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  یده چک
توانند براي تصفیه فاضـالب شـهري و صـنعتی مـورد     هاي هوازي رشد معلق در تصفیه فاضالب هستند که میهاي هوادهی نوعی از سیستمالگون

و هـاي شـهري   هاي ماند باال، کـاربرد وسـیعی در تصـفیه فاضـالب    هاي هوادهی به دلیل قابلیت انعطاف قابل مالحظه و زمانالگون. استفاده قرارگیرند
در ایـن تحقیـق   . هاي هوادهی در تصفیه فاضالب بهداشتی، صنایع غذایی و پتروشیمی و سایر صنایع نیز کاربرد گسـترده اي دارنـد  الگون. صنعتی دارند

ستفاده شده هاي سطحی دور کند اها از هوادهکه شامل دوالگون هوادهی که در آن 1هاي هوادهی در تصفیه فاضالب بهداشتی پرکندآباد عملکرد الگون
، روي،  BOD5،COD ، TSSهـاي کیفـی   در این  تحقیـق شـاخص  . مورد بررسی قرارگرفت 1392است به مدت شش ماه از شهریورماه تا بهمن ماه 

 mg/l117 ، BOD5برابر  TSSها در پساب خروجی به ترتیبمقادیر میانگین شاخص. مس، کروم در فاضالب ورودي وخروجی مورد ارزیابی قرارگرفت
باشد کـه بـا مقایسـه بـا     می mg/l1007/0و روي برابر  mg/l1/0 ، مس برابر  mg/l 00136 /0 ، کروم برابرmg/l199برابر mg/l5/99 ،COD رابر ب
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 1مقدمه

هاي اخیر به دلیل رشد جمعیـت و توسـعه شـهر نشـینی،     در سال
صنعت و کشاورزي، مصرف سرانه آب و بـه تبـع آن تولیـد فاضـالب     

به همین دلیـل، اسـتفاده از فاضـالب    . گیري یافته استافزایش چشم
ان یک منبع آب پایدار بیش از پـیش مـورد توجـه    تصفیه شده به عنو

استفاده از پساب . مدیران صنعت آب و فاضالب کشور قرارگرفته است
هاي فاضالب در کشاورزي و صـنعت مزایـاي متعـددي از    خانهتصفیه

هـاي  قبیل فراهم نمودن یک منبع آب ارزان و دائمی، کـاهش هزینـه  
یـت خـوب بـراي سـایر     تصفیه، آزادسازي بخشی از منـابع آب بـا کیف  

مصارف و کاهش اثرات زیست محیطی دفع پساب به منابع آبی را بـه  
 آبیاري، و درکشاورزي فاضالب از استفاده ).1389قاسمی، (  دارد دنبال
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 آن استفاده بر عالوه است، پساب از مجدد استفاده روش ترینپرسابقه
 کلشـ  امـا  .اسـت  اهمیت حائز دیم کشت زیر هايزمین در پساب از

 تصـفیه  فاضالب از براساس استفاده که عمل این بهداشتی و صحیح
 بخـش   .اسـت  شـده  مطـرح  اخیر قرن در صرفاً باشد،می استوار شده

 براي پتانسیل ترینبزرگ داراي آب باالي به مصرف توجه با کشاورزي
 جمعیـت  با شهري فاضالب از .استپساب تصفیه شده مجدد  استفاده

 3500 تـا  1500 آبیـاري  براي توانمی تصفیه، زا نفر، بعد میلیون یک
 هـاي ریـزش  کـم بـودن   دلیل به ما کشور. نمود استفاده زمین هکتار

 زمـره  در آن، مکـانی  و زمـانی  پـراکنش  بـودن  نامناسـب  و موجـود 
 هابررسی و مطالعات. دارد قرار جهان خشک نیمه و کشورهاي خشک

 130 کشـور حـدود   شونده تجدید آب منابع پتانسیل که دهدمی نشان
 مبناي بر که دهدمی نشان هابررسی طرفی از. است مترمکعب میلیارد

 میلیـارد  126 حـدود  1390 در سـال  کشـور  نیـاز  جمعیت، فعلی رشد
 مترمکعـب  میلیـارد  150 معـادل  رقمـی  ، 1400 سال در و مترمکعب

