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 بررسی عملکرد برکه های تثبیت شهرستان خمین و ارائه راهکار ها جهت بهبود آنها

 

 اکبری مهری

 فاضالب و آب گرایش زیست محیط مهندسی ارشد کارشناسی

 

 چکیده

-این مطالعه بر  روی برکه های تثبیت شهرستان خمین به صورت یک مطالعه مداخله ای از نوع تحلیلی

رکه ها و تصفیه مقطعی بوده و نمونه ها به صورت احتمالی انجام گرفت.روی فاضالب خام و پساب خروجی از ب

 وPH،5BOD،COD،TSS،TDS،TSو)نماتود(عدادتخمانگل،فرمآزمایشات شمارش تعدادکلی ، خانه 

DOو واریانس ها    انجام شدو در تجزیه داده ها از میانگین correlation  استفاده شد و نتایج بر روی نمودار

matlab  و excell شیمیایی و کلی فرم و تخم انگل  مونه جهت انجام آزمایشات فیزیکون366گردید. رسم

 ، BOD برداشت گردید.این مطالعه نشان داد که بین درجه حرارت و بار سطحی هم چنین میزان حذف

COD ،TCOLIFORMبا زمان ماند رابطه معنی دار وجود دارد (pvalu>0.05) . در آنالیز  از طرفی

 نی مشخص شد ی آفتابی و باراان تبخیر و روزهامیز ، مترهای اندازه گیری شده سرعت باد آماری با کمک پارا

تثبیت  شهرستان خمین که در آب و هوای سرد در حال بهره برداری می باشند .به شدت تحت   برکه های که

تاثیرتحت تاثیر عوامل طبیعی می باشد و مقایسه نتایج خروجی بااستانداردها نشان داد که پساب خروجی از 

عمومی قابل استفاده است و استانداردهای زیست محیطی را از نظر تخم انگل  آنها برای آبیاری پارکهای

 . در این خصوص بر آورده می سازند  )نماتود(و کلی فرم مدفوعی را

 واژهای کلیدی:

 تخم انگل –کلیفرم – BODبرکه تثبیت ،شهرخمین، بارسطحی 
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 همقدم

.پاالیش و تصفیه به  دارند طوالنی و چند هزار ساله  "ی آب رسانی شهری و جمع آوری فاضالب که تاریخچه ای نسبتاخالف فن ها رب

می باشد .تنها در نوشته های  تاریخی از گفته ها و فرمانهایی که در پرهیز از آلوده    شکل امروزی خود  دارای سابقه تاریخی کوتاهی 

رودخانه ها یاد شده است نتیجه گیری می شود که نیاکان ما بجز آگاهی از بدی های آلوده نمودن منابع سازی منابع طبیعی آب به ویژه 

.نخست از حدود  یکصدسال پیش که رابطه میان  طبیعی از برخی روشهای تصفیه طبیعی نیز به طور تجربی و محدود آگاهی داشته اند

.به عبارت دیگر  ی وشیوع بیماری ها آشکار گشت انسان به فکر پاکسازی آبهای آلوده افتاداثر باکتری ها و میکروبهای بیماری زا در واگیر

 شناسی وپزشکی بوجود آمده است   فن تصفیه آب و فاضالب در روند امروزی خود بیشتر در اثر پیشرفت علم زیست 

 در حالیکه موقعیت فعلی در مورد تامین آب آشامیدنی بحرانی است در خصوص تصفیه فاضالب حتی وضع حادتر می باشد.از این رو   

یک چالش واقعی در مورد برنامه ریزی ساخت و موءسسات سرمایه گذاری  کننده وجود دارد و برای دست یابی به آن باید روشهای کم 

گرفته شود .پژوهش های بسیاری در خصوص تصفیه فاضالب با استفاده از برکه های تثبیت در کشورهای پیشرفته ودر کار  بههزینه 

.اینک  یک برکه تثبیت با طراحی خوب را  سال جمع آوری گردیده است 05حال توسعه انجام شده و تجربیات بهره برداری در طول مدت

تاریخچه برکه های تثبیت  .قتصادی و آسان جهت تصفیه فاضالب خانگی و صنعتی در نظر گرفت ن ،کار آمد و ائمی توان فرایندی مطم

از آنجا که فرایندهای طبیعی تصفیه فاضالب در برکه نقش اساس داشته و با توجه به  . سال قبل باز می گردد0555فاضالب به حدود 

می باشد که این زمان ماند با توجه به   برای تصفیه فاضالب مورد نیاز  پایین بودن سرعت فرایندهای تصفیه طبیعی به زمان ماند طوالنی

