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سالمت و بهداشت اردبیلمجله   
 

   75  تا67، صفحات 1389 زمستان، ومس، شماره اولدوره 
. 

   مطالعه موردی شهر زنجان:خانه فاضالب ارزیابی کارآیی تصفیه
 

  4، مریم باقری اردبیلیان3، امیر نبئی2، هادی صادقی1پری باقری اردبیلیان
  

  آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضالب، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل؛کارشناس بهداشت محیط، کارشناس : نویسنده مسئول. 1
E-mail: paribagheri@gmail.com  

  کارشناس ارشد بهداشت محیط، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. 2
  کارشناس بهداشت محیط، عضو هیئت مدیره شرکت بهساز محیط زنجان. 3
  ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانکارشناس. 4

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

  
  23/12/89 :پذیرش                         14/9/89 :دریافت

  

  مقدمه
فاضالب، اساساً همان آب مصرفی جامعـه اسـت کـه در            
نتیجه کاربردهای مختلف، آلوده شده و قابـل اسـتفاده    

از نظر منابع تولیـد،     . باشد برای مصرف مورد نظر نمی    
توان ترکیبی از زائداتی دانست که  فاضالب شهری را می  

توسط آب از مناطق مسکونی، اداری و تاسیسات تجاری         

  چکیده 
 با توجه به اهمیت دفع بهداشتی فاضالب و تصفیه صحیح و اصولی آن در جوامـع کنـونی و امکـان تخلیـه                        :زمینه و هدف  

خانـه فاضـالب    د تـصفیه پساب  به آبهای پذیرنده جهت مصارف گوناگون از جمله کشاورزی؛ و به منظور ارزیـابی عملکـر             
  . در زنجان انجام گرفت1387شهر زنجان، این پژوهش در سال 

در ) از خردادمـاه لغایـت اسـفندماه       (1387 مـاه در سـال       10 مقطعی بمـدت     - این پژوهش بصورت توصیفی    :روش کار 
 ورودی و پـساب     برداری و آزمایشات بصورت روزانه بـر روی فاضـالب خـام            نمونه. خانه شهر زنجان انجام گرفت     تصفیه

در  SVIو   MLSS  ،MLVSSو نیـز     CODو   TSS  ،BOD5خانه با سـنجش پارامترهـای        خروجی انجام شده و کارآیی تصفیه     
  .حوض هوادهی؛ بر اساس کتاب استاندارد متد ویرایش بیستم مورد بررسی قرار گرفت

 و  25/87 ،   91/77ب ورودی، بـه ترتیـب       از فاضال  CODو   TSS  ،BOD5 نتایج تحقیق نشان داد که راندمان حذف         :ها یافته
گـرم    میلی 37/33 و   63/18،  2/30 درصد بوده و میانگین غلظت پارامترهای مذکور در پساب خروجی به ترتیب              29/87

باشد که  با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایـران در اسـتفاده مجـدد از پـساب بـرای مـصارف                        در لیتر می  
  .کشاورزی، مطابقت دارد

 درصد  84های فاضالب بطور متوسط در حدود        خانه زنجان در حذف آالینده      با عنایت به اینکه کارایی تصفیه      :گیری نتیجه
خانه کارآمد بوده و پساب تولیـدی، از نظـر پارامترهـای مـورد               است، لذا سیستم لجن فعال مورد استفاده در این تصفیه         

ج مطابقـت دارد، لـذا قابلیـت اسـتفاده مجـدد و یـا تخلیـه بـه آبهـای               با استانداردهای رای  ) CODو   TSS  ،BOD5(مطالعه  
  .باشد پذیرنده را دارا می

  زنجانخانه فاضالب،  ارزیابی، تصفیه:های کلیدی واژه
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و صنعتی درون شهری، حمل شده و بر حـسب شـرایط            
هـای سـطحی یـا       ب های زیرزمینی، آ   ممکن است با آب   

بــه دلیــل وجــود . ]1[هــا آمیختــه شــده باشــد  ســیالب
 میکروبـی و شـیمیایی در فاضـالب،         های مختلف  یندهآال

