هٌحهط تِ فطز شضت ؾاظگاضی آى تا آب ٍ َّای گطم ٍ ذكه ٍ هیعاى تیىی اظ هكرهِ .9

ّای تَاى ظهیيیی ذكه ٍ ًیوِ ذكه ٍالـ قسُ )اظ خولِ قْط ًیكاتَض( زض نَضت ٍخَز هٌاتـ آتی ًاهتقاضف هیهَلقیت خغطافیایی وكَض وِ زض هٌغمِ

 ی فانالب ضا تِ وكت شضت اذتهال زاز.ذاًِتؿیاضی اظ اعطاف تهفِی

 

 ش کیفیت مىاتع آتی(شىاسی )کاَآسیة

تمال هَاز قیویایی زض ذان یا هٌاتـ تَاًس خایگعیي هٌاؾثی تطای آبّای فاضالب زض ًگاُ اٍل هیّط چٌس اؾتفازُ اظ پؿاب ّای هتقاضف تاقس، اها ًا

طٍتی ٍ فلعات ؾٌگیي زض فٌانط قَز. ضٍی زیگط ؾىِ ایي وِ خصب هَاز قیویایی، هیىآتی )هتغیط ٍاتؿتِ( ؾثة آلَزگی ٍ واّف ویفیت هٌاتـ آتی هی

ّای فاضالب ّای اؾتفازُ اظ پؿابتطیي چالفگطزز. ایي زٍ هَضَؿ اظ هْنّا هحؿَب هیهحهَالت تا پؿاب فاضالب تْسیسی تطای ؾالهت اًؿاى

قَز، ؾغح ویفی پؿاب  ّای آتیاضی تا پؿاب فاضالب تایؿتی لحاػاٍلیي هَضَفی وِ زض عطح تٌاتطایيتطای آتیاضی هحهَالت وكاٍضظی اؾت. 

 فاضالب تِ لحاػ هَاز قیویایی اؾت.

-ّای فاضالب تطای وكاٍضظی اؾتاًساضزّای هتٌَفی تطای زضنس هداظ هَاز قیویایی، آلی ٍ فلعات تَؾظ هطاخـ تیيی اؾتفازُ اظ پؿابزض ظهیٌِ

تَاًس تِ زًثال زاقتِ تاقس. تا ایي حال اؾتفازُ اظ ذان ضا هی الوللی ٍ زاذلی تْیِ ٍ تسٍیي قسُ اؾت، اها زض تلٌس هست ضیؿه آلَزگی هٌاتـ آتی ٍ

ّایی وِ زض ؾغح ویفی اؾتاًساضزّای خْاًی ٍ هحلی لطاض زاضًس ًیع تایؿتی هغالقات خاهقی زض ذهَل خصب هَاز قیویایی ٍ آلی زض پؿاب فاضالب

پػٍّف حاضط زض ّویي ضاؾتا تطای هحهَل ظضافی  تٌاتطایياًدام قَز.  گیاُ ٍ ذان تا تَخِ تِ ًَؿ هحهَل، ًَؿ ذان هٌغمِ، قطایظ خغطافیایی ٍ...

دام قسُ اؾت. تطذی اظ آؾیةّای اعطاف تهفیٍِ ظهیي ای فلَفِشضت  ّای آلَزگی هٌاتـ آتی ٍ هحهَالت ظضافی تِ هَاز قیویایی تِ ذاًِ ًیكاتَض ًا

 قطح ظیط اؾت:

  هیلیاضز تیواضی( وِ تیف 1.5) ّای وكَضّای ون تَؾقِ هطتَط تِ آب تَزُ زضنس اظ ول تیواضی 80الوللی، تیف اظ  ّای ًْازّای تیي هغاتك گعاضـ-

  (4تاقس ) ّای هطتثظ تِ آى هی ّا ًاقی اظ تیواضی ّای تیواضؾتاى قًَس ٍ زض حسٍز یه ؾَم اظ ترتّا تِ هٌاتـ آتی هٌتمل هیتط اظ عطیك ٍضٍز فاضالب
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   ِوٌٌسگاى ضا تِ ذغط تیٌساظز. ههطف هحهَالت وكاٍضظی آلَزُ تِ تَاًس ؾالهت ههطفزالیل هرتلف هیفسم حصف هَاز قیویایی ٍ آلی آب ت

ّای  ًؾط اظ ظیاى  نطفِ  .(6)قَزهَاز قیویایی ؾثة واّف تطذی اظ هَاز هغصی ٍ زفاؿ ایوٌی تسى، تاذیط ضقس خٌیي، ؾَء تغصیِ ٍ قیَؿ اًَاؿ ؾطعاى هی

ٍ تَظیـ آب آقاهیسًی ؾالن تطای توام خوقیت خْاى زض ؾال  تأهیيّای  ّعیٌِ،  واّف تَاى ٍ ؽطفیت تَلیس افطاز ّای آب، التهازی ًاقی اظ تیواضی

 .(7)هیلیاضز زالض تَزُ اؾت  50زض حسٍز  2010

   ؿاىؾالهتی تطای یه تْسیس تالمَُ ی یٍ ؾایط هَاز قیویاًیتطات ؾٌسضٍم ًَظاز ) تیٌویَگلَوتیواضی هتْ ٍ ؾثة ًَظازاى اؾت تطای ذهَل تِّا ًا

ههطف هعهي چٌیي ّن .اؾت تطتیفاًس،  ًیتطات تاال تغصیِ قسُ آلَزُ تِاگط ًَظاز اظ قیط ذكه ضلیك قسُ تا آب  ذهَل ِت. ایي فاضضِ قَزهی (وثَز

