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  چکیده

تأثیرات نامطلوب زیست محیطی  است .به وجود آمده ه های منابع آب ، افزایش آلودگی و تنوع آالیندبا گسترش شهرها  هدف:

که امروزه اجرای طرح های فاضالب در مناطق شهری و  ، ناشی از دفع نادرست فاضالب شهری و صنعتی در حدی است

ب شامل حفظ ترین اهداف از احداث سامانه های تصفیه ی فاضال روستایی کشور امری ضروری و بنیادی تلقی می گردد . مهم

بهداشت همگانی ، حفاظت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی منابع آب و استفاده مجدد از فاضالب تصفیه شده در کشاورزی 

و صنعت می باشد . از سوی دیگر به دلیل امکان گسترش بیماری های متعدد ناشی از آلودگی آب به فاضالب ، ایجاب می کند 

پیشگیری از بروز اختالل در چرخه ی آب ، فاضالب ها به نحو مناسب جمع آوری ، تصفیه و  تا به منظور حفظ سالمت جوامع و

به چرخه ی طبیعی آب بازگردانده شود . در کارخانجات غذایی فاضالب ها را باید از جهت فیزیکی ، شیمیایی و میکروارگانیسم 

بررسی فرآیند های تصفیه فاضالب در صنایع مختلف غذایی  هدف از این مقاله مطالعه و در این راستا ها مورد بررسی قرار داد.

 و کارخانجات صنایع غذایی است.

در این مقاله راهکارهای مناسب برای تصفیه فاضالب کارخانجات صنایع غذایی ارائه و بررسی شده است تا از  روش پژوهش:

ایع لبنی ، روغن ، نوشابه ، قند و شکر مناسب آلودگی محیط زیست جلوگیری شود . بنابراین ضمن مطالعه فاضالب و پساب صن

 ترین روش برای تصفیه پیشنهاد شده است .

. استفاده  روند می شمار ها به فاضالب ترین کننده آلوده از باال، آلی بار میزان بودن با دارا لبنی صنایع فاضالب نتایج و بحث:

دارد . فاضالب آسیاب زیتون یکی از مزاحم ترین فاضالب ها در فرآیند تصفیه فاضالب لبنی مزایای بیشتری  RBCاز سیستم 

قابلیت باالیی در  USBFاستفاده می شود . در صنایع قند راکتور  SBRبوده است . برای فاضالب کارخانه تولید کره از روش 

 حذف بیولوژیکی فاضالب دارد .  

تاثیرات نا مطلوب آنها بر محیط زیست تصفیه فاضالب  با توجه به وجود آلوده کننده ها در آب و همچنیننتیجه گیری کلی: 

که باید به وسیله  فاضالب صنایع غذایی دارای آلودگی های بیولوژیکی ، فیزیکی و شیمیایی باالیی بودهها امری ضروری است . 

 فرایند های تصفیه مانع از آلودگی محیط زیست شویم . 
 

 فیه ، کارخانجات صنایع غذایی ، آلودگی محیط زیستتصفیه فاضالب ، روش های تص:  کلیدی های واژه

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

 

  مقدمه
برداشت و تصفیه ی آب از منابع سطحی و زیرزمینی و نیز تصفیه فاضالب تولید شده در سفره های زیرزمینی ، ضمن آلودگی 

 در محلول اکسیژن مقدار که گویند می آلوده را آبی معموالًآبخوان ها ، در چرخه ی طبیعی آب نیز اختالل ایجاد خواهد کرد . 

به  شوند وارد آبها به فاضالب تخلیه طریق از آلی مواد هرگاه . باشد کمتر ضروری است آبزیان زندگی برای که مقداری از آن

 به آب در محلول اکسیژن گیرد می صورت آب در محلول اکسیژن مصرف با که مواد این شدید شوندگی اکسید خاصیت علت

 ، فیزیکی کیفیت شود باعث و شده افزوده اب به که خارجی جسم هر.است آلوده به شدت آب دگوین می و میرسد صفر

 نتواند انسان و باشد مضر کشاورزی و موجودات سایر و انسان مصرف برای که نماید تغییر طوری آن بیولوژیکی یا ، شیمیایی

 شود .  می منظور آب های کننده آلوده جزء سازد مناسب اشامیدن برای را آن عادی تصفیه با حتی

BOD (Biochemical Oxygen Demand)  یا اکسیژن خواهی زیستی پارامتری است که در جهان به طور گسترده مورد استفاده

 ]5[قرار گرفته و به شرح آلودگی های آب و فاضالب می پردازد . 