نشده به محیط زیـست و یـا         تخلیه آن به صورت تصفیه    
استفاده از آن در کشاورزی؛ منجر بـه آلـودگی منـابع            
آب، خاک و محـصوالت کـشاورزی شـده و در نهایـت             
خطرات سوء بهداشتی آن متوجه بهداشـت و سـالمت          

شده است که   طوری که تخمین زده      به. گردد انسان می 
 60 تـا  40توانـد  نشده مـی   هر متر مکعب فاضالب تصفیه    

بـرای  . ]2[شـدت آلـوده نمایـد        متر مکعـب آب را بـه      
ها بـه محـیط      کاهش اثرات سوء ناشی از تخلیه فاضالب      

زیست و همچنین جهت ارتقاء سطح بهداشت عمـومی         
در جوامع، بایستی نسبت به تصفیه فاضالب اقدام نمـود          

ــه   ــه آن ب ــه تاریخچ ــدهم در  ک ــرن هیج ــه دوم ق نیم
ــی   ــر م ــستان ب ــردد  انگل ــف  . ]3[گ ــدهای مختل فرآین

بیولوژیکی برای حذف یا کاهش مواد آالینـده فاضـالب          
وجود دارد که هر کدام از آنهـا دارای مزایـا و معایـب              

هـای مختلـف     اما در میان سیـستم    . باشند خاص خود می  
تصفیه، سیستم متداول، فرآیند لجن فعال اسـت کـه بـا            

د نیاز بـه تجهیـزات مکـانیکی و الکتریکـی و صـرف              وجو
انــرژی، یکــی از بهتــرین و کارآمــدترین فرآینــدها در 

  . رود های شهری به شمار می تصفیه فاضالب
خانـه   زاده و بابامیر، کارایی تـصفیه       میران 1382در سال   

، CODفاضالب شهرک اکباتان را با بررسی پارامترهـای         
BOD5   وTSS       د ارزیـابی قـرار     در طول یک سـال مـور

خانه مذکور   دادند، نتایج این تحقیق نشان داد که تصفیه       
هـای    درصد از آالینـده    96 و   94،  92به ترتیب با حذف     

ــالب دارا    ــصفیه فاض ــوبی در ت ــدمان مطل ــذکور، ران م
  .]4[باشد  می

در بررســی دیگــری در  بوکــان کــه توســط حــسینی و 
ــیم ــون   ) 1385(زاده  رح ــارایی الگ ــت، ک ــورت گرف ص

گـرم    میلی 82 و   49،  113خانه با مقادیر     دهی تصفیه هوا
در پـساب    TSSو   COD  ،BOD5در لیتر به ترتیب برای      

راندمان حذف در این    . خروجی مورد تایید قرار گرفت    
تصفیه خانه در طول فصول چهارگانه، به طـور میـانگین           

 درصـــد بـــرای  75/80، 45/88، 9/82بـــه ترتیـــب  
  . ]3[پارامترهای فوق بوده است 

، )1386(توسط کیمیایی و همکاران  درتحقیق دیگری
 ها کلیفرم ، کلTSS ،BOD5 ،CODکیفی  های شاخص

خروجی  و ورودی در فاضالب مدفوعی های وکلیفرم
 مورد خانه فاضالب شهرک صنعتی بوعلی همدان تصفیه

 خروجی پساب در میانگین مقادیر .گرفت قرار ارزیابی

و  TSS ،BOD5  برای8/186، 5/65، 4/87ترتیب  به
COD  بوده و میانگین هندسی برای پارامترهای

 برای کل MPN/100ml103 × 02/8  میکروبی بترتیب
های   برای کلیفرمMPN/100ml103×86/3 ها و  کلیفرم

به  ها آالینده حذف راندمان مدفوعی بدست آمد که
 94/99 و 95/99، 25/89، 90/94، 88/80ترتیب 

 بررسی، محاسبه گردید درصد برای پارامترهای مورد
]5[ .  