 .(4قَز )هی خٌیٌی ًمایم ٍ ّا ؾطعاى اظ ؾثة تطذیهمازیط تاالی ًیتطات 

  ًّای آتی زٍض زؾت اؾت وِ هؿتلعم ٍخَز هٌاتـ هالی ظیاز ٍ احتوال ٍلَؿ تمال آب اظ ؾایط هٌاتـ ٍ حَظُآلَزگی ٍ واّف هٌاتـ آتی هؿتلعم ا

ی نقَزی گصاضی تِ لحاػ التهازی زاضای  تاظزُّای ؾطهاِیتط عطحقَز. اظ آى خایی وِ زض نٌقت آب ٍ فاضالب اخطای تیفهٌاظفات اختوافی هی

گصاضی اظ هحل هٌاتـ زاذلی تٌگاُهٌاتـ ؾطهاِی تأهیياهىاى  تٌاتطایيظگكت ؾطهایِ ٍ قطایظ اًحهاض عثیقی ّؿتٌس، ًؿثت تِ همیاؼ، هست ظهاى عَالًی تا

ّا ٍ تحویل گصاضی ًوایٌس. ایي هَضَؿ تِ لحاػ هحسٍزیت هٌاتـ هالی تؿیاضی اظ زٍلتّا تایؿتی زض ایي ذهَل ؾطهاِیّای آب ٍخَز ًساضز ٍ زٍلت

 ّا تط هكتطواى حایع اّویت اؾت.گصاضیتاض هالی ایي ؾطهاِی

 

 ها(روش تحقیق )مواد و روش. 2
 

ی آهاضی فاوتَضیل زض لالة عطح تط اؾاؼ قیَُآظهایف تِ نَضت گلساًی ّای آظهایكی اؾت. آٍضی اعالفات اظ ًَؿ عطحضٍـ تحمیك تِ لحاػ خوـ

دام قسُ اؾت. فاهل 3زض  تلَن واهل تهازفی زضنس ؽطفیت  80ٍ  100آتیاضی تا  پؿاب فاضالب ٍ آب هقوَلی ٍ زض زٍ ؾغح  ّا )فاوتَضّا(تىطاض ًا

اؾت وِ زض آى  2nّای غیط (. زض ٍالـ ًَؿ آظهایف تحمیك اظ ًَؿ آظهایف1تاقس )خسٍل ؾغح( هی 4ضٍظُ ) 10ٍ  8ّای آتیاضی ظضافی ٍ تطای زٍضُ

 (.4nتفازُ قسُ اؾت )ؾغح تطای ّط فاوتَض اؾ 4ؾغح تا تَخِ تِ ّسف پػٍّف اظ  2تدای 

 
ای علًفٍی آزمایش ي مشاَذات اوتقال عمیق ویترات تحت کشت ررت : وقش1ٍجذيل   

 فاوتَض/ ؾغح

 آتیاضی تا آب هقوَلی )چاُ( آتیاضی تا پؿاب فاضالب

زضنس ؽطفیت ظضافی  100 زضنس ؽطفیت ظضافی  80  زضنس ؽطفیت ظضافی  100  زضنس ؽطفیت ظضافی  80   

ضٍظُ 8آتیاضی  ضٍظُ 10آتیاضی   ضٍظُ 8آتیاضی   ضٍظُ 10آتیاضی   ضٍظُ 8آتیاضی   ضٍظُ 10آتیاضی   ضٍظُ 8آتیاضی    
 10آتیاضی 

 ضٍظُ

 Wd-01 Wd -04 Wd -07 Wd -10 W-13 W-16 W-19 W-22 تىطاض اٍل

 Wd -02 Wd -05 Wd -08 Wd -11 W-14 W-17 W-20 W-23 تىطاض زٍم

 Wd -03 Wd -06 Wd -09 Wd -12 W-15 W-18 W-21 W-24 تىطاض ؾَم

 

 

دام قسُ اؾت. ّا زض قطایظ گلراًِآظهایف َتت یىؿاى ًا ی فاضالب ًیكاتَض ٍالـ زض ویلَهتط ذاًِی هىاًی پػٍّف تهفِیهحسٍزُیی تا زها ٍ ضع

اًدام قسُ  1393-94ظضافی  زض ؾال زلیمِ 5زضخِ ٍ  36زلیمِ ٍ عَل خغطافیایی  41زضخِ ٍ  58ی ًیكاتَض واقوط تا هرتهات فطو خغطافیایی خازُ 14

ّىتاض،  2/1َّاظی ّای تیقاهل تطوِ،  ی تثثیت )الگَى(ًَؿ تطوِی آى اظ ی تهفِیتطزاضی ضؾیسُ ٍ قیَُتِ تْطُ 1387ذاًِ زض ؾال اؾت. ایي تهفِی

ایي وِ ضعَتت، ًَض ٍ حطاضت هؿتلعم قطایظ ذانی ًؾط تِ اؾت.  غئَهوثطىی ّىتاض تا وف ذان ضٍؼ وَتیسُ ٍ تسًِ 2/8ّىتاض ٍ ثاًَیِ  8/7اٍلیِ 

دام آظهایف زض قطایظ عثیقی تَز، توام الساهات زض قطایظ عثیقی ٍ ّا زض فضای گلراًِی آىاؾت ٍ اهىاى تِْی یی هكىل تَز ٍ اظ ؾَیی ّسف، ًا

دام قس. ًىتِ ایي وِ حسٍز ذاًٍِالقی تهفیِ ض ًا ض ٍ ظهیيذاًِّىتاض اظ اضاضی تهفِی 70ی ًیكاَت ّای اعطاف آى چٌسیي ؾال اؾت وِ زض ی قْط ًیكاَت

ی قْط ذاًِضؾس، لصا پػٍّف زض هىاى تهفیِی قْط ًیكاتَض آتیاضی ٍ تِ ههطف زام ٍ عیَض هیذاًِوكت ٍ اظ پؿاب فاضالب تهفیِ ای فلَفِآى شضت 