می توان برای تصفیه طیف وسیعی ازفاضالب های شهری     راحتی  شرایط آب و هوایی مناسب از چند روز تا چندین ماه متغیر است و به

طی مطالعاتی که سالها بر روی . و با هم انجام می شوددر این واحد ها عمل ته نشینی و تثبیت هر د. و صنعتی از آنها استفاده نمود

به  9031درگاهی و همکاران در سال عملکرد برکه های تثبیت صورت گرفته نتایج مختلفی حاصل شده است ازجمله طی مطالعه ای که 

الن یلی از فاضالب شهر گبات آیت در حذف ترکیالن غرب با موضوع بررسی عمکرد برکه تثبیت گیمطالعه ای که برروی برکه های تثب

طی مطالعه ای که دانشگاه نیجریه بر روی اثر همچنین  مناسب دانستند ستمها را جهت کشاورزییس ینغرب انجام دادند خروجی از ا

انجام داد به این نتیجه دست یافتند که هزینه تصفیه فاضالب با 0595پرش هیدرولیکی در تصفیه توسط برکه های تثبیت در سال 

درنتیجه به کاهش زمین مورد ،برابر کمتر از برکه های تثبیت متعارف می باشد 9.0ده از برکه های تثبیت با پرش هیدرولیکی حدود استفا

 . نیاز منجر خواهد شد

دادند انجام Hawassa  برروی عملکرد برکه های تثبیت بیمارستان0599در سال  Hunachew Beyene et al طی مطالعاتی که 

از این سیستم ها را حاوی مقادیر زیادی باکتری یافتند که برای مصارف آبیاری و آبزی پروری نامناسب بوده وجهت بهتر  پساب خروجی،

 .شدن عملکرد این سیستم ها استفاده از وتلنت ها را همراه با این سیستم ها  پیشنهاد نمودند 

 مواد و روشها

ط به مبانی سیستم تصفیه فاضالب شهر خمین اطالعات اقلیمی و جغرافیایی و نیز منظور تامین اطالعات پایه شامل داده های مربو به 

دستیافتهای حاصل از مطالعات دیگر پژوهشگران در عرصه ملی و جهانی به ترتیب به گزارش نهایی مهندسین مشاور و طراح سیستم 

ب و فاضالب استان مر کزی اطالعات موجود در فاضالب شهر خمین گزارش او ضاع اقتصادی و اجتماعی اطالعات مو جود در شرکت آ

از اداره هواشناسی ..و در نهایت مقاالت و متون انتشار یافته در منابع معتبر داخلی و خارجی ارائه شده در منابع ملی و بین المللی و پس 

 -تحلیلی        این مطالعه از نوعطبقه بندی اطالعات هر یک از مقاالت در پایان برسی یافته های پژوهشگران دیگر به انجام رسید.

مقطعی بوده و نمونه برداری به صورت احتمالی انجام گرفت .نمونه ها از فاضالب خام ورودی به تصفیه خانه و خروجی از برکه ها و تصفیه 

 .   .سال و در چهار فصل انجام پذیرفت هفته یکبار به مدت یک 9خانه به صورت لحظه ای و با تواتر 
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آزمایش نمونه گرفته شد و بر روی آنها 003نمونه فاضالب از برکه ها گرفته شد و در کل تعداد 03ماه به طور متوسط در هر 

BOD،COD،TSS،TS… مرتبه 83صورت پذیرفت .هم چنین تعداد 01/90/31الی 9/9/31در طی یک سال از تاریخDO,PH به طور

زی پساب ورودی به برکه های بی هوازی پساب ورودی به برکه های اختیاری و بی هوا    روزانه از فاضالب خام ورودی به برکه های 

عدد در پساب  0نمونه گیری شمارش تک یاخته ها به تعداد ماهیانه  "اندازه گیری شد. ضمناپساب خروجی نهایی از برکه  تکمیلی و

میلی لیتر از نمونه در عمق 055ی به برکه ها حدود درمحل نقاط ورود .خروجی پساب نهایی انجام گرفته استدر  عدد0ورودی به برکه  

ودما در محل اندازه گیری شدند و نمونه ها به PHمتری(. اکسیژن محلول و9جمع آوری گردید)در برکه اختیاری "متری مستقیما0.0

شیمایی و شمارش تک یاخته کسیژن مورد نیاز ،اکسیژن مورد نیاز بیو شیمیایی ,منظور تعین پارامتر های دیگر از قبیل جامدات معلق 