در ) 2005(در مطالعه دیگری توسط یغمایی و همکاران 
رابطه با مقایسه دو سیستم تصفیه فاضالب بروش لجن 
فعال تغییریافته برای بررسی تصفیه فاضالب حاوی ماده 

بعنوان  SVIو  COD ،MLSSفورفورال، پارامترهای 
د شاخص های کلی راهبری تصفیه خانه بررسی شدن

نیز در مطالعه ) 2001(شریفی یزدی و همکاران ].  6[
ای به ارزیابی تصفیه بیولوژیکی از نوع سیستم لجن فعال 
بر روی پسابهای صنعتی پرداخته و به اندازه گیری 

نتیجه این . اکتفا نموده اند CODو  BODپارامترهای 
مطالعه نشان می دهد که سیستم مذکور تا بیش از 

  ]. 7[ندگی فاضالب موثر بوده است در کاهش آالی% 98
ــر اســاس آخــرین سرشــماری ملــی در ســال    1385ب

.  نفر بوده است   454616جمعیت ساکن در شهر زنجان      
ــال  ــه در س ــبکه     اگرچ ــداث ش ــات اح ــر عملی ــای اخی ه

خانه فاضالب برای بخش وسـیعی از        آوری و تصفیه   جمع
شهر شروع شده است، ولـی در حـال حاضـر تاسیـسات      

 در مناطق خاصی از شهر احـداث شـده          آوری فقط  جمع
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ای اسـت    خانه بـه گونـه     موقعیت مکانی این تصفیه   .  است
عملیـات  . گـردد  که فاضالب به طور ثقلـی وارد آن مـی         

 بـا   1380خانـه فاضـالب زنجـان در سـال           ساخت تصفیه 
 مترمکعــب در ســاعت، بــا دوره 1152ظرفیــت اســمی 

 نفـر شـروع و در       125000 سال برای جمعیت     30طرح  
 در مرحلـه دوم سـفرهای اسـتانی ریاسـت           1386ال  س

ایــن . جمهــور و هیئــت محتــرم دولــت افتتــاح گردیــد
 کیلومتری شهر 5خانه در منطقه جنوب غربی در  تصفیه

فرآیند تصفیه فاضـالب در ایـن       . زنجان واقع شده است   
تـا پایـان   . باشـد  خانه از نوع لجن فعال متداول می     تصفیه
یـت مـورد مطالعـه در       از جمع % 21 فاضالب   1387سال  

خانـه،   مدول اول، پس از تصفیه بیولوژیکی در این تصفیه        
ــان    ــه زنج ــشاورزی ب ــصارف ک ــت م ــدایت  جه رود ه

  . گردید می
با توجه به اهمیت دفع بهداشتی فاضالب و استفاده سالم 
و مطمئن از پساب حاصـل بـرای مـصارف کـشاورزی و         
همچنــین تخلیــه آن بــه آبهــای پذیرنــده بــدون اینکــه 

دیدی برای سالمت جامعه ایجاد گردد؛ این تحقیق به         ته
خانه شهر   منظور تعیین عملکرد و ارزیابی کارآیی تصفیه      

زنجان، طی ده ماه و از خرداد ماه لغایت اسفندماه سال   
 انجام شد و با توجه بـه اسـتانداردهای سـازمان            1387

حفاظت محیط زیست ایران، برخی از  پارامترهای کیفی         
ودی و پــساب خروجــی مــورد آنــالیز و در فاضــالب ور

  .بررسی قرار گرفتند
       

  روش کار
 مقطعی و در یک دوره -مطالعه حاضر بصورت توصیفی

 انجام  1387ده ماهه از خردادماه لغایت اسفندماه سال        
های کیفی فاضالب    در این مدت برای تعیین ویژگی     . شد

خانــه، نمونــه بــرداری و    ورودی و خروجــی تــصفیه 
بـرداری   نمونه.  بصورت روزانه انجام گرفت    آزمایشات

