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 چکیده

زیاال   رر تفالهیه مامال  و یلمالی      المللی معتبر و پیشرفته سازگار با سالمم  اساالاو و مطالی     های بین آمیز از فناوری صلح بکارگیری غیرتجاری و
سظیر خالق مطلق جهاو و رفع مشکمت خورساخته بشالر   بهینه از سعمات بینهای  و بی شده به منابع آب سالم  رر جه  استهاره های سمی تطمی  آلورگی

خاسه فاضمب همداو مه با سیاتم تفهیه لجن فعال  مقطعی یملکرر تفهیه -به بررسی توصیهیپژوهش حاضر  رر منظور  رارای اهمی  ویژه اس . بدین
پااب وروری و خروجی  رر رو سوب  از  پنج پارامتر میهیخاسه مذمور   راخته شد. رر ارزیابی تفهیهپر1397  مند  رر بازه زماسی آذر تا استهای بهمن مار می
 افالزار  بالا سالرم   مالذمور های پارامترهالای   گراف  SPSS افزار سرم توس سپس  ضمن تطلی  ستایج گیری شدسد.  رر هر ماه اسدازه مرتبه  ملی ششبطور روز و

Excel  پارامترهالای   یررصد 16/7و  23/94  11/96  20/94  27/96 ماهش سابیترتیب بیاسگر  حاضر به تطقیقستایج گرریدسد. ترسیمTSS  COD  
BOD  NTU  وpH  همچنالین   . استهاره گررر های برقی صنع  سیروگاهرر تواسد  میمم  به رلی  خاصی  اسیدی بایارشده  پااب تفهیه بور. رر ستیجه
جه  حااسی  غیرقاب  ریاال  و صالدمات روزافالزوو     بهزیا    مطی -خاسه رر مشاورزی مدت از پااب آلوره تفهیه رغم ظاهر مجاز استهاره موتاه یلی
 باشد. بایار ضروری می المللی ماربرر آسها فاضمب  ایتبارسنجی بیشتر بین-زابورو تفهیه ساقص پااب ساپذیر سرطاو بار وجبراو فاجعه

 
 پارامترهای میهی یلمی -مام  تفهیهزیا    سمم  اسااو  پایداری مطی کلیدی:  های هواژ
 

   23 1 مقدمه

و   واقع شالده اسال   مره زمین  خش مهیسخش  و  میرر اقل راویا
 یجالو   یشالرا  ابقایصورت  رر  یباس  جهاس یهاینیبشیپاساس  بر
 ایالن مشالور  بطالراو ممبالور آب رر     2025تالا سالال    معمالول  حال  رر

)ببالالراو و  دیرسالال خواهالالدو بالاله رو برابالالر  افتالالهی یریچشالالمگ شیافالالزا
  جامعه اسال   یهماو آب مفرف  و پااب فاضمب. (1387هنربخش  
 اسال   شالده  آلالوره  متهالاوت  یهالا  یمالاربر مختلف و بالا    یمه به رال

(Metcalf and Eddy, 2003) .یرارا بفاضالم -پاالاب   مه آسجا از 
 هیال اسال   تخل  ییایمیو ش یکروبیمختلف م یها ندهیآال یاریز ریمقار
را به وجالور   یاریمشکمت ز ا یز  یسشده به مط هیصورت تفه به آو
  یسشده رر مشالاورز  هیاستهاره از فاضمب تفه  ینواو مثال به .آورر یم

رر  و گالررر  یم یمطفوالت مشاورز منابع خاک  آب و یموجب آلورگ
 جا بهجاسداراو  ریبر سمم  اسااو و سا یریساپذ جبراوخطرات  جه یست

                                                           
مهندسالی مبورراهنال   راسشالگاه     -استاریار گروه مهندسی یمراو  راسشکده فنی -1

 سینا  همداو بویلی

 یلوم و مهندسی آب  راسشگاه ارومیه  ارومیه (PhD)رمتری تخففی  -2

راسشجوی مارشناسی ارشد  راسشکده مهندسی یمراو  راسشالگاه تربیال  مالدرس      -3
 تهراو

 ( :Msh.Shokri@gmail.comEmailسویانده مائول:                 -)*

 طبالق  مه  اس  یقدر به فاضمب رر ها ندهیآال زاویم. گذاش  خواهد
مترمکعالب   هالر  ماله زره شالده اسال     نیتخمال   اسجام گرفتاله  قاتیتطق

 باله مکعالب آب سالالم را    متر 60تا  40سشده قارر اس   هیفاضمب تفه
ملالی   بطالور  (.2003 )ترابیالاو و مطلبالی    دیآلوره سما یتوجه قاب  طور

 منالاطق ماله توسال  آب از    اسال   موار زائدی از یا مجمویه  فاضمب
 یو صالنعت  یتجالار  االات یسأت  یارار  یمنالاطق ماالکوس   ریسظ یشهر

  ینال یرزمیز یهالا  آبمنالاطق بالا    یو امکاو رارر رر برخ  شور یحم  م
)حاالینی میرمختالار     شالور  ختاله یآم هالا  مبیسال  ایو  یسطط یها آب