دام قس  .ًیكاتَض ًا
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 خاک

ؾطی لَهی )تا زضنس  اظ هَضز ًؾط ضالب قْط ًیكاتَض تا اٍگط فَالزی تطزاقت قس. تافت ذانی فاذاًًِوًَِ ذان هَضز اؾتفازُ اظ هحل تهفِی

هتط ؾاًتی 30االضضی ٍ هتط اٍل ذان ؾغحؾاًتی 30فوك ذان تطزاقت قسُ تا تَخِ تِ قطایظ واقت زضنس( اؾت.  5/0هَاز آلی ذان زض حسٍز 

هتط تاال ذان ؾاًتی 30االضضی ٍ هتط پاییي ذان تحتؾاًتی 30ّا ّا زض زاذل گلساىذانی لطاض گطفتي زٍم ذان تحت االضضی تَزُ اؾت وِ ًحَُ

ّای تطزاقت قسُ زلیماً زض قطایظ عثیقی تِ هیعاى الظم تِ هحل ًوًَِ ذان  وِ قطایظ عثیقی ظهیي حفؼ ٍ ضفایت قسُ اؾت. عَضی تِؾغحی تَزُ، 

 هَضز ًؾط آظهایف هٌتمل قس. 

ویلَگطم پط قسًس. پؽ اظ تْیِ ٍ  140( تا ذان تا تافت هتَؾظ )لَهی( تِ ٍظى هتطؾاًتی 50ٍ لغط  70تا اضتفاؿ ّا )ام گلساىی تقسی توزض هطحلِ

آٍضی آب ظّىكی قسُ قطایظ تطای وكت شضت آهازُ قس. ّای هٌاؾة زض وف تطای خوـی ؾَضاخّا ٍ تقثیِآهازُ وطزى ؽطٍف ٍ آتٌسی وطزى آى

ّا تِ تیواضّا تِ عَض واهل گصاضی قسًس ٍ تطای اذتهال گلساىقواضُ 24الی  1ی ّا اظ قواضُّای آهاضی اتتسا گلساىهثاًی آظهَىتطای ضفایت انَل ٍ 

 تهازفی اظ خسٍل افساز تهازفی اؾتفازُ قس. 

 ای فلَفِهتطی واقتِ قس. شضت هَضز اؾتفازُ اظ ًَؿ ؾاًتی 2ی تِ فانلِ 704اظ ًَؿ ؾیٌگل وطاؼ ای فلَفِتصض شضت  100زض ّط گلساى حسٍز تقساز 

تِ  1394ّای اًدام قسُ واقت شضت زض تاضید اٍل تیط هاُ ضیعیتاقس. هغاتك تطًاهِتَزُ وِ یىی اظ اضلام ؾاظگاض تا قطایظ هحیغی قْط ًیكاتَض هی

دام قس ٍ زض اٍاؾظ آتاى هاُ تِ اتوام ؾاًتی 5نَضت زؾتی ٍ زض فوك قرن   قس ٍ ّیچ اًدام زؾت تا ّطظ فلف ٍخیي ٍ آتیاضی ضؾیس. فولیاتهتطی ًا

آٍضی آب آتیاضی ظّىكی قسُ اظ اًتْای ضیكِ تِ ّایی تطای خوـّا هحفؾًِطفت. زض ظیط گلساى تِ واض عطح ایي ًیع زض وفآفت ؾوَم ٍ وَز ًَؿ

آٍضی ٍ همساض ًیتطات ط آتیاضی یه ًوًَِ اظ آب ظّىكی قسُ خوـگیطی همساض ًیتطات هَخَز زض آب ظّىكی قسُ، ًهة قس. تقس اظ ّهٌؾَض اًساظُ

گیطی قس تا تتَاى ی ًیتطات ًیع لثل اظ ّط آتیاضی اًساظُگیطی قس. ًىتِ ایي وِ همساض اٍلیِی فاضالب قْط ًیكاتَض اًساظُذاًِآى زض آظهایكگاُ تهفِی

ّای هَضز اؾتفازُ لثل ٍ ی ًیتطات هَخَز زض ذانچٌیي همساض اٍلیِتیاضی تقییي ًوَز. ّنتغییطات غلؾت ًیتطات هَخَز زض فاضالب ضا لثل ٍ تقس اظ ّط آ

ساظُ گیطی قسُ تا تتَاى تغییطات غلؾت ًیتطات هَخَز زض ذان ٍ تقس اظ اؾتفازُ اظ فاضالب زض آظهایكگاُ هىاًیه ذان زاًكگاُ فطزٍؾی هكْس ًا

 ز.پؿاب فاضالب ضا لثل ٍ تقس اظ آتیاضی تقییي ًوَ

 

 تعییه ظرفیت آتیاری

زضنس آتیاضی ؽطفیت  100زض تیواضّای هرتلف تِ نَضت  ای فلَفِّای تِ زؾت آهسُ، هكرم قس وِ آتیاضی شضت ّا ٍ تدطتِهغاتك هغالقِ

ا حدن ؽطفیت ظضافی ی ًْایی عطح اتتسزض اخطای ًمكِ تٌاتطایيپصیط اؾت. ضٍظُ اهىاى 8ٍ  10ّای زضنس آتیاضی ؽطفیت ظضافی ٍ زٍضُ 80ظاضفی ٍ 

 آتیاضی قٌاؾایی قس.