ها به حجم یـک لیتـر در         ای بوده و نمونه    بصورت لحظه 
 صبح و یک بـار      30/8دو نوبت از روز یک بار در ساعت       

های حـداکثر دبـی      بعنوان زمان ( ظهر   30/12در ساعت 
به منظور آنالیز بـه آزمایـشگاه       ) خانه ورودی به تصفیه  

ایان هر روز، نتایج آنـالیز      خانه منتقل شده و در پ      تصفیه
تعـداد  . گردید ها بصورت میانگین روزانه ثبت می      نمونه

 نمونــه از 508هــا در پایــان مــدت تحقیــق،  کــل نمونــه
 نمونه از پساب خروجی به ثبـت        508فاضالب ورودی و    

  . رسید
 با بررسی مطالعات مشابه     شده گیری پارامترهای اندازه 

 حفاظـت محـیط     و با توجه بـه اسـتانداردهای سـازمان        
زیست ایران که بـر انـدازه گیـری پارامترهـایی نظیـر             

، )2BOD5( ، اکـسیژن مـورد نیـاز بیوشـیمیایی    1کـدورت 
و جامـدات معلـق   ) 3COD( اکسیژن مورد نیاز شـیمیایی 

)4SS (             تاکید دارند و نیـز بـه دلیـل وجـود محـدودیت
منابع مالی و زمانی تحقیق انتخاب گردید و پارامترهای         

شده مربوط به راهبری حوض هوادهی نیز  گیری اندازه
، مـواد معلـق     )5MLSS(شامل مواد معلق مایع مخلـوط       

و انـدیس حجمـی لجـن       ) 6MLVSS(فرّار مایع مخلوط    
)7SVI (تعیین گردیدند .  

شـده در    هـای ارائـه    آزمایشات بر اساس آخرین روش    
، انجام  ]11[ویرایش بیستم   » های استاندارد  روش«کتاب  

آمــده، بــه کمــک  هــای بدســت ادهشــد و در نهایــت د
ــالیز و تحلیــل  Excelو  SPSSافزارهــای  نــرم مــورد آن

  .آماری قرار گرفت
    

  یافته ها
پژوهش حاضـر در طـی ده مـاه و بـصورت متـوالی از               

.  صـورت گرفـت    1387خردادماه لغایت اسفندماه سال     
شـده بـر روی جریـان ورودی و     نتایج آنالیزهای انجـام  

هـا در    نیز درصد حذف آالینده   خانه و    خروجی از تصفیه  

                                                 
1 . Turbidity 
2 . Biochemical Oxygen Demand 
3 . Chemical Oxygen Demand 
4 . Suspended Solid 
5 . Mixed Liquor Suspended Solids 
6 . Mixed liquor volatile suspended solids 
7 . Sludge Volume Index 
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 نشان داده شده    2 و   1ماههای مختلف سال، در نمودار      
شده در تانکهای    گیری همچنین پارامترهای اندازه  . است

 ارائه  3 و   2خانه نیز در قالب جداول       هوادهی این تصفیه  
  . گردیده است
، میانگین میزان کـدورت را بـه تفکیـک          1جدول شماره   

همانگونـه کـه مالحظـه      . دهـد  ماههای سال، نـشان مـی     
گردد، گستره میانگین ماهیانه کـدورت در فاضـالب          می

ــام ورودی از  ــا  09/28خ ــهریورماه ت  در 08/63 در ش
 در اسـفند تـا      47/2خردادماه، و در پـساب خروجـی از         

میـانگین  .  واحد کدورت در بهمن ماه متغیر است       99/8
ــساب    ــام ورودی و پ ــز در فاضــالب خ ــل نی ــه ک ماهیان

ــی، ــب خروج ــه ترتی ــدورت 87/4 و 58/39 ب ــد ک  واح
بــرآورد شــده اســت کــه رانــدمان حــذفی در حــدود 

  .دهد  درصد را نشان می71/87
 

خانه  میانگین میزان کدورت جریان ورودی و خروجی تصفیه. 1جدول 
  1387فاضالب شهر زنجان به تفکیک ماه، در سال 