 تجدیدپذیر آب منابع و استحصال قابل آب حجم از 15%که بود خواهد
  .است تربیش

هاي بیولوژیکی تصفیه فاضالب شامل فرآینـدهاي هـوازي،   روش
–بـی هـوازي    -هـوازي ،آنوکسـیک، ادغـام فرآینـدهاي هـوازي     بی

  یاري و زهکشی ایران آب نشریه
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هوازي باشد که فرآیندهاي هوازي، بیاي میآنوکسیک و سیستم برکه
و آنوکسیک به سیستم رشد معلق، رشد چسبیده و ادغام رشد معلـق و  

 -1:نوع الگون هـوادهی وجـود دارد   شوند دو بندي میچسبیده تقسیم
-الگون هوازي که اکسیژن محلول و جامدات معلق درون حوضچه به

هـوازي کـه   بـی  -الگون هوازي -2طور یکنواخت توزیع شده است و 
شوند و از سه الیه تشکیل شـده اسـت کـه در    اختیاري نیز نامیده می

بـی   –صـورت هـوازي   صورت هوازي، الیه میـانی بـه  الیه فوقانی به
باشد، اما فقـط بخشـی از جامـدات    هوازي میهوازي و الیه پائینی بی

این . شوندمعلق در حالت معلق قرار دارند وبخشی از مواد ته نشین می
-فرآیند از نظر استفاده از زمین، ماشین آالت و تجهیزات، اجرا و بهـره 

هـاي  پذیري در حقیقت بین واحدهاي ساده، مثل برکـه برداري، شوك
تر مانند لجن فعال که از برگشـت  اري و واحدهاي کارآمد وفشردهاختی

گیرد وبـا توجـه بـه قابلیـت انعطـاف در      شود قرار میلجن استفاده می
یافته پیدا طراحی، کاربرد مفیدي در کشورهاي در حال توسعه و توسعه

کرده و به طور وسـیعی در تصـفیه فاضـالب آلـی کـه قابـل تجزیـه        
هـاي  اسـتفاده روز افـزون از الگـون   . رودر مـی بیولوژیک هستند به کا

هوادهی براي تصفیه فاضـالب بهداشـتی و صـنعتی و سـایر صـنایع      
هـاي هـوادهی جـز    بـا توجـه بـه اینکـه الگـون     . گزارش شده اسـت 

هـاي شـهري هسـتند،    فرآیندهاي نسبتاً ساده و ارزان تصفیه فاضالب
ی و جنوب این سیستم تصفیه فاضالب به طور وسیعی در ایاالت جنوب

گیرنـد  غربی آمریکا و مناطق گرمسیر جهان مـورد اسـتفاده قـرار مـی    
).Kantachte, 2009   ،بـا توجـه بـه بررسـی کـه از      ). 1376واعظـی

هاي هوادهی تصفیه فاضالب شهرك صـنعتی بـوعلی   عملکرد الگون
هـاي کیفـی مـد نظـر شـامل      همدان انجـام پذیرفتـه اسـت شـاخص    

pH،TSS1 ، BOD52،TCOD3  د و با توجه به اینکه فاضالب باشمی
باشد مقادیر میانگین مـس،  خانه از نوع فاضالب صنعتی میاین تصفیه

سرب، روي وکرم کل درفاضالب ورودي و خروجی مورد ارزیابی قـرار  
گیرد که در صورت استفاده براي آبیاري فضاي سـبز و کشـاورزي   می
رار گیـرد  بایست رهنمودهاي سازمان بهداشت جهانی مورد توجه قمی

 تصفیه فاضالب در این تصفیه خانه، هوادهی پیشرفته . )1384ندافی،(
هاي سـطحی دور  هاي هوادهی و با استفاده از هوادهصورت الگونوبه

فاضـالب   d 3m 23000/طور متوسط در حال حاضر به .باشدکند می
-ظرفیت طراحی می برابر 1,5شودکه تقریباً حدود خانه میوارد تصفیه

باشد که این افـزایش میـزان فاضـالب ورودي باعـث گردیـده اسـت       
مراحـل انجـام شـده در ایـن      در کلیه. خانه کاهش یابدراندمان تصفیه

تصفیه خانه ، هیچ نوع ماده شیمیائی اضافی حتی کلـر بـه آب اضـافه    
تـوان در غالـب   شود، بلکه فرآینـد تصـفیه فاضـالب را تنهـا مـی     نمی