 همکالاراو  و زو رسال  گرفتاله توسال     تطقیالق اسجالام  براساس (. 1381
سامتعالالارف موجالالور رر مشالالور مالاله شالالام     یهالالا آبحجالالم   (1385)

ررحالدور   1375رر سالال   شالور   یم زیس یو صنعت یشهر یها فاضمب
و  فاضالمب مقالدار    نیال ا ازبالوره ماله    رر سال متر مکعب ارریلیم 4/3

 خالور  باله  رارر سالال  مکعالب   متر ارریلیم 5/2 یتنهائ به یشهرپااب 
 و  یالالجمع رشالد  باله  توجاله بالا   1380. رر سالال  اسال   راره اختفالا  

رر  مکعالب  متالر  ارریال لیم 5/4ها به  فاضمب نیشهرها مقدار ا ی توسعه
 ارریال لیم 7 به 1390 سال رر مقدار نیا مه شد ینیب شیو پ  دیرس سال

 (.1385زو و همکاراو   )رس  برسدسال رر  مترمکعب
فاضالالمب بالاله  هیالالاز اثالالرات مخالالرب تخل یریلالالوگج منظالالور بالاله

 لالزوم جامعاله    بهداشال   سطح ماهشاز  یریجلوگ سیزو  ا یز  یمط
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)میرمختالالار و  باشالالد مالالی  یالالاهم بطالالور ویالالژه حالالائزفاضالالمب  هیتفالاله
 جوامالع  یطیمط ا یز یها چالش نیاز مهمتر یکی. (1383همکاراو  
 هالا  فاضمب یاضافو موار  ها ندهیآالرفع  او ریمشور ا خفوصاً مختلف
 یهالا  خاساله  هی(. یملکالرر تفاله  Vidal and Moraes, 2019) اسال  

و  یطال یمط اال  یزماالائ    ریال سظ  یهال یم مختلف یوام  تابع فاضمب
 یتیریمالد   یشالرا  و فاضمب ندهیآال موار زاویمی  اقتفار یپارامترها
(. رر تفالالهیه 1391)زارع ابیاسالاله و همکالالاراو   باشالالد یمالال خاسالاله هیتفالاله

 Biase) های مورر استهاره  بایار متنوع هاتند تکنولوژیها   فاضمب

et al., 2019; Cheremisinoff, 2019)  از جملالاله ایالالن مالالوارر .
و  (MBR) هالای بیورامتالور   ممبالراو  همچووهایی تواو به سیاتم می

الزم اولیاله    های مه یموه بر هزینه مرر اشاره  (UF) اولترافیلتراسیوو
افرار با تخفص و تجربه  آسها از از برراری و سگهداری بهرهاس  جه  
 معمالوالً ماله   یوارفاضالمب  مال   هیتفاله  ندیرر فرآهاره شور. مافی است

و  یدیموار معلق و شناور  موار ملوئ یبارتند از  شوسد یجداساز یاتیبا
 وجالور  مالوار  نیال ا یجداساز یبرا یمتهاوت یهاروشمه   موار مطلول

 یبالرا  یکال یزیف اتیال باله یمل  تالواو  یم  ها روش نیا نیتر مهم. از رارر
 یبالرا  یاالت یو ز ییایمیشال  اتیال و یمل  معلق و شالناور موار  یجداساز
و  ررس  یراهبر م   ررو مطلول اشاره مرر.  یدیموار ملوئ یجداساز

رر  یتیریمالد  یهالا  چالالش  نیتر فاضمب از مهم یها خاسه هیتفه قیرق
؛ 1393)رمضاسی گورابی و رجبی   باشد یمبخش آب و فاضمب مشور 

رر ستیجه  اهداف اصلی و یمالده پالژوهش    .(1392متولی و همکاراو  
هالای معتبالر    غیرتجالاری از فنالاوری  -آمیالز  لحاسالتهاره سالالم صال   حاضر 
ای اسال   ماله بطالور پیوسالته تطال  جدیالدترین        پیشالرفته -المللی بین

زیاال     های ایتبارسنجی و سازگار با سمم  اسااو و مطالی   آزمایش
اسالد. رر ایالن راسالتا      ایتبارسالنجی شالده  -سنجی با حدامثر رق  صط 
بالالی تکمیالال  و مالالاممً یلمالالی و تجر  یجداسالالازپالالژوهش رر زمینالاله 

 مفالارف رر  اسالتهاره جه  سمی گوساگوو  موار و ی مختلفها ندهیآال
 یریشگیپ زیا   و تمش حدامثری رر جه  رار مطی  صنعتی روس 

زیاال    بالر مطالی    بالار  و فاجعاله مخرب  تأثیرات ازبدوو آزموو و خطا 
 باشد. میالمللی بایار ضروری  سظیر بین بی

 

 بررسی روش

و  آرروبالار توسال     نیاولال  فعالال   لجالن  روش به فاضمب هیتفه
 رر شالهر منچاالتر مالورر اسالتهاره قالرار گرفال        1915رر سال  الم 

(Arden, E. and Lockett, W.T. 1915) .  نیال ا یسامگالذار  یلال 
قالارر   یبه صورت هواز مه اس فعال  یکروبیم یها توره دیتول روش 
 هیتفاله  اصال    ررهاالتند.  فاضالمب   یهالا  تالوره  هیو تفاله   یال تثببه 