                   
  پارامتر
        ماه

کدورت جریان 
  )*NTU(ی ورود

کدورت جریان 
  )NTU(خروجی 

  48/3  08/63  خرداد
  45/3  4/43  تیر

  97/2  83/30  مرداد
  04/3  09/28  شهریور

  7/4  54/32  مهر
  17/5  43/36  آبان
  5/3  34/37  آذر
  96/2  8/39  دی

  99/8  88/45  بهمن
  47/2  48/38  اسفند

  47/2-99/8  09/28-08/63  گستره
  87/4  58/39  میانگین

   
* NTU: Nephelometric Turbidity Units 

 
 CODو TSS،  BOD5 نمایانگر غلظـت  1نمودار شماره 

خانــه فاضــالب در ماههــای  فاضــالب ورودی بــه تــصفیه
گـستره میـانگین ماهانـه      .  می باشـد   1387مختلف سال   

 تا  57/96در فاضالب ورودی بین     ) TSS(جامدات معلق   

آن در  باشد کـه کمتـرین       میگرم در لیتر      میلی 8/176
. گیری گردیـد   مهرماه و بیشترین آن در آذرماه اندازه      

در میانگین ماهانه فاضالب خام ورودی  BOD5محدوده 
گرم در لیتر بـود کـه         میلی 93/190 تا   75/103نیز بین   

  . به ترتیب در ماههای مهر و دی مشاهده گردید
گرم در لیتـر      میلی 5/186نیز در مهرماه     CODگستره  

. گــرم در لیتــر ثبــت شــد  میلــی67/343و در دی مــاه 
همچنــین نتــایج مربــوط بــه مشخــصات فاضــالب خــام  

 TSS  ،BOD5دهد که متوسط غلظـت       ورودی نشان می  
در کــل طــول دوره پــژوهش، بــه ترتیــب       CODو 

گرم در لیتـر بـوده        میلی 61/262 و   17/146،  72/136
  .است
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های فاضالب ورودی   آالیندهتغییرات ماهانه غلظت. 1نمودار 
 خانه فاضالب شهر زنجان در دوره تحقیق تصفیه

  

 غلظت پارامترهای پـساب خروجـی از        2نمودار شماره   
 1387خانه فاضالب را در ماههـای مختلـف سـال            تصفیه

گستره میـانگین ماهانـه جامـدات معلـق         . دهد نشان می 
)TSS (   گـرم    میلی 88/63 تا   3/16در پساب خروجی بین

بود که کمتـرین آن در خردادمـاه و بیـشترین           یتر  در ل 
 BOD5محـدوده   . گیـری گردیـد    ماه اندازه  آن در آبان  

گـرم در لیتـر بـود      میلی 56 تا   25/6در میانگین ماهانه،    
. که به ترتیب در ماههای دی و بهمن مشاهده گردیـد          
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گـرم در لیتـر       میلـی  100 تـا    2/11نیـز از     CODگستره  
مـاه ثبـت     مـاه و بهمـن      دی متغیر بوده و به ترتیـب در      

همچنـین نتـایج مربـوط بـه مشخـصات پـساب            . گردید
دهد که متوسـط ماهیانـه       خانه نشان می   خروجی تصفیه 

در کـــل مـــدت زمـــان  CODو  TSS ،BOD5غلظـــت 
گـرم    میلـی  37/33 و   63/18،  2/30پژوهش، به ترتیب    
  .در لیتر بوده است
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خانه  های پساب خروجی تصفیه اهانه غلظت آالیندهتغییرات م. 2نمودار 
  فاضالب شهر زنجان در دوره تحقیق

  

بررسی نتایج آزمایشات و تحلیل مقادیر پارامترهای 
گیری شده در جریان ورودی و خروجی  اندازه
خانه بیانگر این نکته است که راندمان سیستم  تصفیه

 TSS 91/77خانه، در حذف  مورد استفاده در این تصفیه
 درصد COD 29/87 درصد و BOD5 25/87درصد، 