ّا تِ هتط اؾتفازُ قس. فلت اضتفاؿ لَلِؾاًتی 70ٍ اضتفاؿ  50ّای پلی اتیلي زٍ خساضُ تِ لغط اظ لَلِ ای فلَفِتطای تقییي هیعاى ؽطفیت ظضافی شضت 

 30االضو ٍ هتط اٍل فوك ذان ؾغحؾاًتی 30ایظ عییقی هتط اؾت. زض قطؾاًتی 60تط اظ ون ای فلَفِی شضت ایي زلیل اؾت وِ حساوثط ًفَش ضیكِ

-ؾاًتی 30وِ اتتسا اظ ذان هحل هَضز ًؾط  عَضی ِتاالضو لحاػ قس. ذان هَضز ًؾط اظ هحل آظهایف تطزاقت قس هتطی زٍم فوك ذان تحتؾاًتی

االضو تطزاقت اظ ؾغح ظهیي وكت تِ همساض الظم ذان تحت هتطیؾاًتی 60تیٌی قسُ تطزاقت ٍ زپَ گطزیس ٍ ؾپؽ تا اضتفاؿ ی پیفهتط اٍل تِ اًساظُ

هتط اظ ؾاًتی 60االضو ٍ تا اضتفاؿ ّای تحتهتط اظ وف لَلِ اظ ذانؾاًتی 30ّای زپَ قسُ زض هحل آظهایكگاُ تا اضتماؿ ی تقسی ذانقس. زض هطحلِ

ّا تِ نَضت یىؿاى تَظیي قس. تقس اظ ایي هطحلِ ؿیاض زلیك ٍظى توام لَِلی تقسی تا تطاظٍّای تّا ضیرتِ قس. زض هطحلِاالضو زض لَِلّای ؾغحذان

ّایی قطایظ تطای اؾترطاج آب ظّىكی قسُ فطاّن قس ٍ ّا ایعٍلِ ٍ زض لؿوت پاییي تا ایداز ضٍظًِآٍضی آب ظّىكی قسُ، تا پالؾتیه لَلِتطای خوـ

ًتْا تطای اقثاؿ ذان همساضی پؿاب فاضالب تهفیِ قسُ زض زاذل ؽطٍف فلعی ضیرتِ قس تا ّا ؽطٍفی فلعی تا یه قیط وٌتطل تقثیِ قس. زض ازض تِ لَِل

گیطی ّا فول اقثاؿ ذان اًدام قَز تا ضوي ذطٍج َّا، ذان تِ عَض واهل اقثاؿ تكَز تا تتَاى ٍظى ٍ همساض آب ٍ پؿاب ضا اًساظُاظ اًتْای وف لَِل

لیتط تِ زؾت آهس ٍ  23ی غطلاب قسى ٍ هیعاى حدن پؿاب ظّىكی قسُ فسز ت آتیاضی اٍل تا هطحلِگیطی تفاٍوطز. پؽ اظ عی هطاحل فَق ٍ اًساظُ

 لیتط اؾت. 18زضنس ؽطفیت ظضافی  80لیتط ٍ  23زضنس(  100هكرم قس وِ حساوثط ؽطفیت ظضافی ذان )
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 آتیاری

لیتط ٍ  23زضنس ؽطفیت آتیاضی  100آتیاضی تطای  یزٍضُ ّط زض ٍ گلساى ّط زض ههطفی آب هیعاى وِ عَضی ِتتِ نَضت زؾتی  ّاگلساى آتیاضی

ی تیَلَغیىی( تطزاقت ی )تهفیِی فطآیٌس تهفِیّای فاضالب تطای آتیاضی اظ آذطیي هطحلِ. ًوًَِ پؿابلیتط اًدام قس 18زضنس ؽطفیت ظضافی  80

هطتثِ  17ضٍظُ  8هطتثِ ٍ  14ضٍظُ  10ّای طزیس ٍ زض هدوَؿ تطای ًوًَِآتاى هاُ( افوال گ 10)آذطیي آتیاضی  1394تیط  4قس. اٍلیي آتیاضی زض تاضید 

ض اضایِ قسُ اؾت.ذاًِّای پؿاب فاضالب تهفیِهیاًگیي تطذی اظ هكرهِ 2آتیاضی اًدام قس. زض خسٍل   ی قْط ًیكاَت

 
ی ویشاتًر خاٍوَای پساب خريجی فاضالب تصفیٍ: ترخی از مشخص2ٍجذيل   

 فولىطز هكرهِ فولىطز هكرهِ

  (mpn)  ّاهیىطٍ اضگاًیؿن 265 )ّعاض ًفط(خوقیت تحت پَقف 

 EC (umohs/cm) 1381 13500 ؽطفیت اؾوی)هتطهىقة زض ضٍظ(

ی اوؿیػى  12156 تَلیس ٍالقی) هتطهىقة زض ضٍظ( َّا قیویاییذ  90 (mg/l) تَی

pH 7.85  ی اوؿیػى َّا  180 (mg/l) ) قیویاییذ

 70 ًیتطات)هیلی گطم تطلیتط( 410 ط()هیلی گطم تط لیتؾَلفات 

 110 (NTU)وسٍضت 273 خاهسات هقلك)هیلی گطم تط لیتطول 

(ی ًیكاتَضذاًِ)هاذص: گعاضقات هطوع آظهایكگاُ تهفیِ  

 

یتطات هَخَز ّای ًگیطیّا، آتیاضی لغـ قس ٍ توام اًساظُزض اٍاؾظ آتاى هاُ پؽ اظ ضؾیسى ٍ واهل قسى هطاحل وكت شضت ٍ تِ ثوط ضؾیسى شضت

گیطی قس. الظم تِ شوط فاضالب ًیكاتَض تا زؾتگاُ اؾپىتطٍفتَهتط اًساظُ ی ذاًِ ِیتهفیِ قسُ )آتیاضی( ٍ آب ظّىكی قسُ زض آظهایكگاُ فزض پؿاب ته

 .قسُ اؾت 1388زض ؾال  (ّای آظهَى ٍ والیثطاؾیَىویفیت ٍ احطاظ نالحیت آظهایكگاُ) 17025اؾت وِ آظهایكگاُ هَضز ًؾط هَفك تِ زضیافت ایعٍ 

