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 شهری فاضالب تصفیه در بستر دهپرکنن عنوان به کاج درخت میوه با شده بهینه سطحی زیر عی مصنو نیزارهای کارایی بررسی

 1دارینی فاطمه، *1ثانی رحمانی ابوالفضل ،9رستگار ،ایوب1آبادی اله ،احمد1نسب اعتصامی جعفر سید، 1جزی رباط عباسعلی

  سبزوار،سبزوار،ایران پزشكی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات محیط،کمیته بهداشت مهندسی کارشناسی .1

  ایران سبزوار، سبزوار، پزشكی علوم دانشگاهمحیط، بهداشت گروه استادیار .1
  سبزوار،سبزوار،ایران پزشكی علوم دانشگاه محیط، بهداشت دکتری دانشجوی .9

 ایران سبزوار، سبزوار، پزشكی علوم محیط،دانشگاه بهداشت گروه مسئول،دانشیار نویسنده* .1

 

 زمینه و هدف:  
 نگهداری و برداری بهره و انرژی مصرف لحاظ به که باشند می صنعتی و شهری هایفاضالب انواع تصفیه برای طبیعی روشی مصنوعی نیزارهای

 موجود فیهتص راندمان بر آن تاثیر و نیزارها این در شده گرفته کار به مدیای نوع خصوص در زیادی تحقیقات.هستند صرفه به مقرون بسیار

 در سترب پرکننده عنوان به کاج درخت میوه با شده بهینه سطحی زیر عی مصنو نیزارهای کارایی بررسی پژوهش این از هدف لذا.باشد نمی

 .بود شهری فاضالب تصفیه

 مواد و روش ها:
 1 كیهیدرولی ماند زمان با مشابه سطحی زیر نیزار بستر دو پژوهش این در. شد انجام آزمایشگاهی مقیاس در تجربی صورت به مطالعه این

 ختدر میوه با نمونه بستر و ماسه با شاهد بستر.شد ساخته معمولی نی گیاه کاشت با ساعت 9 ماند نزما با اولیه نشینی ته واحد یك و روز

 اساس بر TN,TP,TSS,COD شامل شیمیایی پارامترهای شهری فاضالب تصفیه در بستر هر کارآیی بررسی منظور به.شد پر ماسه و کاج

 .شد استفاده افزاراکسل نرم از ها داده رآنالی جهت. گرفت قرار سنجش مورد متد استاندارد های روش

  یافته ها: 
 نمونه پایلوت و درصد 1/13،9/11،9/11،19ترتیب به TN,TP,TSS,COD حذف در شاهد پایلوت راندمان حاصل های داده طبق

 .بود درصد 11/31،11/31،11/11،1/11

  بحث و نتیجه گیري:
 در و یلمبیوف افزایش زیاد متخلخل فضای و سطح زبری دلیل به که  کاج درخت میوه اب شده بهینه نیزار در حذف بازده افزایش به توجه با

 ای ینهگز تواند می بستر این از استفاده داشت همراه به را شود می معلق جامدات و نیتروژنی و کربنی الی مواد حذف بازده افزایش نتیجه

 .باشد فاضالب تصفیه برای مناسب

 واژه هاي کلیدي: 
 شهری سطحی،فاضالب زیر مصنوعی کاج،نیزار تدرخ میوه

 

  

 سالمندی  -زیست  حیطه بهداشت و محیط   –سخنرانی 
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