  . بوده است
 میانگین ماهیانه پارامترهای مربوط به 3 و 2در جداول 

خانه؛ مشتمل بر  های هوادهی تصفیه راهبری حوضچه
، مواد معلق مایع مخلوط )SVI(شاخص حجمی لجن 

)MLSS ( و مواد معلق فرّار مایع مخلوط)MLVSS (
 مالحظه 2ه که در جدول همانگون. است ذکر شده

از  SVI، گستره 1گردد، در تانک هوادهی شماره  می
گرم در  لیتر در  میلی289 در اسفندماه تا 64/74

و  MLSSگستره غلظت . خردادماه متغیر بوده است
MLVSS  تا 6/111 و 2/3412 تا 124نیز به ترتیب از 

همچنین . گرم در لیتر در نوسان بوده است  میلی3071
در طول مدت زمان پژوهش،  SVI ماهیانه متوسط

 MLVSSو  MLSSلیتر درگرم بوده و   میلی73/127
 3/1347 و 1497نیز به ترتیب دارای میانگین کل 

گرم در لیتر به ترتیب در خرداد و اسفند  میلی
، در تانک 3همچنین با توجه به جدول شماره . باشد می

 168 تا 51/74از  SVI، گستره 2هوادهی شماره 
گرم به ترتیب در ماههای آذر و تیر متغیر  لیتر در میلی

نیز به  MLVSSو  MLSSگستره غلظت . بوده است
 85/2364 تا 58/437 و 36/3378 تا 2/486ترتیب از 

همچنین . گرم در لیتر در نوسان بوده است میلی
متوسط ماهیانه غلظت در کل مدت زمان پژوهش در 

و  MLSSم بوده و لیتر درگر  میلیSVI ،61/84مورد 
MLVSS  و 45/1685نیز به ترتیب دارای میانگین کل 

  .باشد گرم در لیتر می  میلی9/1350
  

 1میانگین ماهیانه غلظت پارامترهای تانک هوادهی شماره . 2جدول 
  1387خانه فاضالب شهر زنجان در سال  تصفیه

  ارامتر    پ
       

    ماه

SVI  
)ml/g (  

MLSS  
)mg/L(   

MLVSS  
)mg/L (   

  6/111  124  289  خرداد
  41/263  14/389  43/262  تیر

  21/772  858  56/125  مرداد
  29/1468  44/1631  85/92  شهریور

  1190  28/1322  95/96  مهر
  37/1251  41/1390  85/91  آبان
  73/1928  2143  12/88  آذر
  1802  31/2002  76  دی

  54/1527  27/1697  92/79  بهمن
  3071  2/3412  64/74  اسفند

  6/111-3071  124-2/3412  64/74-289  گستره

  3/1347  1497  73/127  میانگین
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 2میانگین ماهیانه غلظت پارامترهای تانک هوادهی شماره . 3جدول 
  1387خانه فاضالب شهر زنجان در سال  تصفیه

    پارامتر   
  ماه 

SVI  
)ml/g(  

MLSS  
)mg/L(   

MLVSS  
)mg/L(   

فیه خانـه راه انـدازی نـشده         تـص  2 خط   23/4/87تا تاریخ     خرداد
  .است

از (تیـــــر 
25/4/87(  168  2/486  58/437  

  15/885  5/983  96/98  مرداد
  29/1516  76/1684  41/88  شهریور

  44/1315  6/1461  65/86  مهر
  1304  1630  17/91  آبان
  74/2056  19/2938  51/74  آذر
  54/1758  93/1953  93/85  دی

  44/1870  2338  37/76  بهمن
  85/2364  36/3378  18/76  اسفند

  58/437-85/2364  2/486-36/3378  51/74-168  گستره

  9/1350  45/1685  61/84  میانگین

  
       بحث

به منظور استفاده مجـدد از پـساب و یـا تخلیـه آن بـه               
، TSSمنابع آبهای سطحی، میزان هر یک از پارامترهای         

BOD5   وCOD        باید در محدوده استاندارد باشد که در
رد سازمان حفاظت محیط زیست ایران، با توجـه       این مو 