 

 های پژوهصیافته. 3
 

 SAS9.2افعاضّای ّای اٍلیِ ٍ هاّیت پػٍّف زض تؿتط ًطمّای هتساٍل آهاضی هتٌاؾة تا هاّیت زازُی آظهایكات اظ عطیك قیَُآٍضی قسُّای خوـزازُ

ی آهاضی فاوتَضیل زض لالة عطح تلَوی واهالً تهازفی، قیَُتا  آٍضی قسُتدعیِ ٍ تحلیل قس. زض اتتسا لثل اظ  هحاؾثات ٍ تدعیِ ٍ تحلیل زازّای خوـ

 (.5) تطضؾی قَز وِ زض ازاهِ اضایِ قسُ اؾت ّای ظیط تایؿتیّای هتساٍل آهاضی پیف فطوهغاتك قیَُ
 

 های پرت )خارج از رده(بررسی داده-3-1
ی آیٌس. ًحَُتط تِ زلیل ذغای آظهایف تِ ٍخَز هیّا لطاض زاضًس ٍ تیفزازُ ی هقوَل ٍ هٌغمی ؾایطّایی ّؿتٌس وِ ذاضج اظ زاهٌِّای پطت، زازُزازُ

ی ّط یه اظ هكاّسات هحاؾثِ ٍ زض تیٌی قسُّای پطت ایي گًَِ اؾت وِ اتتسا همساض ذغای آظهایف تطآٍضز قسُ ٍ ؾپؽ همازیط پیفقٌاؾایی زازُ

ٍ قَز. هٌغثك تط تَظیـ تاتـ ًطهال هاًسُ هحاؾثِ هیی ّط یه اظ هكاّسات تِ همازیط تالیی قسُتیًٌْایت اًحطاف هقیاض همازیط هكاّسُ قسُ اظ همازیط پیف

حطاف هقیاض ذغای آظهایف هكاّسات ) ±5/2ی ّایی وِ زض فانلِ، زاُز(xi-µ|=0Σ|)ی ضاتغِ َاى ِتلطاض زاقتِ تاقٌس،  (Rmse>2.5<2.5-همساض ًا ّای زازُ فٌ

ًَس. پطت زض ًؾط گطفتِ هی حطاف هقیاض ذغای SAS9.2افعاض ّای پطت پػٍّف وِ زض تؿتط ًطمی تطضؾی زازًُتیدِق دام قس. همساض ًا تطآٍضز  055/0آظهایف  ًا

 ّای پطت زاضز.ًكاى اظ فسم ٍخَز زازُ (Rmse>2.55<2.55-ی )قس وِ زض فانلِ

 

 آزمون توزیع نرمال بودن خطاهای آزمایص-3-2
 ٍاى هایؿؽ-ٍ وطاهط اؾویطًف-، وَلوَگطٍفّا )زض تحلیل ٍاضیاًؽ ذغاّای آظهایف( اظ ؾِ آظهَى قاپیطٍ ٍ تلهتطای تطضؾی تَظیـ ًطهال زازُ

 نَضت ظیط ذَاّس تَز.  تاقس تِ  ّای نفط )ذٌثی( ٍ یه )تحمیك( هی اؾتفازُ قس. آظهَى فطو هَضز اؾتفازُ وِ قاهل فطو
 



 

 کىگرٌ علًم ي مهىدسی آب ي فاضالب ایران

 داوشگاٌ تهران، تهران

 5731 ماٌ بهمه 63ي  62

 

 7

    H0: X~N(0 , 1)                                                                                                                                    (1) 

H1: NOT H0 

اًدام قس زض  SAS9.2افعاض ّای فَق تِ هقٌای ٍخَز تَظیـ ًطهال زض ذغاّای آظهایكی اؾت ٍ ًتایح آظهَى وِ زض تؿتط ًطمفطو نفط زض آظهَى 

 (.6)سُ اؾت آه 3خسٍل 

 
: وتایج آزمًن تررسی ورمال تًدن خطاَای آزمایش 3 شمارٌ جذيل  

ی آظهَىآهاضُ فٌَاى  ًتیدِ (pr) ؾغح احتوال تطآٍضز 

ٍ ٍ تله 929/0 قاپیط  37/0 پصیطـ    H0 

-وَلوَگطٍف

 اؾویطًف
126/0  15/0 پصیطـ    H0 

ٍاى هایؿؽ-وطاهط  037/0  25/0 پصیطـ    H0 

 

 H1زض هماتل فطو H0  (X~N(0 ,1)گط پصیطـ فطو زضنس تیاى 95احتوال تطآٍضز آظهَى زض ؾغح حسالل اعویٌاى هغاتك خسٍل همساض ؾغح 

 آٍضی قسُ زاضای تَظیـ ًطهال ّؿتٌس. ّای خوـزّس زازُاؾت ٍ ًكاى هی

 

 هاآزمون یکنواختی واریانس-3-3
ّای ّای تیواضّا تا آظهایفّای یىٌَاذتی تاقٌس تا اهىاى تلفیك زازٍُاضیاًؽ زض تحلیل ٍاضیاًؽ، فطو تط ایي اؾت وِ تیواضّای آظهایف تایس زاضای

  (.6)( 4ؾتفازُ قس )خسٍل  ، تاضتلث ٍ اٍیطیيفَضؾت-، تطاٍىّای لَىهرتلف تطای آًالیع ٍاضیاًؽ فطاّن قَز. تطای ایي هٌؾَض اظ آظهَى
 