یا همان اکسیژن خواهی  BOD5 روز را 5طی  مقدار اکسیژن مصرفی میکروارگانیسمها برای اکسیداسیون مواد قابل تجزیه در

، یکی از مهمترین (اکسیژن خواهی شیمیایی)یا همان  COD (Chemical Oxygen Demand)ند . روزه می گوی 5بیولوژیکی 

  .سنجش آلودگی فاضالب است شاخصهای

ت و محیط زیست و کاهش اثرات مدیریت پسماند صنعتی یکی از شیوه های بسیار مناسب برای ایجاد تعامل و پیوند بین صنع

پیشگیری از : سو فعالیت های صنعتی در محیط زیست می باشد که چنین مدیریتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله 

بازیافت و استفاده مجدد قابل  ،الودگی یا کمینه سازی پسماندها در مبدا تولید و در جاهایی که پسماندها تولید می شوند

توجه به برنامه های کاهش مصرف  ، قع شدن ایران در منطقه خشك و کم آب جهان و افت کیفی منابع آبوا ،اعمال است

به دلیل تنوع گسترده اقلیمی ایران و  . تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از آن را به خصوص در بخش صنعت ضروری می سازد

هزینه ای ارزیابی منفی و اقتصادی گزینه های مختلف تاثیرپذیری انتخاب سیستمهای تصفیه فاضالب صنعتی متعدد محیطی 

فاضالب صنعتی در شرایط مختلف یکی ازمهمترین عوامل موفقیت چنین طرح هایی است. از آنجا که هرمتر مکعب فاضالب 

ای متر مکعب آب را آلوده سازد اگردر زمینه کنترل جمع آوری تصفیه و استفاده مجدد فاضالب ه 55تصفیه نشده می تواند 

  ]9[ .صنعتی اقدامی اساسی صورت نگیرد پتانسیل آبی کشور به طور جدی در معرض خطر آلودگی قرار خواهد گرفت

بنابراین هدف از این مقاله ارائه و بررسی راهکارهای مناسب برای تصفیه فاضالب کارخانجات صنایع غذایی است تا از آلودگی 

 محیط زیست جلوگیری شود . 

 فاضالب تصفیه
 . شود تصفیه نحوی به فاضالب خود است الزم این بنابر است طبیعی آبهای در ها آلودگی اغلب منبع آب در شده رها البفاض

 اولیه تصفیه در . گیرد می )پیشرفته( صورت ثالثیه تصفیه و ثانویه تصفیه – اولیه تصفیه روش سه با عمدتاً فاضالب تصفیه

 بطور  BODثانویه  مرحله دهند . در می کاهش مالیم بطور را  BODمکانیکی( و  شبه رو گردند ) می خارج آب از جامد مواد

 مواد و مانده باقی جامد مواد ثالثیه مرحله در و یابد می کاهش آب در شده حل مواد زیستی اکسایش توسط ای مالحظه قابل

 و شیمیائی ، فیزیکی های فرایند از ای مجموعه توسط عملیات این . گردند می جدا فاضالب از آلی ترکیبات و محلول معدنی

در کارخانجات غذایی فاضالب ها را باید از جهت فیزیکی ، شیمیایی و میکروارگانیسم ها مورد بررسی  . گردد می م انجا زیستی

  ]7[قرار داد.
اطق کوچك همانند سپتیك تانك نمونه ای از سیستم های بی هوازی ساده است که اکثراً برای تصفیه فاضالب انسانی در من

روستاها یا برای فاضالب انسانی کارخانجات به کار گرفته می شود. از این واحد می توان برای تصفیه فاضالب صنایع غذایی با 

 حجم کم نیز بهره جست.