                                                             
1- Total suspended solid  
2- Total Biological oxygen demand  
3- Total Chemical oxygen demand  

بندي مراحل گذار آب درون تصفیه خانه بیان کـرد ایـن   زمانمدیریت 
بندي بـدین صـورت اسـت کـه فاضـالب بـه طـور تقریبـی در         زمان

روز و در  4هاي تـه نشـینی   روز ، در حوضچه 5هاي هوادهی حوضچه
مرحله تکمیلی و نهایی کلرزنی . ماندروز باقی می 2حوضچه جالدهی 

روز  11کلیه فرآیند تصفیه حدود لذا . انجامدساعت به طول می 12هم 
شماتیک فرآیند تصـفیه فاضـالب در   ) 1(انجامد، در شکل به طول می

دهد، در واقع هدف اصلی را نشان می 1خانه فاضالب پرکندآباد تصفیه
از این تحقیق عالوه بر همگام نمودن توسعه صنعتی با در نظر داشتن 

باشد، کمک یز میمسئله حفظ محیط زیست که مورد توجه مسئولین ن
کردن به معضل بحـران آب موجـود در شـهر مشـهد و نیـز ضـرورت       

هاي فاضالب به عنوان یـک  خانهاستفاده از پساب تصفیه شده تصفیه
منبع پایدار به جاي آب چاه در آبیاري و کشـاورزي امـري ضـروري و    

هـاي  باشد، که خود نیازمند کنترل جدي بـر شـاخص  ناپذیر میاجتناب
خروجی تصفیه خانه پرکندآباد مشـهد جهـت اسـتفاده در     کیفی پساب

باشـد، البتـه بـا تحلیـل نتـایج و      آبیاري و فضاي سبز شهر مشهد مـی 
-تجربیات مشابه حاکی است که عوامل جانبی دیگري نیز بر شـاخص 

هاي کیفی پساب تصفیه شده تأثیرگذار هستند برخـی از ایـن عوامـل    
نشـت آب در رونـد تصـفیه     عبارتند از نقش مثبت دمـاي مـؤثر و نیـز   

گـردد ، عامـل اصـلی نوسـان     باشد، البته خاطر نشان مـی فاضالب می
باشـد کـه در   کیفیت پساب خروجی عمدتاً به جاي دما ، نشت آب مـی 

فصل زمستان با ترقیق بیش ازحد فاضالب ورودي به دلیل بارندگی و 
  ).1389زولی،(ها در کیفیت پساب خروجی مؤثر است روان آب

  
 هاوروش مواد

آغاز شده 1375در سال  )1( خانه فاضالب پرکند آباداحداث تصفیه
خانـه  طراحی این تصـفیه . برداري رسیده استبه بهره 1377و در سال 

سـاخت  مشـاور  توسط واحد مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان بـوده و  
در حاشـیه   1خانه پرکندآباد تصفیه. باشدآب مشهد می آن شرکت سرو

کیلـومتري شـمال غـرب     10رود و در انه فصـلی کشـف  جنوبی رودخ
مترمکعـب در   15000خانه مشهد قرار گرفته است ظرفیت این تصفیه

هزار نفر است، فرآیند  100روز و جمعیت تحت پوشش آن معادل شبانه
. خانه فاضالب از نوع الگون هوادهی استمورد استفاده در این تصفیه

نی و یـک برکـه جالدهـی،    دوالگون هوادهی، دو حوضـچه تـه نشـی   
دهنـد  را تشکیل مـی  1خانه فاضالب پرکندآباد واحدهاي اصلی تصفیه

تصفیه فاضالب مناطق شهري غرب مشهد به عهده ایـن تصـفیه   که 
آلـودگی   %95باشـد کـه پـس از برطـرف کـردن تـا حـدود        خانه مـی 
-ها، از پساب تصفیه شده براي مصارف کشاورزي استفاده میفاضالب

-بررسی بر روي فاضالب ورودي و پساب خروجـی تصـفیه  این  .کنند
خانه فاضالب پرکندآباد مشهد و به مدت شش ماه از شهریور تا بهمن 