َا: وتایج آزمًن یکىًاختی ياریاوس4جذيل   

ی آظهَىاضُآه آهاضُ فٌَاى  ًتیدِ (pr) ؾغح احتوال تطآٍضز  

(فیكط لَى F( 98/2  096/0 پصیطـ    H0 

فَضؾت-تطاٍى (فیكط  F( 42/0  74/0 پصیطـ    H0 

(فیكط اٍیطیي F( 33/1  33/0 پصیطـ    H0 

( وای زٍ تاضتلث x2( 109/4  24/0 پصیطـ    H0 

 

قَز. تِ ایي پصیطفتِ هی H0اؾت ٍ زض ًتیدِ فطو  05/0تط اظ ؾغح ذغای یفّا، تهغاتك خسٍل همساض ؾغح احتوال تطآٍضز قسُ تطای توام آظهَى

تَاًس اًدام قَز. هسل آهاضی هَضز اؾتفازُ زض ایي پػٍّف ًؾط تِ قطایظ هَخَز ٍ ّا هیی ٍاضیاًؽ زازُّا یىٌَاذت تَزُ ٍ تدعِیهقٌی وِ ٍاضیاًؽ

-سازی فاوتَض ٍ ًَؿ عطح پایِ )واهل تهازفی، واهالً تهازفی ٍ هطتـ التیي( پیطٍی هیّای فَق اظ تقّسف هسل آهاضی آظهایكی فاوتَضیل اؾت. هسل

ّا اثط تیواضّا تِ آثاض انلی ّط یه اظ ّای پایِ اؾت، تا ایي تفاٍت وِ زض آىّا هكاتِ هسل آهاضی عطحًوایس. تِ تقثیطی، هسل آهاضی ایي ًَؿ آظهایف

تطای ًوًَِ یه آظهایف فاوتَضیل زٍ فاوتَضُ زض لالة عطح  1قَز. هسل آهاضی یي تواهی فاوتَضّا تفىیه هیفاوتَضّا ٍ اثط هتماتل زٍ یا چٌس خاًثِ ت

 .واهل تهازفی اؾت

 
Xijk=µ+Ri+Aj+(AB)JK+Eijk                   (2)          (1 -)مدل 

  

 هغاتك هسل فَق:

Xijk هكاّسات هطتَط تِ تىطاض :i ام اظ ؾغحj ام فاوتَضA  ؾغح ٍK ام فاوتَضB. 

µ.هیاًگیي ول هكاّسات : 

Aj اثط ؾغح :j ام فاوتَض.A 
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Bk اثط ؾغح :k ام فاوتَض.B 

ABJK اثط هتماتل زٍ فاوتَض :A  ٍB 

چٌیي تطای تطضؾی اؾت. ّن 5 هغاتك خسٍلّا چٌیي اثط هتماتل آىتیواضّا، فاوتَض انلی پؿاب فاضالب ٍ آتیاضی هقوَلی ٍ ّنًتایح هطتَط تِ 

 (.8 زضنس اؾتفازُ قس )خسٍل 1تا ؾغح اعویٌاى  زاضانلی ٍ هتماتل تیواضّا اظ آظهَى حسالل اذتالف هقٌی اثطات

 
: آوالیس ياریاوس تیمارَا، فاکتًرَای اصلی ي اثر متقاتل فاکتًرَا5جذيل   

 هسل
 هدوَؿ
 هطتقات

ی زضخِ
 آظازی

هیاًگیي هدوَؿ 
 هطتقات

ی آهاضُ
 آظهَى

زاضی ؾغح هقٌی
 آظهَى

 T 65/12 17 74/0 29/29 0001/0) )یواض ت

 A 214/12 3 071/4 29/29 0001/0) )آتیاضی تا پؿاب 

 B 381/0 5 076/0 55/0 7386/0) )آتیاضی تا آب هقوَلی 

 063/0 9 007/0 05/0 0/1 (A×B)اثط هتماتل 

 - - E 171/4 30 139/0) )ذغای آظهایف 

 - - - G 828/16 47) )ول 

 

 

 ث و نتیجه تحلیل، بح. 4
 

 ذهَل تِ خسیس آتی هٌاتـ اظ تطزاضیٍ تْطُ تَؾقِ تطای تساتیطی اخطای ضاؾتای زض ایطاى، هاًٌس ًیوِ ذكه ٍ ذكه هٌاعك زض آب ووثَز تِ تَخِ تا

-خثطاى هی وكاٍضظی آب ووثَز اظ تركی تٌْا ًِ واض ایي تا لطاض گیطز. تَخِ هَضز آب هٌاتـ فٌَاى تِ تَاًسهی پؿاب اظ وكاٍضظی، اؾتفازُ ترف زض

ّای ؾغحی ٍ ظیطظهیٌی هٌاـت آب ٍ ًیع ظیؿت هحیظ ٍ وكاٍضظی هٌاتـ تِ آى ذؿاضات ٍاضزُ ٍ ّاپؿاب یضٍیِتی ترلِی ؾَء اثطات اظ تلىِ قَز،

 اثطات تطٍظ خلَگیطی اظ تعیٍ ؾٌ وَزّای اؾتفازُ اظ واّف ،ظیؿت هحیظ تِ ّابفاضال یترلِی خلَگیطی اظ تافث پؿاب اظ قَز. اؾتفازُخلَگیطی هی

 هَاز ظیط لاتل هالحؾِ اؾت: 5هٌغثك تط خسٍل  .گطززهی ظیؿت هحیظ هَاز تط ایي ترطیثی

   زاضی آظهَى ؾغح هقٌیهمساضF  تطای تیواضّا(T) تط اظ همساض ونa (1  ،اؾت )زضنس فطو  99تا احتوال حسالل  تٌاتطایيزضنسH0 (µ1= µ2= 

µ3=µ4) زاضی ٍخَز زاضز. تِ تقثیطی همساض ًیتطٍغى هَخَز زض آب ظّىكی ّط یه اظ ٌیٍ تِ آى هفَْم اؾت وِ تیي تیواضّا تفاٍت هق قَزپصیطفتِ ًوی