 . ای به آزمایشگاه محل و مطابق با روش استاندارد مورد اندازه گیری قرار گرفتند

 نتایج و بحث

که توسط      تبخیر بارش..هستند  ،نور خورشید ،سیستم تصفیه فاضالب به روش برکه تثبیت تحت تاثیر شدید عوامل طبیعی نظیردما

ته نشینی و تثبیت هر دو با هم انجام می شود.از آنجا که فرایند های طبیعی در         این واحد ها عمل .در  انسان قابل کنترل نیستند

به زمان ماند طوالنی برای  ، تصفیه فاضالب در برکه ها نقش اساسی داشته و با توجه به پایین بودن سرعت فرایند های تصفیه طبیعی

ان با توجه به شرایط آب وهوایی از چند روز تا چندین ماه متغیر است.در مناطق سردسیر تصفیه فاضالب مورد نیاز می باشد که این زم

 . زمان ماند طوالنی تری برای تصفیه فاضالب مورد نیاز می باشد.

ابتدا  با توجه به اطالعات مندرج در جداول این فصل تجزیه وتحلیل نتایج بدست آمده و در نهایت نتیجه گیری نهایی انجام خواهد شد.در

از آنجا که دبی ورودی به تصفیه خانه دارای  . نمودارهای مربوط به آنالیز دادهای بدست آمده از تحلیل های آماری آورده شده است

نوسانات شدیدی است غلظت پارامترهای ورودی داراری تغیرا ت بسیار زیادی می باشدو بر روی عملکرد برکه تاثیر گذاشته و عملکرد 

نمی باشد تا حدی که باالخص در برکه های اختیاری پارامترها در ورودی وخروجی تفاوت چندانی نمی       مع مطلوببرکه ها در مج

       کنند و در واقع این برکه بی هوازی موجود در تصفیه خانه است که بیشترین بار تصفیه را بر دوش داشته و تاحدودی پارامترها را کاهش

 . می دهد

 وازی سیستم تصفیه خانه شهر خمینعملکرد برکه بی ه
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 BODراندمان برکه بی هوازی در حذف 1نمودار

باتوجه به ارقام بدست آمده از نتایج آنالیز فاضالب تصفیه خانه شهرستان خمین و استاندارهای موجود دراین زمینه در خصوص راندمان 

 :بی هوازی می توان گفت  مورد انتظار توسط برکه های  BOD    حذف

در مهرماه است      برکه همان طور که مشاهده می شود در بهترین شرایط ممکن   توسط  BODراساس نتایج حاصل در نمودار حذف ب

در تیر  و می باشددرصد را دارا  00     ماه راندمان حذف  پایین ترین میزان در آبان   در و     درصد را حاصل کرده 05 که برکه راندمان 

برکه 9برکه 0این مقادیر نشان دهنده این است که برکه های بی هوازی )که هم اکنون از  .متغیر است       درصد 35تا  05بین  ها  ماه 

 است داده نشان خود از BOD حذف در سیستم  عمل کرد مطلوبی را در این"تقریبا درحال بهره برداری است(

 

 برکه بی هوازی CODدرصد حذف  2نمودار 

 

 

 TSSن برکه بی هوازی در حذفراندما3نمودار
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 TSراندمان برکه بی هوازی در حذف   4نمودار 

 

 ن

 TDSراندمان برکه بی هوازی در حذف 5مودار ن

 

 

 بی هوازی میانگین کاهش کلی فرم مدفوعی در برکه 6دارنمو

 نتايج کلی در خصوص عملکرد برکه های بی هوازی تصفیه خانه شهر خمین:

ی هوازی اغلب پیش از برکه های اختیاری جهت کاهش زمین مورد نیاز به کار برده می شودو در بسیاری از موارد از آنجا که برکه های ب

و پساب خروجی از آنها جهت تصفِه بیشتر وارد برکه  نیز نقش آنها به عنوان پیش تصفیه برای کاهش بار آلودگی فاضالب می باشد

با توجه به این منابع می توان گفت  BOD    در خصوص راندمان حذف مورد انتظار 8-3و 8 -9اختیاری می شود و با توجه به نمودار
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         برکه بی هوازی سیستم تصفیه خانه خمین عملکرد مطلوبی را دارا می باشد البته در کاهش جامدات معلق و قابل ته نشینی مانند 

اهش میزان کلی فرم مدفوعی توسط برکه بی هوازی می توان دید نمودارک      یک سپتیک تانک خوب عمل نمی کندو همان طور که در

چه می توان گفت این است آنبه استانداردها زدایش عوامل بیماری زا در برکه های تثبیت    برکه بی هوازی عملکرد قابل قبولی را با توجه 