انجام پذیرفته است براي ارزیابی عملکرد تصفیه خانـه   1392ماه سال 
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، 5BOD ،CODپس از بررسـی الزم در محـل، مقـادیر    1پرکند آباد
TSS  بـه  ) مـس، کـروم، روي  (ی و فلـزات سـنگین   به صورت هفتگـ

صـورت همزمـان از کانـال    ها بـه نمونه. صورت فصلی آزمایش گردید
آوري شـده و بـه دلیـل اسـتقرار     ورودي وخروجی تصـفیه خانـه جمـع   

در آزمایشگاه مرجع شرکت  1خانه فاضالب پرکندآباد آزمایشگاه تصفیه
بـق روش  ها نیـز در همـین محـل و ط   آب و فاضالب مشهد آزمایش

براي آزمـایش فلـزات سـنگین،    . استانداردهاي موجود آزمایش گردید
ها در شرایط استاندارد حفظ نمونه به آزمایشگاه ایران که معتمـد  نمونه

هاي استاندارد مقدار باشد منتقل گردید و طبق روش محیط زیست می
 Standard methods for the) فلـزات سـنگین تعیـین گردیــد   

examination of water and wastewater,1995).   
کرشده فقـط مقـادیر   ذبا توجه به پائین بودن مقدار فلزات سنگین 

ها در خروجی ارائه گردید، پس از تعیـین پارامترهـاي مـورد نظـر ،     آن
هـاي مـورد سـنجش توسـط سیسـتم تصـفیه       راندمان حذف آالینـده 

دسـت آمـده از ایـن تحقیـق بـا      مشخص گردید و سـپس مقـادیر بـه   
انداردهاي سازمان حفاظت محیط زیست ایران و سازمان بهداشـت  است

  .جهانی مقایسه شد
  
  
  

  نتایج
هاي انجام شـده بـر روي فاضـالب    دست آمده از آزمایشنتایج به

 3و2هـاي  مشهد در جـدول  1ورودي و خروجی تصفیه خانه پرکندآباد 
اسـتانداردهاي سـازمان حفاظـت محـیط      1در جـدول  .ارائه شده است

ها و استفاده مجدد پساب ارایه گردیده یران براي دفع فاضالبزیست ا
 .است

راندمان حـذف  3و2دست آمده مندرج در جدول با توجه به نتایج به
 3دست آمده مندرج در جـدول  ها به ترتیب با توجه به نتایج بهآالینده

ــده ــدمان حــذف آالین ــب  ران ــه ترتی ــی ب  , % 83/77TSS: هــاي آل
67/76%5BOD،34/74TCOD % باشدمی  

هاي سـنجش  دست آمده مقایسه مقدار آالیندهبا توجه به نتایج به
شده با استانداردهاي سازمان حفاظت محیط زیسـت ایـران منـدرج در    

خانه قابلیت اسـتفاده در  پساب خروجی این تصفیه 5و  4، 3هاي شکل
رب در فاضـالب  کشاورزي را دارد با توجه به پائین بودن غلظت فلز س

بررسی نتـایج  . نظر گردیده استخانه از میزان آن صرفورودي تصفیه
دهد که اختالف فاحشی بین دست آمده از آزمایشات کیفی نشان میبه

-و فلزات سنگین انـدازه   TSS ،5BOD،CODهاي کیفی شاخص
بـراي  گیري شده و استانداردهاي سازمان حفاظت محیط زیست ایران 
  .شوداستفاده از پساب تصفیه شده براي آبیاري کشاورزي مشاهده نمی

  
  استانداردهاي سازمان حفاظت محیط زیست ایران براي دفع فاضالب و استفاده مجدد از پساب - 1جدول 

Standard methods for the examination of water and wastewater,1995)(  
  مصارف کشاورزي وآبیاري  لیه به چاه جاذبتخ  تخلیه به آبهاي سطحی  آالینده

mg/l)(5BOD  ١٠٠  ٣٠  ٣٠  
COD (mg/l)  ٢٠٠  ٦٠  ٦٠  
TSS   (mg/l)  ١٠٠  -----   ٤٠  

Cu(mg/l)  ٢/٠  ١  ١  
Zn(mg/l)  ٢  ٢  ٢  
Cr(mg/l)  ١  ١  ٥/٠  

  
آزمایشگاه مرجع شرکت آب وفاضالب (ر طی دوره تحقیق د مشهد) 1(نتایج آنالیز فاضالب ورودي به تصفیه خانه فاضالب پرکندآباد  - 2جدول 