به نوع استفاده از پساب، رهنمودهـایی را ارائـه نمـوده            
مطابق این اسـتانداردها، بـرای تخلیـه پـساب بـه            . است

بایـد بـه ترتیـب       TSSو   BOD5آبهای سطحی، غلظـت     
این مقـدار،   . گرم در لیتر باشد     میلی 100 و   50کمتر از   

ف کـشاورزی بـه ترتیـب       در استفاده پساب برای مصار    
  .]9[باشد  گرم در لیتر می میلی  40 و100

بدست  BOD5و   TSS مقایسه مقادیر    4 و   3نمودارهای  
آمده، با اسـتانداردهای ذکرشـده در پـساب خروجـی           

در پــساب    .دهــد بــرای مــصارف مختلــف را نــشان مــی
خانـه فاضـالب زنجـان، متوسـط ماهیانـه       خروجی تصفیه 

 2/30 و 63/18یــــب بــــه ترت TSSو BOD5غلظــــت 

گرم در لیتر بوده است کـه نـشاندهنده مطابقـت        میلی
آن با اسـتانداردهای سـازمان حفاظـت محـیط زیـست            

  . ایران است
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 در پساب خروجی با مقادیر استاندارد TSSمقایسه مقادیر . 3نمودار  
  برای تخلیه به آبهای سطحی و مصارف کشاورزی

  

0

20

40

60

80

100

120

داد
خر

داد
مر هر
م

ذر
آ

من
ماه به

B
O

D
5 

(m
g/

l)

خروجی  
استاندارد تخلیه به آبهای سطحی    
استاندارد کشاورزی 

 در پساب خروجی با مقادیر استاندارد BOD5مقایسه مقادیر . 4نمودار  
 برای تخلیه به آبهای سطحی و مصارف کشاورزی

  
نیز یکی از پارامترهایی است ) SVI(شاخص حجمی لجن 

نشینی لجن در  که به منظور بررسی خاصیت ته
، SVIمقادیر کم . رود خانه فاضالب بکار می تصفیه
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نشینی و  نشاندهنده وضعیت مناسب لجن برای ته
ای در  مقادیر باالتر آن، بیانگر حضور باکتریهای رشته

نشینی آن و متعاقباً ایجاد  لجن و خاصیت ضعیف ته
 تا 50بین  SVIمقدار مناسب . ای است بالکینگ رشته

  .]11،12،13[لیتر در گرم است   میلی150
انه شهر زنجان در خ در تصفیه SVIنتایج مربوط به 

، بطور 2 و 1دوره تحقیق، به ترتیب در خط شماره 
لیتر در گرم بود، این   میلی61/84 و 73/127متوسط 

نتایج نشان از وضعیت مطلوب لجن برای ته نشینی و 
  .پسابی عاری از مواد معلق دارد
خانه زنجان، در ورودی  در سیستم لجن فعال تصفیه

ای احداث  هی، حوضچهفاضالب خام به واحدهای هواد
ای  شده بود که لجن برگشتی نیز توسط کانال جداگانه

مخلوط فاضالب و لجن . گردید وارد این حوضچه می
 متر طی 20بعد از این حوضچه، در کانالی به طول 

در زمان (برسد کرد تا به واحدهای هوادهی  مسیر می
انجام پروژه حاضر به دلیل دبی کم فاضالب ورودی، 

در زمان ).  در حال بهره برداری بود2 و 1 تنها خط
برگشت لجن به دلیل افزایش دبی، سرعت جریان نیز 
بیشتر شده و امکان تقسیم جریان به طور مساوی بین 

لذا این امر باعث . دو خط مذکور وجود نداشت
 و 2جداول  ( SVI و به تبع آن MLSS افزلیش مقادیر

 راهکارهایی البته برای رفع این مشکل، .شده است) 3
ها در زمان برگشت لجن  بند کردن دریچه نظیر نیم