عملکرد مطلوبی را دراین سیستم تز خود نشان می  درصد35تا  35در کاهش کلی فرم مدفوعی بار اندمان       رکه بی هوازی سیستمبکه 

 . دهد

 بار حجمی برکه بی هوازی3-7-1

این معیار طراحی شبیه اساس طراحی هاضم  (d3/m5g BOD.می شود .)    در متر مکعب در روز بیان 5BODبار حجمی برحسب گرم 

اساس این معیار هنوز متداول نیست توصیه هایی که برای های بی هوازی لجن و فرایند های بی هوازی دارای رشد معلق است.طراحی بر 

 : بار حجمی وجود دارد به شرح زیر قابل استناد است

برای  تجاوز نماید.تا از بوی بد جلوگیری شود سنراd3/m5g BOD 855.                       توصیه می کند که بار نبایستی از 9است.مارا

 .پیشنهاد می کند را d3/m5g BOD 05.                          باالی جلوگیری از مشکل بو حد

 

 بی هوازیبرکه  حجمیبار 7نمودار

 عملکرد برکه اختیاری سیستم تصفیه خانه شهر خمین0-3

ل قسمت عمده جامدات معلق در برکه اختیاری اولیه  می گیرد ودر عین حا       انجام BODطراحی برکه های اختیاری بر اساس حذف 

 .(9030)میران زاده     شین شده واز فاضالب جدا می شوندته ن

 . ورده شده ومورد بحث قرار می گیرددر زیر نمودارهای مربوط به برکه اختیاری سیستم تصفیه خانه شهر خمین آ

                                                           
1 Mara 
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 DOBراندمان برکه اختیاری در حذف8نمودار

درصد حذف 35می باشد لذا انتظار می رود برکه اختیاری 0/90آنجا که متوسط در جه حرارتی که براساس آن برکه طراحی شده است از 

BODروزدر حذف 90برکه اختیاری  طراحی شده دراین سیستم با زمان ماند . را داشته باشدBOD در بهترین حالت در اردیبهشت ماه

که در این ماها در کاهش این خروجی تفاوتی نداشته وبرBODورودی به برکه با BODدرصدودر ماههای خرداد تیر و مردادماه 35باالی 

آبان  درصد ودر ماه های شهریور مهر و85پارامتر بسیار نامطلوب عمل کرده است در ماه های دی بهمن و اسفند دارای راندمان زیر 

 . خوب عمل نکرده استBOD درصد داشته است.ودر کل درحذف پارامتر 05راندمان زیر 

 

 CODپارامترعملکرد برکه اختیاری در کاهش  9نمودار

همان طور گفته شد در پساب خروجی از برکه های تثبیت به دلیل رشد بیش از حد جلبکها غلظت جامدات معلق باال خواهد بود که این 

باال بودن غلظت جامدات معلق در مواردی جهت استفاده مجدد از پساب ممکن است مشکل ساز باشد به ویژه برای تغذیه آبهای زیر 

ن در سیستم آبیاری تحت فشار و قطره ای نیز سبب مسدود شدن نازل ها می گردد .زیرا قسمت عمده جامدات معلق در زمینی و هم چنی

درصد(آن شامل جلبک می باشد که از نظر زیست محیطی دارای خطرات کمتری است.در صورت نیاز از 05-15پساب خروجی از برکه ها )

 .(9030)میران زاده  اسازی جلبک از پساب خروجی برکه ها اقدام نمودطریق روشهای ارزان قیمت می توان نسبت به جد

و کلی فرم ها بسیار موثر است ولی کارایی آنهادر آنها در تولید BODتصفیه فاضالب در سیستم های برکه ای علی رقم اینکه در زدایش 

ماه از  0-8علق در پساب خروجی از برکه ها محدود به باال بودن غلظت مواد م .نمی باشد   پساب با غلظت پائین مواد معلق نتیجه بخش 

می رسدکه این با باال بودن غلظت مواد معلق به عنوان یکی از معایب mg/l955سال است که غلظت آنها حتی در مواقعی به بیش از 

دارای آب و هوای گرم و آفتابی می باشد .در برکه های تثبیت به دلیل رشد شدید جلبک ها به ویژه در مناطق     سیستم برکه ای مطرح 
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غلظت جلبک هاست.جامدات موجود در پساب خروجی از برکه  در بسیاری از مواقع پساب به صورت سبز رنگ بوده که علت آن باال بودن