ماله پاالاب     صالورت اسال    نیروش لجن فعال بد فاضمب به مم 
 یکروبال یمش  م  یمط  یمه رر آو  یرر مخزو هواره هیاول هیتفه
 جهال   یو فضوالت آلال   شور یقرار رارر وارر م قیبه حال  تعل یهواز

 یکیولوژیب یها لختهمفرف شده و به  ها امیکروارگاسیمسوخ  و ساز 
 بالا  یکیمکالاس  یهالواره بالا اسالتهاره از    یهواز  یمط .گررسد یم  یتبد

 یمه یموه بر هالواره  شوسد  یم جاریهوا( ا یها هوا )حباب یها رمنده
 مخلوط  نی. اگررسد یم زیرروو استخر س اتیاختمط مام  مطتو یثبا

 یکیولالوژ یب یهالا  لختاله  و شده وارر هیاسوث ینیسپس رر مخازو ته سش
 نیال از ا یمه بخشال   گررسد یم نیسش ته یقلث روش قیشده از طر دیتول

رسالالاسدو غلظالال   یبالالرا( فعالالال)لجالالن  شالالده نیسشالال تالاله یهالالا سالاللول
برگشال  راره   یها به حالد مطلالوب باله اسالتخر هالواره      امیکروارگاسیم
  سالپس . گررسد یع مرف یاضاف لجن ینواو به گریر یشوسد و بخش یم
س از اخالتمط بالا ملالر وارر حوضالچه     پال  هیاسوث ینیسش ااب مخزو تهپ

. روش لجالن  گررر یه میتخل ییشده و از آسجا به مط  رفع سها یملرزس
بالا بازگشال  مجالدر لجالن      همالراه  وستهیپ ندیفرا  یصورت  هب  فعال

 یاصالل  بخالش  ساله  از فعالال  لجالن  اتمیس. شور یم شناخته  یولوژیب
 یها امیکروارگاسیرامتور مه رر آو م  ی سخا  . اس  افتهی  یتشک

 ؛قالرار رارسالد   یصورت معلق و رر معرض هواره هموجور رر فاضمب ب
 تاسال    یال رر  ماله معمالو    عیاز جامالد از مالا  ف یجداساز گریر بخش
 ماله   یبرگشالت  االتم یس  یرر مرحله آخر  و ؛شور یاسجام م یجداساز

به  ی  جداسازسرر تا عیبازگرراسدو موار جامد جدا شده از فاز ما یبرا
 .گررر یم جاریرامتور ا

شالده و   موار جامد لخته یریگ شک  فعال  لجن روش مهم یژگیو
 فاضالمب  از ینیسشال  تاله  یها موار رر تاس  نیاس  مه ا ینیسش قاب  ته
 یو غلظ  لجن موجور رر حوضچه هالواره  F/Mساب   .شوسد یجدا م

(MLSS)  رر  االالتمیس یبالالررار و بهالالره یمهالالم طراحالال یارامترهالالاپ از
منترل غلظ  جالرم  منظور  . بهگررر یمطاوب م یکیولوژیب یندهایفرآ
 باله  ینیسشال  تاله  حوضالچه  از لجن برگش   یرر حوضچه هواره یسلول
از  منظور معمالو   نیبوره و به ا ریذساپ اجتتاب یحوضچه هواره یابتدا
 یهالا  ناله ییالموه بالر هز   ب یترت نی. به اشور یاستهاره م پمپاژ اتگاهیا

 االتم یبه س زیس یمفرف یاسرژ یها نهی  هزپمپاژ اتگاهیا یگذار هیسرما
ابال   ثو  میتنظال جهال     ژهیال و یبالررار  بهره  نیچن . همگررر یم  یتطم
از مشالالکمت  یکالالی. ضالالرورت راررراشالالتن غلظالال  مالالوار جامالالد  سگالاله
هالر   و اسال   حیصالط  یراتالور پال افعلجن  یها اتمیاز س یبررار بهره
 زاتیال و تجه یاساالاس  یرویال باله س  یبالررار  بهالره  یواباالتگ  نیال ا  اسدازه
 نیال . لالذا ا گالررر  یم اویماس شتریب شکمت م نیا باشد  شتریب یکیمکاس

 ویژه به فاضمب یها خاسه هیهبرراراو تف بهره اویهمواره رر م  ضرورت
 از اسالتهاره وجالور راشالته و رارر.    یواباالتگ  نیجه  ماهش ا  یصنعت
 نیال ا رر مالثثر  یروش لجن  یخور به خور برگش  یابتکار یها روش
 تهالاوت  اسالاس  بالر  لجالن   پمپالاژ  اتگاهیا به ازیس بدوو مه اس  نهیزم

 لجالن  برگشال    یهواره حوضچه و ینیسش ته حوضچه رر موار غلظ 
 (.1391)آقاجاسی سژار   شور یم اسجام

و  هالا  روشمختلالف    یشالهرها  یها خاسه هیتفه ییمارا یابیارز رر
 ؛Falcone et al., 2017) اسال   شالده  گرفته مار به یمختله یها دهیا
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 رر تطقیالق (. 1393شالکری و همکالاراو     ؛1391رهقاسی و همکاراو  