 80ٍ  100قَز ایي اؾت وِ ؾغَح آتیاضی ی ولی وِ اظ ایي هَضَؿ تطزاقت هیزاضی تا یه زیگط زاضًس. ًتیدِتیواض یىؿاى ًثَزُ ٍ اذتالف هقٌی 48

 اؾت. تأثیطگصاضضٍظُ زض خصاب همساض ًیتطات تَؾظ گیاُ شضت  8ٍ  10ّای آتیاضی ٍ زٍضُزضنس آتیاضی 

   زاضی آظهَى ؾغح هقٌیهمساضF  تطای فاوتَض انلی فاوتَض آتیاضی تا پؿاب فاضالب(A) تط اظ همساض ونa (1  اؾت، تٌاتطایي تا احتوال حسالل )99زضنس 

زاضی ٍخَز زاضز. ایي ٌیتفاٍت هق (A)قَز ٍ تِ آى هفَْم اؾت وِ زض ؾغَح فاوتَض آتیاضی تا پؿاب فاضالب یپصیطفتِ ًو H0 (µ1= µ2= µ3=µ4)زضنس فطو 

س ِت زلیل ٍخَز ًیتطات زض پؿاب فاضالب ٍ تغییطات ؾغح آى زض زٍضٍُضقیت هی ًَاگَى تاقستًَا  .ّای آتیاضی گ

 (6زاضی ٍخَز زاضز )خسٍل تا پؿاب فاضالب تفاٍت هقٌیزضنس تیي تیواضّای آتیاضی  99زض ؾغح حسالل اعویٌاى  چٌیي ّن

 
 

 َای آتیاری تا پساب فاضالبی گريٌ: آزمًن تًکی ترای مقایس6ٍجذيل 

 گطٍُ هیاًگیي تقساز تیواض

A2 12 053/33 A  

   A  

A1 12 015/33 A B 
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    B 

A3 12 494/32 C B 

   C  

A4 12 181/32 C  

 
ٍخَز ًساضز )زاضای زٍ حطف هكتطن  A3  ٍA4ٍ تیواضّای  A2  ٍA3زاضی تیي تیواضّای قَز تفاٍت هقٌیكاّسُ هیه 6هغاتك اعالفات خسٍل 

 زاضی ٍخَز ًساضز.( تفاٍت هقٌی-A3 , A1- A4 , A1- A3 , A2- A4 , A2- A4 A3زاضًس( ٍ تیي ؾایط تیواضّا )

  تطای فاوتَض آتیاضی تا آب هقوَلی زاضی آظهَى ؾغح هقٌی(B)  اثط هتماتل آتیاضی تا پؿاب ٍ آب هقوَلی ٍ(A×B) تط اظ همساض تیفa (1  )زضنس

ٍخَز ًساضز  (A)ؾغَح فاوتَض آتیاضی تا آب هقوَلی زاضی تیي قَز ٍ تفاٍت هقٌیپصیطفتِ ًوی H1زضنس فطو  99تا احتوال حسالل  تٌاتطایياؾت، 

 گطم تط لیتط(.هیلی 79/1اؾت وِ همساض ًیتطات هَخَز آى زض ؾغح پاییٌی اؾت )هیاًگیي  زاض ًثَزى فاوتَض آب هقوَلی تِ ایي زلیل (. هقٌی1)قىل 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َای آتیاری تا پساب فاضالبگريٌی : ومًدار مقایس1ٍشکل   

 
   پصیطـ فطوH0 زاض ًثَزى آظهَى( اثط هتماتل زٍ فاوتَض آتیاضی تا پؿاب ٍ آب هقوَلی )هقٌی(A×B) فاوتَضّا اظ ّن هؿتمل تِ ایي هقٌی اؾت و ِ

ٍ آتیاضی تا  (Aفاوتَض )تَاًس تِ زلیل تغییطات هحؿَؼ تیي همساض ًیتطات زض پؿاب فاضالب ّؿتٌس ٍ اثط هتماتلی تط یه زیگط ًساضًس. ایي ٍضقیت هی

 تاقس. (Bفاوتَض )آب هقوَلی 

  ِ( گَاُ ایي 6ی ظٍخی اًدام قس )خسٍل وِ اظ عطیك آظهَى همایؿِی همساض ًیتطٍغى زض پؿاب فاضالب ٍ آب هقوَلی لثل ٍ تقس اظ آتیاضی همایؿ

ی )ظًدیطُ ای فلَفِوٌٌسگاى اظ اخعای گیاُ شضت هَضَؿ اؾت وِ خصب ًیتطات زض گیاُ ٍ ذان اًسن تَزُ ٍ ایي هَضَؿ تطای ؾالهت اؾتفازُ

ّای ظیط وكت ذَاّس قس حاٍی ًیتطات ظیازی اؾت خصب ذانزاضی ًساضز. ایي زض حالی اؾت وِ آب ظّىكی قسُ وِ زض ًْایت هقٌی تأثیطغصایی( 

ض زاقتِ تاقس. ایي هَضَؿ اظ عطیك آظهَى همایؿِهرطتی زض ؾغح ویفیت هٌاتـ آتی هٌغمِ تأثیطتَاًس وِ هی ی هؿتمل وِ زض ی ظٍخی زٍ خاهقِی ًیكاَت

 اضایِ قسُ اؾت.  7اًدام قسُ زض خسٍل  MiniTab.17افعاض تؿتط ًطم

 
H0: X-Y=0 
H1: NOT H0           (3) 

 