 .(9030)میران زاده شامل جلبک هاست واز نوع مواد معلق فاضالب خام نمی باشد"ها عمدتا

 TSدر مواردی  و TSS بسیار کم ودرکل سیستم خروجیTSوهم چنین  TSSخمین میزان حذف برکه اختیاری سیستم تصفیه خانه در

 .)لذا نموداری در این خصوص تهیه نشد( از ورودی بیشتر می باشد

 

 TDSراندمان برکه اختیاری در حذف 11نمودار 

ی از تصفیه خانه جهت مصارف کشاورزی خروجی از سیستم های تصفیه فاضالب بیشتر زمانی اهمیت پیدا می کند که خروجTDSمیزان 

با توجه به استانداردهای موجود در این زمینه و مقایسه آنها د و پرورش آبزیان و تغذیه آبهای زیر زمینی قرار است مورد استفاده قرار گیر

 نبوده وپارامتر 955کمتر از  TSSآنچه از نتایج آنالیز بر می آید این است که در کل سال پارامتر با نتیجه حاصل شده می توان گفت:

TDS   ورزی و پرورش ماهی مطلوبلذا می توان نتیجه گرفت خروجی از این سیستم جهت مصارف کشا . نرفته است9055نیز باالی      

 . نمی باشد

 با رسطحی برکه اختیاری 

که  متوسط ساالنه دما در منطقه با توجه  در خصوص بار سطحی برکه های اختیاری و هم چنین از آنجااستانداردهای موجود با توجه به

اکثر درجه می باشد و متوسط حد   ( درجه 0/90)پایان نامهبه آمارهای موجود در ایستگاه کلیماتولوژی گلپایگان  اورده شده در فصل اول 

است. متوسط حداکثر دمای گراد گزارش شده( درجه سانتی–03حداقل مطلق )(و85اکثر مطلق )حرارت در دوره آماری در ماه تیر با حد

( درجه 0/0-−گراد و متوسط حداقل ماهیانه دما در ماه دی با درجه حرارت)( درجه سانتی08ماهانه در ماه تیر با درجه حرارت )

 :  است لذا عمکرد برکه ها به این صورت قابل توجیه است کهگراد گزارش شدهسانتی

 .قابل انتظار می باشد  900بار سطحی با توجه به استانداردها  (0/90حر ارت ) در متوسط درجه
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 1389بار سطحی ماهیانه  برکه اختیاری در سال 11نمودار

 در خصوص عملکرد بار سطحی برکه اختیاری نتیجه کلی0-95

اختیاری و میزان حداقل دمای هوا وحداکثر آن  با توجه به استانداردهای موجود وپارامتر تاثیر گذار  دمای هوا بر روی بارسطحی برکه

 . دراِین شهرستان می توان گفت برکه اختیاری با میزان بار سطحی مطلوبی کار نمی کند

 ریحذف کلی فرم مدفوعی  در برکه اختیا میانگین

 

 برکه اختیاری نمايی از

 

 1389میانگین درصد حذف کلی فرم در برکه بی هوازی در سال13نمودار
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درصد عمل کرده  35-35قابل مشاهده می باشد برکه بی هوازی با میانگین درصد حذف در محدوده   89-8ن طور که از در نمودار هما

مطابق استانداردها مورد  30/08روز برآورد شده استدرصد زدایش 9است واز آنجا که طبق محاسبات انجام شده زمان ماند برکه بی هوازی 

 . این انتظار را به حد مطلوبی برآورده استانتظار می باشد که برکه 

 

 1389میانگین درصد حذف کلی فرم مدفوعی در برکه اختیاری در سال 14نمودار 

درصد را داشته باشد که در بهترین حالت ممکن در 11/10می رود درصد زدایش  روز انتظار 90برکه اختیاری با زمان ماند محاسبه شده 

 . ستته که بسیار نامطلوب عمل کرده ارا داشدرصد حذف 00.0فروردین ماه 

  

 

 زنیتخم انگل در خروجی نهايی بعد کلرمیانگین حذف 15نمودار

 

 TOYALCOLLIFORM میانگین حذف کل کلی فرم بعد از کلر زنی16نمودار

اورده    9د با توجه به جدول کیفیت پساب خروجی را از نظر کلی فرم مدفوعی وکل کلی فرم وتخم انگل نشان می دهنژنمودارهای   

 : شده در ذیل می توان این طور بحث نمود که
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 میانگین حذف تخم انگل بعد از کلر 17نمودار

 