های بعد  پیشنهاد گردید که در اواخر سال و نیز سال
  .راهبری، موجب کنترل مقادیر مذکور شد

 نشان داد که ، همچنینآمده از تحقیق های بدست داده
خانه، در  راندمان سیستم مورد استفاده در این تصفیه

 درصد و BOD5 25/87،  درصدTSS 91/77حذف 
COD 29/87 درصد بوده است که با مطالعه 
 درصد 92 و 94، 96میر، که به ترتیب  زاده و بابا میران

خانه فاضالب شهرک اکباتان برای  را در  تصفیه
  .  ]4[پارامترهای فوق ذکر نموده اند، مطابقت نداشت 

خانه بوکان  در مطالعه کارایی الگون هوادهی تصفیه
زاده، کارایی سیستم با مقادیر  ینی و رحیمتوسط حس

، TSSگرم در لیتر به ترتیب برای   میلی82 و 49، 113
BOD5  وCOD  در پساب خروجی مورد تایید قرار

خانه در طول  گرفت، راندمان حذف در این تصفیه
، 9/82ترتیب  فصول چهارگانه، به طور میانگین به

 ]3[بود  درصد برای پارامترهای فوق 75/80، 45/88
  . که با مطالعه حاضر همخوانی دارد

، TSSکیفی  های در مطالعه کیمیایی و همکاران، شاخص
BOD5 ،COD خانه  خروجی تصفیه و ورودی در فاضالب

 ارزیابی مورد فاضالب شهرک صنعتی بوعلی همدان

به ترتیب  ها آالینده حذف که راندمان گرفت قرار
مترهای مورد  درصد برای پارا25/89، 90/94، 88/80

های مطالعه  ه  که با داد]5[بررسی، محاسبه گردید 
  .حاضر مطابقت دارد

  
  گیری نتیجه

خانه زنجان در حذف  با عنایت به اینکه کارآیی تصفیه
 درصد 84های فاضالب بطور متوسط در حدود  آالینده

گیری نمود که سیستم  توان چنین نتیجه است، لذا می
خانه کارآمد بوده و پساب  مورد استفاده در این تصفیه

 TSS ،BOD5(تولیدی از نظر پارامترهای مورد مطالعه 
با استانداردهای رایج در ایران مطابقت داشته ) CODو 

و قابلیت استفاده مجدد یا تخلیه به آبهای پذیرنده را 
  . باشد دارا می

الزم به یادآوری است که به منظور استفاده مجدد از 
ت شیمیایی، کیفیت میکروبی، پساب، عالوه بر کیفی

خصوصاً شاخص های میکروبی نظیر کلیفرمها و 
کلیفرمهای مدفوعی نیز حائز اهمیت است، بنابراین 

گردد که در مطالعات آتی، تحقیقات جامعی  پیشنهاد می
خانه انجام  بر روی کیفیت میکروبی پساب این تصفیه

  .پذیرد
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ABSTRACT 

  
Background and Objective: Considering importance of wastewater treatment and disposal in 
contemporary societies as well as the possibility of effluent discharge of Wastewater Treatment 
Plants (WWTP) to water courses, or reusing it; this study conducted to assess efficiency of 
Zanjan WWTP in 2008. 
Methods: This cross-sectional study was performed from June to March 2008 in Zanjan WWTP. 
Sampling was accomplished from inlet and outlet flow of treatment plant and measurement of 
TSS, BOD5,COD, MLSS, MLVSS, and SVI indices in aeration ponds were done based on 
standard method version 20. 
Results: Removal efficiency of TSS, BOD5, and COD was 77.91, 87.25 and 87.29 percent with 
respective average concentration of 30.2, 18.63 and 33.37 milligram per liter in outlet flow. 
These results are in accordance with standards of Iranian Department of Environment to be used 
for agricultural purposes. 
Conclusion: efficiency of pollutants removal in Zanjan WWTP is around 84 percent which 
complies with Iranian regulation, thus the flow is suitable for reuse or discharge to water courses. 
Key words: Assessment, Wastewater Treatment Plant, Zanjan 
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