 دکن می مصرف روز در طول انسان که است غذاهایی ترین متداول و ترین از مناسب یکی لبنی های فراورده و شیر شك بدون
 آنها ورود که است شده فاضالب از حجم عظیمی تولید آن پی در و شیر فراوری صنایع گسترش روزافزون موجب امر همین و
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 آالینده عوامل این کنترل مدیریت و است شد بدیهی خواهد تلقی جدی تهدید یك عنوان به آبی منابع و زیست محیط به
 از باال، آلی بار میزان بودن با دارا لبنی صنایع فاضالب .باشد می تر زینهه کم اکوسیستم ، وارده به صدمات جبران به نسبت

 ی به اندازه تواند می شیر لیتر ۰۱۱۱ فرآوری از حاصل فاضالب که . بطوری روند می شمار ها به فاضالب ترین کننده آلوده
 های روش ها ، فاضالب این بیولوژیکیی  تجزیه قابلیت دلیل . به ایجاد نماید آلودگی انسان، نفر ۰۱۱ از حاصل فاضالب

 منقطع ، راکتور (UASB)باال به رو با جریان هوازی بی راکتور فعال، لجن تثبیت، ی برکه مختلفی، همچون بیولوژیکی

  ]11[  .است شده گرفته کار به ها آن ی تصفیه جهت  (SBR)متوالی

با گسترش صنایع لبنی در کشور، جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست باید گامی در راستای تصفیه پسابهای تولیدی 

نتایج تحقیق نشان میدهد اگرچه در مقایسه دو روش هوازی و بی هوازی می توان امتیازات قابل توجهی برای  .برداشته شود

وشهای هوازی در تصفیه فاضالب لبنی نیز دارای راندمان خوبی بوده ودر میان تصفیه بی هوازی در نظر گرفت ، اما استفاده از ر

و لجن فعال می توانند مفید واقع گردند. البته نتایج تحقیقات نشان میدهد در تصفیه  RBC فرآیندهای هوازی هر دو سیستم

 ]6[ .ی بیشتری نسبت به لجن فعال می باشدادارای مزای RBC فاضالب لبنی فرآیند

الب صنایع غذایی دارای آلودگی های بیولوژیکی ، فیزیکی و شیمیایی باالیی بوده که ناشی از تخلیه مواد آلی ، معدنی و فاض

در فاضالب خط تولید تافی و آبنبات شرکت صنعتی مینو خرمدره جهت  1991حتی چربی وروغن است . این مطالعه در سال 

در تصفیه فاضالب آن صورت گرفت . در این مطالعه با استفاده از دستگاه شیمیایی  بررسی امکان استفاده از روش انعقاد

جارتست میزان حذف اکسیژن خواهی شیمیایی و نیز حجم لجن تولیدی ناشی از استفاده منعقد کننده های پلی آلومینیوم 

سیژن خواهی شیمیایی این پساب طور کلی پلی آلومینیوم کلراید توانایی در حذف اکه کلراید ، سولفات آلومینیوم بررسی شد. ب

داشت و بدیهی است پس از این مرحله به دلیل اکسیژن خواهی شیمیایی باال به تصفیه تکمیلی با استفاده از روش های 

  ]8[اشد . بیولوژیکی بی هوازی نیاز می ب

ت تاثیر می گذارد تولید می کند استخراج روغن زیتون مقادیر زیادی از ضایعات با سمیت باال را که بر زمین و آب و محیط زیس

. برای سال های بسیاری فاضالب آسیاب زیتون یکی از مزاحم ترین فاضالب ها بوده است . به این ترتیب باید مدیریت این 

پسماندها بررسی شود . پس از استفاده از روش های مختلف مثل استفاده از ازون برای حذف ترکیبات فنول در نهایت یك 

انه برای تصفیه فاضالب آسیاب زیتون به تازگی به وجود آمده است . این فرآیند ترکیبی از واکنش الکتروفنتون فرآیند خالق

منتج شده و به وسیله هضم بی هوازی و اولترافیلتراسیون به عنوان یك پس تصفیه برای کامل کردن رفع مسمومیت پساب 

 CODبرای  %55باال در حالت نیمه پیوسته است که ، بازده حذف  های بی هوازی و حذف این پلی فنول های با جرم مولکولی

 ]4[برای ترکیبات مونوفنولیك هستند . %95و 

فاضالب صنعت نوشابه سازی به عنوان محیط کشت برای تولید اتانول زیستی با استفاده از تخمیر مخمر کشت شده مورد 

نوع کوال و نارنجی و لیموئی انجام شد و زیست توده ، شکر و سطح آزمایش قرار گرفت . آزمایش تخمیر با استفاده از نوشابه 

 g/l15اتانول در طول زمان مورد بررسی قرار گرفت . تاثیر افزودن عصاره مخمر  مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که 

اعت به دست آمد زمانی س 11( کمتر از w/v 11-15%یك مقدار مناسب برای یك تخمیر موفق است . کاهش قند نوشابه ) 