 کیفیت میکروبی پساب مورد استفاده در کشاورزی

میانگین حسابی تخم نماتود روده  گروه در معرض خطر نوع استفاده مجدد

 ای)تعداد در يک لیتر(

لی فرم مدفوعی میانگین هندسی ک

 میلی لیتر(111)تعداد در 

 آبیاری نامحدود

 محصوالتی که خام مصرف می شوند

 زمین های ورزشی

 پارک های عمومی

 کارگران

 مصرف کنندگان

 عموم جامعه

1=> 1111>= 

 آبیاری محدود

 غالت گیاهان صنعتی

 علوف درختان مراتع

 معیاری الزم نمی باشد <=1 کارگران

 1383ه ماخذ :میران زاد 

در کشور ما مسئولیت تدوین ضوابط و معیارهای استفاده مجدد از پساب  درحیطه وظایف سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری 

از سوی معاونت امور محیط  9003وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که در این خصوص در سال ،وزارت بهداشت و درمان 

تخلیه به آبهای ,نوع استفاده مجدد شامل مصارف کشاورزی 0مان ضوابط و استانداردهای زیست محیطی برای زیست انسانی این ساز

لذا می توان گفت پساب خروجی از برکه های تثبیت شهرستان خمین با درصد حذف بیان شده است  سطحی و تخلیه به چاه جاذب

  درصد بعد از واحد کلر زنی  و با توجه 13-955کل کلی فرم لی فرم درصدو کل ک 15-10برای کلی فرم مدفوعی وتخم انگل  3/11-11

آنکه از نظر کل کلی فرم وکلی فرم های مدفوعی و تخم انگل  TDS،TSS،COD، BOD..خروجیمانند :  موجودمترهای ا پار سایر به

 .راندمان مطلوبی دارد 

 2جدول

 نفاضالب برکه های تثبیت شهرستان خمیPHن ماهیانه میانگی  

PHفاضالب ورودی PH برکه بی هوازی PHبرکه اختیاری 

 8.5 فروردين 8.5 فروردين 8.1 فروردين

 8.6 ارديبهشت 8.4 ارديبهشت 8.6 ارديبهشت

 8.7 خرداد 8.3 خرداد 8 خرداد

 8.6 تیر 8.4 تیر 7.2 تیر
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 8.8 مرداد 8.8 مرداد 8.5 مرداد

 8.7 شهريور 8.2 شهريور 8.1 شهريور

 8.4 مهر 8.4 رمه 7.9 مهر

 8.3 آبان 8.3 آبان 8.6 آبان

 8.5 آذر 8.1 آذر 8.2 آذر

 8.5 دی 8.5 دی 8.6 دی

 8.7 بهمن 8.4 بهمن 8.1 بهمن

 8.6 اسفند 8.4 اسفند 8.3 اسفند

 8.57  8.39 8.3 میانگین

 

 

 1389میانگین تبخیر در سال 18نمودار

 تیجه گیرین

: های تثبیت شهرستان خمین به شرح زیر می باشددر کل نتاج حاصل شده از سیتم برکه   

 برکه های بی هوازی

می توان گفت برکه بی هوازی سیستم تصفیه خانه خمین  در کل عملکرد مطلوبی را دارا می باشد البته در کاهش جامدات معلق و  -9

یزان کلی فرم مدفوعی توسط برکه بی کاهش می کندو همان طور که در نمودارقابل ته نشینی مانند یک سپتیک تانک خوب عمل نم

به زمان هوازی می توان دید برکه بی هوازی عملکرد قابل قبولی را با توجه به استانداردها در خصوص  زدایش عوامل بیماری زا و با توجه 

ملکرد مطلوبی را دراین درصد ع35تا  35برکه بی هوازی سیستم در کاهش کلی فرم مدفوعی بار اندمان می باشد درکل   ماند طراحی دارا

هم چنین برکه بی هوازی از نظر بو مشکل چندانی را ندارد در اطراف برکه ها رشد علف دیده نمی شود  سیستم از خود نشان می دهد

 .وکف نیز مشاهده نشد  

 برکه اختیاری:

اختیاری و میزان حداقل دمای هوا وحداکثر آن با توجه به استانداردهای موجود وپارامتر تاثیر گذار  دمای هوا بر روی بارسطحی برکه -0

دراِین شهرستان می توان گفت برکه اختیاری با میزان بار سطحی مطلوبی کار نمی کند.ودر بیشتر ماه های سال با بارسطحی باالتر از 

تخم  BOD COD ،TOTAL COLIFOMاهش پارامتر های اساسی فاضالب هم چون کاستاندارد در حال کار بوده و هم چنین در 