 رر  امباتاو شهرک فاضمب خاسه هیتفه رر( 1382زاره و بابامیر ) میراو
 TSSو  COD  BODی پارامترهالالا  سالالاله  یالال یزمالالاس بالالازه  یالال

 یبررسال  جیستالا    یال . رر سهاگرفتند قرار یبررس مورر و شده یریگ اسدازه
 فوق  یپارامترها از  یهر غیرمام  سشاو رار مه راسدماو حذف آساو 
 شالهر  خاساله  ی تفالهیه بررس رر. باشد یمررصد  96و  94  92 بیبه ترت
( ایالمم مررسالد  ماله    1389باقری ارربیلیالاو و همکالاراو )    سیز زسجاو

 بیال باله ترت  TSSو  COD  BOD پارامترهالای ساالبی  راسدماو حذف 
 یبررسالال نیال ا رر اًضالمن ررصالد بالوره اسال .     91/77و  25/87  29/87

غیرتکمیال   زسجالاو رر حالذف    خاساله  هیتفاله  ییمه مالارا   ممحظه شد
پژوهشی ریگر   رر ررصد اس . 84های فاضمب بطور متوس   آالینده

هالا رر   یملکالرر الگالوو   یبررسال ( رر راستای 1384سدافی و همکاراو )
  TSS یهمالداو  پارامترهالا  فاضمب شهرک صالنعتی بالویلی    هیتفه

BOD  COD    رر  یمالالدفوی یهالالا هالالرمیمل از جملالاله هالالا هالالرمیملمالال
 جیستالا  یبررسال رر پایالاو  . شالد  یریگ اسدازه یو خروج یفاضمب ورور

 یبالرا غیرمامال   حالذف   راسالدماو مه مذمور مشخص گررید  پژوهش 
 71/99 و 97/99  95/89  58/91  56/73 بیال فوق به ترت یهاندهیآال

 های مختلف تفهیه با سیاتمرابطه  . مطالعاتی سیز رراس  بوره ررصد
روش لجن بررسی ها به  سیاتماین مه رر یکی از   اس گرریده اسجام 

فعال تغییریافته برای بررسی تفهیه فاضمب حاوی مالاره فورفالورال و   
هالالای ملالالی  بالاله ینالالواو شالالاخص SVIو  COD  MLSSپارامترهالالای 
آسهالا   ستالایج  مه بررسی  بطوریخاسه پرراخته شده اس .  راهبری تفهیه

میالزاو آلالورگی رر تفالهیه    ررصالدی   98 ساالبی و  از مالاهش  حکای 
 ,.Sharifi-Yazdi et al) راشالته اسال   فاضمب به روش لجن فعال 

 هیتفاله  یابیال ماله باله ارز   یگالر یر هیتفه اتمیس رر نیهمچن (.2001
  پرراختاله بالور    پاالاب  یبالررو لجالن فعالال    االتم یاز سوع س یکیولوژیب

 ممحظاله   اویال پا رر وشالده   یریال گ اسدازه CODو  BOD یپارامترها
ررصالد رر   98تالا  بطالور غیرمامال     سیالز   هیتفه اتمیس نیمه ا گررید
 توجاله  بالا (. 1384)سوری و همکاراو   اس  بوره ثرثم ها ندهیآالماهش 

خاساله    شالده رر تفالهیه   رر زمینه بررسی پاالاب تفالهیه   اخیر  حثابم به
هالای مختلهالی سظیالر صالنع       الزما  قابلی  استهاره از آو رر بخش

برراری و اسجام آزمایشالاتی   ظور با سموسهمن بدین مورر ارزیابی قرار گیرر.
خاسه همداو و مقایاه  مطیطی پااب تفهیه رر مورر پارامترهای زیا 

زیاال   تاحالدی باله ایالن      سابی ستایج مذمور با معیار سالازماو مطالی   
 .موضوع پرراخته شده اس 

 

 ها مواد و روش

 یبردار نمونه
 یهالا  اسالتاو  یگیمشالور و رر هماالا   یغرب مهیهمداو رر س استاو

 و زسجاو  مرماسشاه  مررسالتاو و لرسالتاو واقالع شالده     ن یقزو  یمرمز

 نیهمداو به ینواو مرمز استاو شناخته شده اسال . طبالق آخالر    شهر
 676105شهر  نیا  ی  جمع1395سهوس و ماکن رر سال  یسرشمار

 یآور جمالع قالدیمی و مالدرو   شبکه  یهمداو رارا شهرسهر ایمم شد. 
شالهر  پوشالش خالدمات شالبکه       یبه جمع توجه با مه اس  فاضمب
. استاو همداو اس  ررصد 98/69 حدور رر قدیمی و مدرو یآور جمع

مشالترک   162000تعالدار   نیال مه از ا  مشترک فاضمب رارر 230000
توسعه  یاصول یزیر یدم برسامه  یآو مربوط به شهر همداو اس . بدل

یالدم   ناله یرر زم  یاریال ز اریرر گذشته  شهر همداو بالا مشالکمت باال   
طالر      یشالرا  نیال ا رر. گرریالد  روبالرو  فاضالمب  هیتفاله  و یآور جمع
راسالتا   نیمطالر  و رر همال  فاضمب شهر همالداو   هیو تفه یآور جمع