آب زَکشی شذٌ تعذ از آتیاری یی مقذار ویترات پساب فاضالب ي:آزمًن زيجی مقایسٍ 7جذيل   

 اذتالف

 هیاًگیي

 اًحطاف

 هقیاض

 اًحطاف هقیاض

 ذغا

 یآهاضُ زضنس 99

 آظهَى

 ؾغح

 حساوثط حسالل زاضی آظهَىهقٌی

242/0 17/1 238/0 912/0- 428/0 013/0- 322/0 
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زضنس  99زض ؾغح H0(H0:µx-µy=0 ) فطو  تٌاتطایياؾت،  تط اظ زاضی آظهَى تیف وِ ؾغح هقٌی  خایی  اظ آى 6ّای خسٍل هغاتك زازُ

ت زیگط همساض زاضی ٍخَز ًساضز. تِ فثاضی آتیاضی تا آب ظّىكی قسُ تفاٍت هقٌیقَز ٍ ًتیدِ ایي وِ هیعاى ًیتطات زض پؿاب اٍلیِ اعویٌاى پصیطفتِ هی

 ووی اظ ًیتطات پؿاب خصب ذان یا گیاُ شضت قسُ اؾت.

ی تَاى همایؿِزاض ًیؿت، اها تا تَخِ تِ ایي وِ ًَؿ اثط هتماتل زٍ فاوتَض اظ ًَؿ تغییط زض تطتیة اؾت، لصا ًویًؾط تِ ایي وِ اثط هتماتل زٍ فاوتَض هقٌی

ی هیاًگیي ؾغَح اثط هتماتل پؿاب فاضالب ٍ آب هقوَلی زض زٍ فاوتَض اًدام زاز. ًتایح همایؿِتیي هیاًگیي فاوتَضّا ضا تطای اًتراب تْتطیي تطویة 

 اضایِ قسُ اؾت. 8 خسٍل

  پساب فاضالب ي آب معمًلی ی میاوگیه سطًح اثرات متقاتل: مقایس8ٍجذيل 

 هیاًگیي فولىطز ظّىكی

 ((mg/l)ًیتطات )

 تیواض

 (A)پؿاب فاضالب  (B)آب هقوَلی 

02/33 B1 A1 
98/32 B2 A1 
03/33 B3 A1 
03/33 B4 A1 
50/33 B1 A2 

48/33 B2 A2 

51/33 B3 A2 

51/33 B4 A2 

46/32 B1 A3 

46/32 B2 A3 

50/32 B3 A3 

51/32 B4 A3 

18/32 B1 A4 
15/32 B2 A4 
19/32 B3 A4 
19/32 B4 A4 

 
لیِ ًكاى هی -ّای فاضالب اؾت ٍ تثسیل آى تِ ًیتطات ًیتطیس اظ عطیك هقسًی قسى ٍ ًیتطیفیىیكي هیاذمتطیي قزّس ًیتطات اظ تطخؿِتهغالقات ٍا

فاضالب  پؿاب اظ وِ زّسهی ًكاى پػٍّف ًتایح ّای ظیطظهیٌی اظ حس اؾتاًساضزّای هداظ افعایف زّس. تطضؾیتَاًس غلؾت ًیتطات ًیتطیس ضا زض آب

ض هیذاًِتهفِی تط ت شضت اؾتفازُ وطز. ظیطا ًیتطات ووی تَؾظ شضت خصب قسُ ٍ همساض آى اظ اؾتاًساضزّای هَخَز ونتَاى تطای آتیاضی وكی ًیكاَت

ی قْط ذاًِی اعطاف تهفِیغمِتَزى فوك هٌاتـ آتی ظیط ؾغحی هٌ ی اضظـ غصایی ًساضز. اظ ؾَیی زیگط، تا تَخِ تِ پاییيهرطتی زض ظًدیطُ تأثیطاؾت ٍ 

ذاًِ زض وكت شضت ؾثة افعایف ضیؿه آلَزگی هٌاتـ آتی هٌغمِ تِ تِ ضٍز وال قَض اؾتفازُ اظ پؿاب فاضالب تهفیِ چٌیي ًعزیىی آىًیكاتَض ٍ ّن

تَاى اظ پؿاب فاضالب تطای وكت شضت زض هٌاعمی اظ وكَض وِ فوك تا ایي حال ًؾط تِ خصب پاییي ًیتطات زض شضت هیقَز. ًیتطات زض تلٌس هست هی

 ظیاز اؾت اؾتفازُ وطز.  هٌاتـ آتی ظیط ؾغحی آًْا

ضؾیسُ  1394  ؾال زض هیلیَى هتطهىقة1536تِ  هیلیَى هتطهىقة 319، اظ 1375زض ؾال  ایطاى زض قْطی پؿاب خولِ اظ ًاهتقاضف ّایآب حدن

-پؿاب ایي ٍضقیت ززاض ضطٍضت تٌاتطایيتطؾس.  ؾال زض هتطهىقة هیلیاضز 7 تِ 1400ؾال زض پؿاب حدن وِ قَزهی تیٌیزضنسی( ٍ پیف 382)ضقس 

تا زض ًؾط گطفتي ًیاظ آتی تؿیاضی اظ گیاّاى ٍ قطایظ هحیغی ٍ هغالقات .  گیطز  لطاض خسیس هَضز تطضؾی وكَض آظهایكی زض تحمیمات لالة ّا زض

التهازی واضآهس تِ ّای قْطی تِ لحاػ ًوایس. ّط چٌس پؿاب فاضالب تأهیيتَاًس تركی اظ ًیاظّای هحهَالت وكاٍضظی وكَض ضا هی هحیغی ظیؿت

 قَز. ّا هیٍ ؾالهتی اًؿاى هحیغی ظیؿتضؾٌس، اها زض نَضت هغالقات آثاض هَاز قیویایی، آلی ٍ فلعی ؾثة واّف ضیؿه هراعطات ًؾط هی
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