 . است انگل.. بد عمل کرده
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 . در پساب خروجی ازسیستم طبق نتایج آورده شده و مطابقت آن با استانداردها بسیار باال می باشد :غلظت جامدات معلق0

برای کلی فرم مدفوعی وتخم  11-3/11:همان طور که گفته شد پساب خروجی از برکه های تثبیت شهرستان خمین با درصد حذف 8

 ..درصد بعد از واحد کلر زنی  و با توجه به سایر پارمترهای موجود مانند خروجی 13-955درصدو کل کلی فرم  15-10 انگل

TDS،TSS،COD، BOD آنکه از نظر کل کلی فرم وکلی فرم های مدفوعی و تخم انگل راندمان مطلوبی دارد. 

استناد به منابع و جداول به خود نشان ندادند و همان طور که  :از آنجا که برکه های اختیاری در این سیستم عملکرد مناسبی را0

استانداردهای موجود و پارامتر طراحی گفته شد این برکه ها در آب  وهوای سرد در حال بهره برداری می باشند به شدت تحت تاثیر  

 . فاکتورهای طبیعی از جمله دما هستند

کند و دارای جاده ضالب در نزدیکی تصفیه خانه از میان زمینهای کشاورزی عبور می:هم چنین به دلیل اینکه بخشی از خط انتقال فا6

شود که نه تنها موجب می ، همواره از اواخر زمستان تا اوایل پاییز سال بعد حجم زیادی از فاضالب بین راه برداشت باشددسترسی نیز نمی

ات شدید فاضالب ورودی در طول سال شده است.که طی انجام این کاهش حجم فاضالب ورودی به تصفیه خانه شده بلکه موجب نوسان

ماهه ء اول سال دبی ورودی به برکه دارای نوسان زیادی بوده و 3ماه است که از این عمل جلوگیری می شود.در واقع در 3پروژه مدت 

 . می کار کرده اندبرروی بار حجمی تاثیر گذاشته ولی در کل برکه های بی هوازی در محدوده استاندارد بار حج

آب بندی شده اند احتما نشت به آبهای زیر زمینی دور از PVCاز نظر نشت به آبهای زیر زمینی از آنجا که برکه ها در کف با ورقه های 

 . ذهن می باشد

اشد و نیاز به نیروی :در طی انجام این پروژه مشهود گردید از انجا که بر اساس تصور موجود بهره برداری برکه های تثبیت آسان می ب0

اشتباه انجام "متخصص و آموزش ندیده عمل نمونه گیری های قبل از این پروژه را به طرز کامالصص ندارد در این سیستم نیروی غیرمتخ

 .نمی باشد      دمی داد که در نتیجه نتایج  آزمایشات قبلی موجود در شرکت آنچنان قابل استاندار

 نتیجه کلی

  شهرستان خمین که در آب و هوای سرد در حال بهره بردای می باشند به شدت تحت تاثیر عوامل طبیعی بوده و برکه های تثبیت  

پساب خروجی از آنها برای آبیاری زمین های ورزشی و آبیاری پار کهای عمومی   قابل استفاده است و استانداردهای زیست محیطی را از 

وعی در این خصوص  برآورده می سازند . هم چنین با توجه به تحقیق صورت گرفته و مقایسه نظر تخم انگل ونماتود وکلی فرم های مدف

آن با تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از کشور  تاکید می شود که این سیستم ها نیاز به  راهبری صحیح داشته و در عملکرد آنها و 

 . نتایج پساب خروجی بسیار موثر می باشد

 پیشنهادات

آنجا که طی تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است که هرچند تصور بر این است که راهبری برکه های تثبیت نیاز به نیروی از 

نانچه در قبل از چمتخصص ندارند اما باید گفت:راهبری صحیح با نیروی متخصص می تواند پساب خروجی مناسب تری را حاصل نماید.

روی غیر متخصص و به طرز نا صحیح در حال یون مشخص گردید نمونه گیری از برکه ها توسط نشروع این پروژه و در مطالعات پیش آزم

وجود از نیروی متخصص راهبری برکه های مر سو به همراه دارد       لذا درانجام بود و در نتیجه بر تفسیر در خصوص عملکرد برکه ها اث

بار    دارای نوسانات شدید بار حجمی وبه دست آمده رستان خمین طبق نتایج از طرفی از آنجا که برکه های تثبیت شهاستفاده    شود. 