 یهالا  یزسال یرا ه یاولمقدمات پروژه شام  مطالعات  یساز فراهممراح  
 االتم یس یهالا  بخالش  یو طراحال  یبالررار  سقشه  یو تمل  اراض یمطل
فاضالمب   خاسه هیتفه (.1387لو و تائبی   )حاین شد اسجام خاسه هیتفه
34 یائیال جغراف  یموقع رر همداو شهر 55 38 48 30 18N E    رر 
ی از مرمز لومتریم 23به فاصله حدور  و هکتار 100 مااح  به ینیزم

 سالال  رر رآبالار  یام یروستا یها نیزمو رر  شهر شهر همداو  خارج از
رر سالالاخ  . دیالالافتتالالا  گرر 1410سالالال افالالق تالالا  یطراحالال بالالا و 1395
میلیارر تومالاو هزیناله شالده ماله      40خاسه فاضمب فوق  حدور  تفهیه
میلیارر توماو آو برای تکمی  بخش لجن فعال بوره اسال .   35حدور 

 سظر رر مذمور خاسه هیتفه یبرا مه یاهداف گاترره  مطالعات اسجام با
فاضمب شالهر   یبهداشت هییبارت بورسد از: استقال و تفه شدسد  گرفته

و قنالوات شالهر از    ها رورخاسهآب  یمجاور  آزارساز یهمداو و شهرها
فاضالمب  پااب و  یربهداشتیرفع غ یهابیآساز  یریشگیپ  فاضمب

از  یریشالگ یاز آو  پ یساشال  ریال و مرگ و م یآلورگ ماهش  جهیست ررو 
 رر و لجالن   یال تثب  یمشالاورز  یاریآب ررو پااب فاضمب  بکارگیری

 شالهر  خاساله  هیتفاله مهالتح.   دیشاله  روگالاه یس ازیآب مورر س نیمأت او یپا
 مالدام  هالر  مه اس  یشهر فاضمب هیتفه مدول چهار یرارا همداو
 هیتفاله   یال ظرف مالدول   هالر . راراس  را سهر 250000 پوشش  یقابل
 تالر یل 1280 حجم با خاسه هیتفه نیفاضمب را رارر. ا هیثاس بر تریل 640
  یال ظرف با امنوو مه اس  شده یطراح فاضمب هیتفه یبرا هیثاس بر

 ییمالارا  یباله بررسال   قیال تطق نیال ا رر .اسال   فعال هیثاس بر تریل 1200
 شهر همداو پرراخته شده اس .  خاسه هیتفه

از سوع لجالن فعالال    مذمور  خاسه هیتفهفاضمب رر  هیتفه اتمیس
سه  یزماس ازهب  یرر ها  برراش  راره  حاضر قیتطقرر متداول اس . 
 و  رف یپالذ  صالورت  1397 سال ماه بهمن یآذر تا استها یماهه از ابتدا

 مطالعاله  .اسال   گرریالده  اهیمقا ا یز  یمط سازماو معیار با اویپا رر
اشالاره شالده   و رر روره ساله ماهاله    یمقطعال -یهیتوص صورت به حاضر

باله   ایال  بالار   یال هر پالنج روز   صورت به یبررار سموسهاسجام شده اس . 
رر  هالا  سموساله  یتمالام اس .  گرفتهبار رر ماه صورت  شش گرییبارت ر

  یال  حجالم  باله  و یا لطظهبه صورت  و خاسه هیتفه یو خروج یورور
بار ریگالر  صبح و  8:30سای   راس بار  ی -از روز سوب  رو رر و تریل
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 -حالدامثر اسال    خاسه هیتفهبه  یورور یمه رب ظهر 12:30 سای  رر
 شالگاه یباله آزما  یریال گ سموسه ازبعد  مذمور  یها سموسه. اسد شده برراش 
ثبال    نیاسگیال صالورت م  باله  جیمنتق  و ستالا  خاسه هیتفه مط  رر ماتقر
 یسموسه رر ورور 72 قیمدت تطق اویرر پا ها  سموسه م  تعدار. اسد شده
سالازماو   بالا بررسالی مطالعالات مشالابه و معیالار      بوره اسال .  یخروج و

خاساله   زیا   تفمیم برآو شد مه برای بررسی مالارایی تفالهیه   مطی 
اماالیژو   CODجامالدات معلالق     TSSهمداو پارامترهالای   فاضمب

 NTU اماالیژو مالورر سیالاز بیوشالیمیایی       BODمورر سیاز شیمیایی  
 گیری شوسد. اسدازه رموا MLSSو  pHمدورت  

 یمهم رر طراح یپارامترهااز  یکی  (SVI)لجن  یحجم شاخص
 گالر یاستهاره ر مورر. شور یمطاوب م هیثاسو ینیسش تهو منترل مخازو 

جامالدات لجالن    ینیسشال  تاله مشخفالات   یمم ریمقار نییرر تع  SVI از

 SVIحاالب  لجالن هالم بر   یبنالد  رسته اًضمنفعال با رشد معلق اس . 
باشد  لجالن بالا    100ممتر از  SVIاگر مه  صورت نیبد. شور یاسجام م