از ساکارومایسس سروزیه تلقیح شد . بعضی از نوشابه های حاوی بنزوات سدیم در فرمولشان ، اثر آن  g/l 1که محیط کشت با 

بر متابولیسم مخمر مورد بحث قرار گرفت در نتیجه یك فرآیند برای تولید اتانول زیستی از فاضالب صنعت نوشابه سازی از 

 ]1[ر پیشرفت کرده بود . طریق تخمیر مخم

در چربی باال و مقدار چربی  BODاز آئروموناس هیدروفیال برای ساختن یك حسگر زیستی نیمه مخصوص برای تخمین زدن 

فاضالب های صنعت گوشت استفاده شده بود . این سلول ها در محیط کشت حاوی چربی برای القا کردن آنزیم های الزم برای 

 ]5[رب رشد کرده بودند . انتقال و تنزل مواد چ

فاضالب تخمیر شده از کارخانه تولید کره ممکن است به عنوان یك منبع کربن بهره برداری شود . افزایش در دوز فاضالب 

داشته است . فرآیند نیترات زدایی و فسفات زدایی فرآیند هایی  SBRتخمیر شده یك تاثیر بر غلظت فسفات و نیترات فاضالب 

د زیادی به وسیله ترکیب با فاضالب تعیین می شوند .  حذف موثر ژن زیستی بر حضور ترکیبات آلی راحت و هستند که تا ح
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برای تصفیه فاضالب لبنی  SBRدر دسترس شامل اسید های چرب فرار در فاضالب بستگی دارد . راکتور های ناپیوسته متوالی 

اکتور ها به علت زیادی موثر بر تصفیه کربن و ترکیبات نیتروژن از میان تصفیه کننده های دیگر استفاده می شود . اکثر ر

هستند ، در حالی که حذف فسفر معموال به وسیله اختالط یك مقدار ناکافی در کربن در دسترس هست .  یك روش برای بهره 

افه کردن اسید های ممکن است معرفی یك منبع اضافی از کربن به فاضالب در حال تصفیه مثال اض SBRوری از راکتور نوع 

 ]9[چرب فرار باشد .

بر اساس تحقیقات انجام شده در زمینه مقایسه فنی و اقتصادی روش های متداول تصفیه فاضالب صنایع قند ، برکه های بی 

به عنوان مهمترین سیستم های تصفیه بی هوازی و برکه های اختیاری ، لجن فعال ) هوادهی گسترده ( و  UASBهوازی و 

کنده ) دو مرحله ای ( و سیستم های ترکیبی به عنوان مهمترین سیستم های تصفیه هوازی پیشنهاد شده اند . نتایج صافی چ

حاصل نشان می دهد که سیستم های ترکیبی برکه بی هوازی و اختیاری به دلیل عملکرد ضعیف در تصفیه فاضالب های 

با  UASBپساب با کیفیت مورد نظر هستند . سیستم های ترکیبی  غلیظ صنعتی تنها در گرم ترین مناطق کشور قادر به تولید

صافی چکنده و لجن فعال نیز در اولویت های میانی قرار دارند که با افزایش ظرفیت کارخانه ها به اولویت های باالتر منتقل می 

 ]1[شوند .

ه پیشرفته ، قابلیت مناسبی در حذف به عنوان یك فرآیند تصفی USBFدر صنعت قند و شکر ، تحقیقات نشان داد راکتور 

 ]15[بیولوژیکی فاضالب صنایع قندی نسبت به سایر روش ها دارد .
 

  گیرینتیجه

با توجه به وجود آلوده کننده ها در آب و همچنین تاثیرات نا مطلوب آنها بر محیط زیست تصفیه فاضالب ها امری ضروری 

که باید به وسیله فرایند های  فاضالب صنایع غذایی دارای آلودگی های بیولوژیکی ، فیزیکی و شیمیایی باالیی بودهاست . 

 فاضالب ترین کننده آلوده از باال، آلی بار میزان بودن با دارا لبنی صنایع فاضالبمانع از آلودگی محیط زیست شویم . تصفیه 
در فرآیند تصفیه فاضالب لبنی مزایای بیشتری دارد . فاضالب آسیاب زیتون  RBCاستفاده از سیستم  . روند می شمار ها به

استفاده می شود . در صنایع قند  SBRبرای فاضالب کارخانه تولید کره از روش  . یکی از مزاحم ترین فاضالب ها بوده است

 قابلیت باالیی در حذف بیولوژیکی فاضالب دارد .   USBFراکتور 
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