سطحی می باشد و دالیل آن برداشت از فاضالب قبل از ورود به تصفیه خانه و بر داشت از برکه های اختیاری در داخل تصفیه خانه می 
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برکه ها با زمان ماند واقعی خود کار نکنند و در نتیجه خروجی باشد که این عمل بر زمان ماند برکه ها نیز تاثیر گذاشته و باعث می شود 

همچنین از آنجا که برکه ها در شرایط عمل آید. نامناسبی را به همراه داشته باشد لذا از برداشت قبل و در داخل تصفیه خانه جلوگیری به 

خ و برف پوشیده شوند و نور خورشید در این شرایط آب و هوایی سرد در حال کار می باشند و در فصل زمستان برکه ها ممکن است با ی

ه هوازی تجزیه ینمی شود ودر صورت عدم وجود اکسیژن برای تجز    به جلبک ها نرسیده و اکسیژن از طریق اتمسفر وارد برکه ها

می گیرد ودر مقایسه       بی هوازی نیز به علت دمای پائین با سرعت کمی صورت   جامدات به صورت بی هوازی شروع می شود و تجزیه

با فصل گرم در فصل سرد همان طور که نتایج آنالیز نشان می دهد  عملکرد نامطلوبی از سیستم مشاهده می شود لذا پیشنهاد می شود 

ما کاسته به عنوان راهکار حل مشکل  در زمستان ها با باال بردن سطح )فاضالب( افزایش عمق زمان ماند افزایش یافته واز میزان اتالف گر

 مل به بهبود عملکرد سیستم کمک گردد.      شده و در این شرایط آب و هوایی با آین ع

در  0از طرفی از آنجا که برکه های اختیاری موجود در این سیستم با توجه به برسی و محاسبات صورت گرفته و نتایج موجود در فصل 

ارسطحی مجاز با بار سطحی بیش از حد مجاز در حال کار می باشند با افزایش زمان ماند می توان بارگذاری بیش از حد آن را خصوص ب

 . جبران نمود همچنین برداشت از برکه را متوقف نمود تا برکه با زمان ماند واقعی خود کار کند

موجبات آزاردهندگی و شکایات روستاهای اطراف سیستم را به همراه برکه های تثبیت شهرستان خمین از نظر بو دارای مشکل بوده و 

 .                                       داشته و طبق برسی های به عمل آمده و محاسبات صورت گرفته از نظر زمان ماند

جلوگیری از این نوسانات شدید و راهبری با توجه به وجود نوسانا ت شدید دبی ورودی با زمان ماند واقعی خود در حال کار نمی باشد با

 .                          صحیح در جهت رسیدن به زمان ماند واقعی طراحی شده می توان این مشکل را مرتفع ساخت

تان بیمارس باالی فاضالب ورودی به تصفیه خانه مشخص شد BODهم چنین با توجه به مطالعه صورت گرفته و اندازه گیری پارامترها و 

در  BODوارد تصفیه خانه می شود که این عمل بار گذاری  "امام خمینی واقع در این شهرستان بدون انجام هیچ پیش تصفیه مستقیما

گرفته سپس برکه ها را باال می برد که در این شرایط پیشنهاد می شود جهت جلوگیری از این امر پیش تصفیه فاضالب بیمارستان صورت 

 د شود .به تصفیه خانه وار

هم چنین در صورتی که کل جمعییتی  که طراحی برای آنها صورت پذیرفته به شبکه متصل شوند برکه ها با دبی واقعی و نوسانات کمتر 

 . کار خواهند نمود در نتیجه در عملکرد آنها بهبود حاصل خواهد شد
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Due to territorial condition and available land in Iran cities, Stabilization Ponds 

are one of the best choices for wastewater treatment.  

Studies whole the world indicates that treated water from a well design pond 

is more reliable than other systems. The other point for accepting this system 

is related to low cost of installation and operation.  

The present study is about Khomein city of stabilization ponds by investigating 

an interference study of any analysis- ….  .  Samples are taken from row 

wastewater and effluent of ponds and wastewater treatment system by 

random. Tests of numbering of Colifourms and Nematods which are include 

PH, BOD5, COD, TSS, TDS, TS, DO have done. Correlation and Variance medium 

is used for analyzing of data. Results designed by Matlab and Excel graph. For 

chemical-physics and Coliform and Nematods tests 366 samples are taken. This 

study shows that there is a meaningful relation between temperature and 

surface load and retention  time in removal of  BOD,COD,COLIFORMS. 

(pvalu>0.05). Speed wind, evaporation, sunny days and rainy days in statistic 

analysis shows that stabilization pond in Khomein which are used in cold 

weather extremely impressed of natural parameters. Comparison of effluent 

result with standards shows that effluent water is usable for irrigation of parks.  
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