 شالتر یاگربمتوس  و  ینیسش تهلجن با  150تا  100 نیخوب  ب ینیسش ته
 Mattheus and) شالور  یمال  دهیال سامبد  ینیسش تهبا  لجن باشد  150از 

Goosen, 2000.) یرواسجام شده بر  شاتیمه آزما اس  ذمر به الزم 
 االتم یب شیرایال ارائاله شالده رر و   یهالا  روش نیاساس آخربر   ها سموسه
 ,APHAو  409)استاسدارر  اسجام شده اس  استاسدارر یها روشمتاب 

سمورارهالای مربوطاله رر   تطال   آمده  بدس  یها راره او یرر پا .(2005
Excel .ترسیم گرریدسد 

 فاضالمب  خاساله  هیاز تفاله  یبررار سموسه قیرق یها زماو  1جدول 
 .رهد یسشاو م رامورر مطالعه 

 
 مورد مطالعه خانه برداری از تصفیه های نمونه زمان -1جدول 

 یبردارنمونه خیتار فیرد یبردارنمونه خیتار فیرد

1 1/9/97 2 6/9/97 
3 11/9/97 4 16/9/97 
5 21/9/97 6 26/9/97 
7 1/10/97 8 6/10/97 
9 11/10/95 10 16/10/97 
11 21/10/95 12 26/10/97 
13 1/11/95 14 6/11/97 
15 11/11/97 16 16/11/97 
17 21/11/97 18 26/11/97 

 

 هاافتهی
از مطال    یو پاالاب خروجال   یاز پااب ورور یبررار سموسهاز  پس

  یهر نیاسگیم شگاه یآزما اخذ شده از ریمقار بندی جمعو  خاسه هیتفه
  .شدسدثب   یمورر سظر رر جداول یاز پارامترها

 و TSS  COD  BOD  NTU پارامتر شده گیری اسدازه مقاریر سیز 
pH را هالا  آو میالاسگین  همالراه  باله  خاساله  تفهیه خروجی های بخش رر 

 .رهد می سمایش

  SVI پارامترهالای  شالده  گیری اسدازه مقاریر  4 جدول رر همچنین
MLSS و MLVSS راهبالالالری بالالاله مربالالالوط پارامترهالالالای مالالاله 
 هالا  آو میاسگین همراه به رارسد  سام خاسه تفهیه هوارهی های¬حوضچه
 .اسد شده مشخص

  TSS  COD خروجالالی و وروری مقالالاریر سمورارهالالای ارامالاله  رر
BOD  NTU و pH گرریالالده ارائالاله بالالرراری سموسالاله زمالالاو طالالی رر 
 (. 1 شک )اس 

 

 بررسی و بحث

 باله  سیالاز  خاساله   تفالهیه  مختلالف  واحالدهای  یملکرر بررسی جه 

 الزم. باشالد  می شده ثب  پارامترهای از هری  حذف راسدماو مطاسبه
 و وروری پالارامتر  میالاسگین  براسالاس  حالذف  راسدماو اس   توضیح به

 مقالدار  ساالبی  مالاهش  ررصالد   5 جالدول . گالررر  مالی  مطاسبه خروجی
 از هریالال  بالالرای را  وروری بالاله ساالالب  خروجالالی پالالارامتر میالالاسگین
 .رهد می سشاو شده گیری اسدازه پارامترهای

 مناسالب  ساالبتاً  مالارمرر  رغالم  یلالی  ماله  رهالد  مالی  سشاو 5 جدول
 مختلالف  هالای  قاالم   مطلالوب  مالاممً  یملکالرر  تالا  هنوز خاسه  تفهیه
 پژوهش رر مطالعه مورر های آالینده صدررصدی ماهش و خاسه تفهیه
 چنالین   هالم . اسال    بالاقی  فاصالله  ریگر  متعدر های آلورگی سیز و حاضر
 رر پالائین  اخالتمف  رهنالده  سشالاو   pH ررصدی 16/7 ماهش راسدماو
 .باشد می خاسه تفهیه پااب پارامتر این خروجی و وروری مقاریر

  TSS  COD  BODگیری شالده پالارامتر      مقاریر اسدازه2 جدول
NTU  وpH  ها را سمایش  های وروری به همراه میاسگین آو رر قام
  TSS  COD  BODشالده پالارامتر    گیری سیز  مقاریر اسدازه 3 رهد. می

NTU  وpH خاساله باله همالراه میالاسگین      های خروجی تفهیه رر بخش
 رهد. سمایش می ها را آو
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  خانه هیاز تصف یبردار در زمان نمونه (تریبر ل گرم یلیم برحسب) یورود pHو  TSS ،COD ،BOD ،NTUشده  ثبت ریمقاد -2جدول 

 یورود pH یورود NTU یورود BOD یورود COD یورود TSS فیرد

1 162 299 150 117 19/8 
2 122 333 167 130 36/8 
3 143 121 61 47 15/8 
4 172 356 178 139 31/8 
5 136 428 214 167 12/8 
6 151 521 261 203 31/8 
7 150 129 65 46 26/8 
8 125 267 134 96 13/8 
9 131 342 171 123 18/8 
10 173 321 161 116 22/8 
11 158 595 293 214 30/8 
12 149 405 203 146 35/8 
13 158 280 140 87 19/8 
14 128 352 176 109 14/8 
15 154 143 72 44 20/8 
16 166 334 167 104 29/8 
17 140 406 203 126 34/8 
18 136 543 272 168 28/8 