 )مشهد
 پارامتر  شهریور مهر آبان آذر دي بهمن میانگین انحراف از معیار

٤/٧ ٣/٧ ٣/٧ ٦/٧ ٤/٨ ٨/٧ ٦/٧ ٤٢/٠ PH 
٤٢٨ ٤١٦ ٣٩٦ ٤٢٢ ٤٦٨ ٤٤٤ ٤٢٩ ٧/٢٤  (mg/l) 5BOD 
٨٢٢ ٦٣٢ ٧١١ ٨٢٤ ٨٣٤ ٩١٩ ٧٩٠ ٩/١٠١ TCOD (mg/l) 
٥٤٨ ٤٨٤ ٤٩٨ ٥٥٢ ٥٩٠ ٥٩٤ ٥٤٤ ٦/٤٥ TSS (mg/l) 

  
خانــه فاضــالب زیــر شــماتیک مربــوط بـه تصــفیه ) 1(در شـکل  

باشـد،  مترمکعب در روز مـی  15000مشهد با دبی طراحی  1پرکندآباد 
که در آن از دو الگون هوادهی با هواده سطحی دور کنـد و دوالگـون   

ته نشینی و یک استخر جالدهی و در نهایت در بستر تماس کلرزنی با 
  .پذیرد، نمایش داده شده استکیلوگرم بر ساعت انجام می 3نرخ 
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  دمشه 1شماتیک تصفیه خانه فاضالب پرکندآباد  -1شکل

  

  
  شماتیکی از هوادهی الگون غربی تصفیه خانه پرکندآباد با استفاده از هواده هاي سطحی دورکند - 2شکل 

  
  خانهشماتیکی از هوادهی در الگون غربی تصفیه 2درشکل 

هاي سطحی دورکند نشان داده شـده  پرکندآباد با استفاده از هواده
  .است

رودي با اسـتاندارد  ها در پساب ومقایسه غلظت آالینده 3در شکل
-سازمان حفاظت محیط زیست ایران براي مصـارف کشـاورزي را بـه   

  .دهدصورت شماتیک نشان می
شـود غلظـت آالینـده هـاي     مشاهده مـی  3همانطور که از شکل 

تـر از اسـتاندارد سـازمان حفاظـت     فاضالب ورودي چندین برابر بـیش 
  . باشدمحیط زیست ایران براي مصارف کشاورزي می

نتایج آنالیز پساب خروجی از تصـفیه خانـه فاضـالب     3ول در جد
مشهد که در دوره شش ماهه از شهریورماه تا بهمـن مـاه    1پرکندآباد 

  .انجام گردیده است، ارائه شده است
شـماتیک   3با توجه به نتایج خروجـی منـدرج در جـدول شـماره     

 1د ها در پساب خروجی تصفیه خانه پرکند آبااي غلظت آالیندهمقایسه
با اسـتاندارد سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت ایـران بـراي مصـارف         

بصورت شماتیک نمـایش داده شـده    4کشاورزي که در شکل شماره 
  .است 

شود با توجه به پائین بودن مشاهده می 5همانطوري که در شکل 
خانه پرکند آبـاد مشـهد   میزان فلزات سنگین در پساب خروجی تصفیه

ن حفاظت محیط زیست، لـذا از نظـر میـزان    نسبت به استاندارد سازما
خانه قابلیت استفاده کشـاورزي را  فلزات سنگین پساب خروجی تصفیه

با توجه به پائین بودن میزان سرب در فاضالب ورودي و پسـاب  . دارد
نظر کردن مقادیر میـزان  خانه و قابل صرفتصفیه شده خروجی تصفیه

  .یده استگیري شده ارائه نگردسرب ، مقادیر اندازه
  
  

ر وروديگیآشغال  

الگون هوادهی 
 شرقی

گون هوادهی ال
 غربی

 الگون ته نشینی

 الگون ته نشینی

استخر 
 جالدهی
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  مقایسه غلظت آالینده ها در فاضالب ورودي با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران براي مصارف کشاورزي -3شکل

  )میلی گرم در لیتر(استاندارد استفاده مجدداز پساب سازمان حفاظت محیط زیست :استاندارد
  )گرم در لیترمیلی (ها در فاضالب ورودي متوسط مقدار آالینده: مقدار 