 24/8 22/121 56/171 05/343 44/147 میاسگین وروری

 
  خانه هیتصفاز  یبردار در زمان نمونه (تریبر ل گرم یلیبرحسب م) یخروج pH و TSS، COD، BOD، NTU شده ثبت ریمقاد -3جدول 

 خروجی pH یخروج NTU یخروج BOD یخروج COD یخروج TSS فیرد

1 8 14 5 5 77/7 
2 8 22 7 9 49/7 
3 3 10 3 4 69/7 
4 6 30 10 12 59/7 
5 5 18 6 7 60/7 
6 3 26 9 10 76/7 
7 6 13 4 5 78/7 
8 8 15 5 5 48/7 
9 7 12 4 4 70/7 
10 5 20 7 7 58/7 
11 4 27 9 10 62/7 
12 3 31 10 11 76/7 
13 4 11 4 3 83/7 
14 4 29 10 9 47/7 
15 8 21 7 7 52/7 
16 4 17 6 5 78/7 
17 7 31 10 10 65/7 
18 6 11 4 3 65/7 

 65/7 7 67/6 89/19 5/5 میاسگین خروجی
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 خانه هیاز تصف یبردار در زمان نمونه تریگرم بر ل یلیبر حسب م  MLVSSو  SVI، MLSS شده  ثبت ریمقاد -4جدول 

 SVI MLSS MLVSS فیرد SVI MLSS MLVSS فیرد

1 175 4911 3438 2 251 3736 2615 
3 212 3511 2458 4 239 4046 2832 
5 214 3906 2734 6 187 3749 2624 
7 249 3690 2583 8 222 3790 2653 
9 194 4313 3019 10 176 4936 3455 
11 232 3506 2454 12 207 3620 2534 
13 206 4363 3454 14 246 3589 2512 
15 248 3671 2569 16 181 4054 2828 
17 202 3898 2729 18 199 4284 2999 

 

  

  

  

 زمان در تریل بر گرم یلیم حسب بر یخروج و یورود MLVSSو  TSS، COD، BOD، NTU، pH، SVI ،MLSS ریمقادتغییرات  نمودار -1 شکل

 یبردار نمونه
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 شده یریگ اندازه یاز پارامترها کیهر کاهش نسبی درصد -5جدول 

TSS COD BOD NTU pH  
 ررصد 16/7 ررصد 23/94 ررصد 11/96 ررصد 20/94 ررصد 27/96

 
  SVIگیری شالده پارامترهالای    مقاریر اسدازه  4جدول همچنین رر 

MLSS  وMLVSS هالای  پارامترهای مربوط به راهبری حوضچه مه
مشالخص   هالا  آومیالاسگین  خاسه سام رارسالد  باله همالراه     هوارهی تفهیه

 اسد. شده
  TSS  CODرر ارامالاله  سمورارهالالای مقالالاریر وروری و خروجالالی  

BOD  NTU  وpH  بالالرراری ارائالاله گرریالالده   رر طالالی زمالالاو سموسالاله
 . (1اس )شک  

 

 یبررسو  بحث

خاساله  سیالاز باله     یهتفاله جه  بررسی یملکرر واحالدهای مختلالف   
باشالد. الزم   یممطاسبه راسدماو حذف هری  از پارامترهای ثب  شده 

به توضیح اس   راسدماو حالذف براسالاس میالاسگین پالارامتر وروری و     
مقدار میاسگین  ررصد ماهش سابی  5جدولگررر.  یمخروجی مطاسبه 

هریالال  از پارامترهالالای بالالرای   پالالارامتر خروجالالی ساالالب  بالاله وروری را
 رهد. یمشده سشاو  یریگ اسدازه

رغالم مالارمرر ساالبتاً مناسالب      رهالد ماله یلالی    مالی  سشاو 5جدول 
ی مختلالف  هالا  مالاممً مطلالوب قاالم    یملکالرر  خاسه  هنوز تالا   تفهیه
ر پژوهش های مورر مطالعه ر آالینده و ماهش صدررصدیخاسه  یهتفه

  ینچنال  هالم . اسال    های متعدر ریگر  فاصالله بالاقی   حاضر و سیز آلورگی
رر  پالائین اخالتمف   رهنالده  سشالاو   pHررصدی  16/7راسدماو ماهش 

 باشد. یمخاسه  مقاریر وروری و خروجی این پارامتر پااب تفهیه
رهالد ماله فاضالمب وروری باله      یمسشاو  6جدول از طرف ریگر  

از آو  تالواو  یم   پساصی  اسیدی سداشتهخاسه مورر بررسی  خ یهتفه
صنعتی جه  تامین منالابع آب اسالتهاره سمالور. بالر     مهید های  رر بخش

اسالالاس ستیجالاله اخیالالر  سالالازماو آب و فاضالالمب اسالالتاو همالالداو بالالا    
شالده رر  مطال     ررسظرگیری سیاتم استقال شبکه آب  از پااب تفهیه

های گالازی سیروگالاه   و رامتور ها برجی ساز خن خاسه  به منظور  تفهیه
 و ایالن مالار موجالب    سمایالد  یمال مهتح همداو استهاره تولید برق شهید 

منالابع آب زیرزمینالی و مفالارف مشالاورزی     ماهش سابی برراشال  از  
  .شور می

 
 مختلف یدهاکاربر یبرا تسیز طیمحسازمان  معیارهایبا  خانه هیتصف یخروج یپارامترها سهیمقا -6جدول 

) TSS نظر مورد یپارامترها
𝐦𝐠

𝐥⁄ ) COD (
𝐦𝐠

𝐥⁄ ) BOD (
𝐦𝐠

𝐥⁄  pH کدورت (

 65/7 7 67/6 89/19 5/5 خاسه هیتفه یخروج نیاسگیم ریمقار
 5/8 تا 5/6 50از ممتر 30از ممتر 60از ممتر 40از ممتر یسطط یها به آب هیتخل استاسدارر
 9 تا 5 --- 30از ممتر 60از ممتر --- جاذب یها به چاه هیتخل استاسدارر
 5/8 تا 6 50از ممتر 100از ممتر 200از ممتر 100از ممتر یاریآب و یمشاورز یبرا استاسدارر

 
 SVIالزم به ذمر اس  باتوجه به مقدار میاسگین پارامتر همچنین  

همالداو  ماله   خاساله شالهر    یهتفهرر پااب تفهیه شده توس   33/213
هالای   شور مه بامتری بیشتر اس   مشخص می 150مقدار آو از معیار 

و   سشالینی ضالعیف اسال     لجن حضور رارسد و خاصالی  تاله  ای رر  رشته
  پژوهشرر این  یموه بر ای به وجور خواهد آمد. بالکین  رشته أمتعاقب

و پارامترهالالای راهبالالرری  SVIارتبالالاط ماالالتقیم بالالین    اسجالالام شالالده
 مشاهده گررید. MLSSخاسه سظیر  یهتفه

 

 یریگ جهینت

هالا و   خاساله  تفالهیه  ریهماسنالد سالا   زیال شهر همداو س خاسه هیتفه رر
رر  خاساله  هیتفاله  مهم ی  پارامترهاگوساگوو صورت گرفته یها پژوهش

رر   این امر سیالز  یکی از یل . گررر یسمگزارش   مقدار مطلوب و بهینه
پمپالاژ شالده باله ابتالدای     یدم مدیری  صطیح پاالاب وروری و لجالن   

باشالد. جهال  مالاهش     یمال  بخالش خاسه رر سایات پی  مالاری   یهتفه
گالررر.   یم  راهکارهای مختلهی ارائه SVIو به تبع آو  MLSSمقاریر 

ویالژه رر   هخاساله و بال   یهتفاله ی مختلف ها قام ماهش ربی جریاو رر 
هاالتند.   مارآمالد ی بایار ها اقدامخاسه از  یهتفهمط  وروری پااب به 

خاساله    یهتفاله  تهاره از حوضالچه آرامالش رر وروری  رر این پژوهش  اس
بندشدو ررسالایات پیال      های هوشمند با قابلی  سیم یچهرراستهاره از 
خاساله    یهتفاله ی مالوازی استقالال پاالاب وروری باله     ها ماسالاستهاره از 

 تنظالیم   ینچن همخاسه و  یهتفهماهش ربی پمپاژ لجن مازار به ابتدای 
 پمپالاژ  باله  سیالاز  ممتالرین  با هوارهی حوض رر MLSS غلظ  رخورما
به ینواو راهکارهایی برای مالاهش  ( مازار لجن رفع جه  فق ) لجن

 .باشند مطر  می خاسه یهتفهمذمور رر  مهممقاریر پارامترهای 
 

 منابع

فاضمب  یهر تفهر MLSS غلظ  یساز ینه. به1391. م سژار  آقاجاسی
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Abstract 
Non-commercial and peaceful application of valid and advanced international technologies compatible with 

human and environmental health, for the complete and scientific treatment of toxic contaminants imposed on 
clean water resources, for optimal use of the ultimate blessings of the absolute Creator (GOD) of the world, and 
the elimination of human self-made problems has a particular importance. For this purpose, in the present study, 
a descriptive and cross-sectional study was performed on the Hamadan wastewater treatment plant operating 
with an activated sludge treatment system from December to February 2018-2019. In the evaluation of the 
treatment plant, five quality parameters of inlet and outlet wastewater were measured twice a day and in total six 
times per month. Then, while analyzing the results by SPSS software, graphs of these parameters were plotted 
with Excel software. The results showed a relative decrease of 96.27%, 20.20%, 96.11%, 94.23% and 7.16% of 
TSS, COD, BOD, NTU and pH parameters, respectively. As a result, the treated wastewater, due to its very low 
acidic properties, can be used in the electric power industry. Also, despite the permissible short-term use of 
contaminated wastewater in agriculture and the environment, further international validation of their application 
is essential for the sensitivity of the risk to the increasingly catastrophic and irreparable carcinogenicity of 

incomplete wastewater treatment. 
 
Keywords: Human Health, Environmental Sustainability, Complete Scientific Purification, Qualitative 

Parameters 
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