  
  مشهد در طی دوره تحقیق) 1(نتایج آنالیز پساب خروجی از تصفیه خانه فاضالب پرکندآباد  -  3جدول

 )آزمایشگاه مرجع شرکت آب وفاضالب مشهد( 
 پارامتر  شهریور مهر آبان آذر دي بهمن میانگین انحراف از معیار

٧/٢٥ ٢/٢٣ ٥/٢١ ١٩ ٤/١٨ ٧/١٦ ٧/٢٠ ٣٥/٣ 0C درجه حرارت 
٦/٧ ٨/٧ ٧/٩ ٩/٧ ٤/٨ ٨/٧ ٢/٨ ٧٨/٠ PH 
٦٧ ٧٠ ٨٩ ١١٠ ١٣٤ ١٢٧ ٥/٩٩ ٦/٢٨ 5BOD (mg/l) 
١٩٧ ١٨٣ ١٨٤ ١٩٧ ٢١٣ ٢٢٤ ١٩٩ ٢/١٦ TCOD (mg/l) 
١٥٤ ١١١ ١٤٠ ١٢٥ ٨٣ ٩١ ١١٧ ٧/٢٧ TSS (mg/l) 
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استاندارد

  
  استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران براي مصارف کشاورزي ها در پساب خروجی بامقایسه غلظت آالینده .4شکل 

  استاندارد استفاده مجدداز پساب سازمان حفاظت محیط زیست بر حسب میلی گرم در لیتر:استاندارد
  ها در پساب خروجی بر حسب میلی گرم در لیترمتوسط مقدار آالینده: مقدار 
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مقدار

استاندارد

  
میلی (روجی با مقادیر سازمان حفاظت محیط زیست ایران براي مصارف کشاورزي بر حسب مقایسه غلظت فلزات سنگین در پساب خ -5شکل

 )1392آزمایشگاه ایران،(گرم در لیتر
  استاندارد استفاده مجدد از پساب سازمان حفاظت محیط زیست ایران برحسب میلی گرم در لیتر:استاندارد

  لی گرم در لیترمتوسط مقدار فلزات سنگین در پساب خروجی برحسب می: مقدار
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درصد حذف شاخص هاي کیفی بر حسب میلی گرم در لیتر

  
  1هاي سنجش شده در تصفیه خانه فاضالب پرکندآبادنمودار درصد حذف آالینده -6شکل

  برحسب میلی گرم در لیتر می باشد  TSS،TCOD،TBOD5هاي کیفیمحور عمودي درصد حذف شاخص
  

باشند با توجه به آنالیزهـاي  صورت میانگین مینتایج ارائه شده به
خانه، هاي فاضالب ورودي و خروجی تصفیهیندهانجام شده بر روي آال

  .ارایه گردیده است 6هاي آلی در شکلراندمان حذف هریک از آالینده
گـردد میـزان رانـدمان حـذف     مشاهده می 6همانطور که از شکل 

  بارآلی و میزان ذرات معلق در حد مناسبی بوده و در نتیجه پساب

بـرداري جهـت   تصفیه شده خروجی تصـفیه خانـه شـرایط بهـره     
  .کشاورزي را دارد

  
  گیريبحث و نتیجه

دست آمده از آنـالیز کیفـی فاضـالب ورودي و    با توجه به نتایج به
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کـه در   1خانه فاضـالب پرکنـدآباد   پساب خروجی تصفیه شده، تصفیه
هـاي  ارائه شده است، متوسـط رانـدمان حـذف آالینـده     3و  2جداول 

 6تیک در شـکل   صـورت شـما  سنجش شده محاسبه گردیـد کـه بـه   
شـود  مشـاهده مـی   6نمایش داده شده است، همـانطور کـه از شـکل    

و  %67/76برابر بـا  5BOD ، % 83/77برابر با   TSSراندمان حذف
TCOD باشدمی%  34/74برابر با.  

هـاي  دست آمده از سیستم الگون هوادهی بوده و الگـون نتایج به
سه پارامتر ذکرشده دارند، با توجه بـه   هوادهی راندمان خوبی در حذف

نشـینی میـزان   رشد جلبک در فصـل بهـار و تابسـتان در الگـون تـه     
هـا در  در فصل بهار و تابستان بـه دلیـل حضـور جلبـک     TSSکاهش

بـا  . باشـد پـذیر مـی  امکان 5BODتر ازپساب خروجی، مقادیري کم
، 1خانه فاضـالب پرکنـدآباد   توجه به اینکه در مطالعات طراحی تصفیه

-خانه براي استفاده در آبیاري کشاورزي پیشپساب خروجی از تصفیه
تـر وارد  بینی شده، با توجه به اینکه پساب بعداز فصـل آبیـاري بـیش   

دسـت آمـده بـا اسـتاندارد     شود، لذا با مقایسـه اعـداد بـه   رود میکشف
نـدرج  سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت مصارف کشـاورزي م 

تر از موارد سنجش شده کم 5و  4هاي و همین طور شکل 3در جدول 
باشد و پساب قابلیت تخلیه جهت مصـارف کشـاورزي را   استاندارد می

اي شود اختالف قابل مالحظهمشاهده می 4دارد وهمانطور که از شکل
بین استانداردهاي سازمان حفاظت محیط زیسـت ایـران جهـت دفـع     

دسـت آمـده از ایـن تحقیـق     شاورزي و نتایج بـه پساب براي آبیاري ک
بایست خاطر نشان کرد که میزان بارندگی، البته می. شودمشاهده نمی

آوري فاضالب ونیز تغییر در بافت جمعیتـی،  شرایط و طول شبکه جمع
تواند نقش معناداري در تغییرات بار آلی فاضالب ورودي و خروجی می

توان هر یک از موارد ذکر شـده را  میخانه را داشته باشد که به تصفیه
البته اطالعـات مربـوط میـزان    . به طور جداگانه بررسی و گزارش کرد

  .توان از سازمان هواشناسی اخذ کردبارندگی را می
با توجه به موارد ذکر شده پیشنهادهاي زیر جهت حصـول نتـایج   

  :شودبهتر ارائه می
تعمیـرات  هاي سطحی جهـت کـاهش دوره   کنترل مستمر هواده

خانـه جهـت کـاهش    گیر در ورودي به تصفیهها، نصب سیستم دانهآن
ها و نیز در نشینی ذرات غیرآلی در الگونذرات معلق و جلوگیري از ته

اي کـه  هـاي هـوادهی بـه گونـه    صورت امکان سري کـردن الگـون  
فاضالب ورودي به الگون هوادهی اول وارد الگون هوادهی دوم شده 

نشینی اول و دوم در نهایت وارد حـوض جالدهـی   ته و پس از عبور از
تـر در فصـل سـرما و زمسـتان     هاي بیشاستفاده از تعداد هواده. شود

هاي سـطحی نیـز   نسبت به فصل گرما به دلیل کاهش راندمان هواده
  .گرددپیشنهاد می
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Investigate the Feasibility of Using Wastewater Purication in Irrigation Due to 

Its Environmental Impacts  
(The effluent treatment plants parkandabad Mashhad)  

 
B.Mehravaran 1, H.Ansary2* , A.beheshti3, K.Esmaili 4 

Recived: Mar.09, 2015            Accepted: Aug.19, 2015 
 

Abstract  
Aerated lagoons is a kind of the aerobic suspended growth process that can be used to treat domestic and 

industrial wastewater. Due to its considerable design flexibility ,and  time high of remained,the aerated lagoon 
has gained wide application s in both municipal and industrial wastewater treatment plants .this study aims to 
investigate the performance of aerated lagoons in the wastewater treatment plant in parkandabad 1 in mashhad 
,includes two aerated lagoons which includes surface aerators have been used for a period of six month from 
September to February 2013.Quality indexes such as

5BOD ,TSS, ,COD, Zn, Cu, Cr in plant influent and 
effluent were determined the average values of TSS, 

5BOD ,COD, Cr , Cu ,Zn, in plant effluent were measured 
to be 117mg/l,99.5 mg/l,199 mg,0.00136mg/l,0.1 mg/l,0.and 0.1007mg/l respectively by comparison with 
standard limits recommended by Iranian EPO ,wastewater treatment plant is certified for use agricultural 
purpose.                           

 
Key words: Aerated lagoons, Sanitation waste water, Waste water reuse 
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