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 دانشکده مهندسي عمران، بابلي مهندسي عمران، لّمکنگره  هشتمین

 7131ماه ارديبهشت 71و  71

 

 

و ارائه راهکار جهت  علی آباد تصفیه خانه شهرک های صنعتی کمی و کیفی فاضالببررسی 

 کارایی سیستمبهبود 

  5پیغمبرزادهامیرحسین 4،فرشاد گلبابایی3،حسن امینی راد2،ناصر مهردادی1سحر ثقفی

 صنعتی نوشیروانی بابلدانشجوی دکتری دانشگاه تهران و بورسیه دانشگاه  -1

 استاد دانشکده مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران -2

 استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل -3

 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران -4
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 چکیده

واحد صنعتی است که در حال حاضر  969شهرک صنعتی علی آباد شامل ، شهرک صنعتی علی آباد پرداختیمدر این تحقیق به بررسی کمی و کیفی فاضالب 

برای بررسی کمی فاضالب ورودی به تصفیه خانه، پس از محاسبه واحد آن فعال هستند، فرایند تصفیه فاضالب از نوع الگون هوادهی با اختالط کامل است  696

ظور تعیین دبی فاضالب ورودی به تصفیه خانه مقدار فاضالب تولیدی هر واحد صنعتی میزان آب مصرفی واحد های مستقر در شهرک صنعتی علی آباد به من

به عمل ماه از فاضالب ورودی و خروجی نمونه گیری  1فصل مختلف به مدت  4محاسبه شده است، برای بررسی کیفی تصفیه خانه شهرک صنعتی علی آباد در 

هاو راندمان حذف رسم شده است و با توجه به نمودار تغییرات پارامتر بوده است. BOD ،COD، TSS ،PH ،MLSS، پارامتر های اندازه گیری شامل آمده است

 .ارائه شده است مانند انجام فرایند پیش تصفیه تصفیه خانه کارایی سیستمآنالیز خروجی از تصفیه خانه در فصول مختلف راهکارهایی جهت بهبود 

 حذف کمیت فاضالب، راندمان ،COD کلمات کلیدی:

 

 مقدمه .1

ها  های صنعتی در شهرها و اطراف آن ایران کشوری در حال توسعه است و صنایع مختلف در آن رو به گسترش هستند با پیشرفت صنایع، شهرک

زیست سالم در شهرها  های صنعتی ایران، حفظ محیط احداث شده و یا در حال ساخت هستند. از اهداف مهم و اصلی در قانون تأسیس شهرک

های  هایی در اطراف شهرها تحت عنوان شهرک باشد. به موجب این قانون، واحدهای صنفی آالینده باید از بافت شهرها جدا شده و در مجموعه می

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:Saghafi320@yahoo.com
mailto:Saghafi320@yahoo.com
http://www.sid.ir


با توجه به توسعه صنایع و آلودگی پیکره های آبی از یک طرف و رعایت استانداردهای زیست محیطی از طرف دیگر  .] 1[صنعتی مستقر شوند

در چند دهه اخیر تالش های فنی و مهندسی در جهت مبارزه جدی با افزایش آلودگی   .]2[ب صنایع بیش از پیش دارای اهمیت استمدیریت پسا

فرایند های محیط زیست توسعه یافته است. از جمله این روش ها می توان به دام اندازی آالینده ها، تبدیل و تغییر شیمیایی پسماندها و مواد زائد و 

های صنعتی موظف هستند که  زیست کلیه شهرک برای حفظ و صیانت از محیط  .]6[واد آالینده به موادی با آلودگی کمتر اشاره کردتبدیل م

 فاضالب تولیدی خود را تصفیه نموده و بعد از کاهش آلودگی و رساندن پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی فاضالب به حد استاندارد

الب به محیط قبل از تصفیه آن باعث تخریب محیط زیست و آلوده تخلیه فاض ، ]4[زیست نمایند زیست، پساب خروجی خود را وارد محیط محیط

آلوده سازی منابع آب های سطحی به فاضالب عالوه بر انتقال عوامل بیماری زا میکروبی و شیمیایی به انسان، سازی منابع آب و خاک می شود، 

های صنعتی حاوی  فاضالب شهرک .]11[ها خواهد شد باعث انهدام بسیاری از آب زیان و ماهی های رودخانه ها، دریاچه ها و اقیانوس

های صنعتی باید از کارآیی الزمی برخوردار باشند تا  باشد بنابراین سیستم تصفیه فاضالب شهرک های سمی از جمله فلزات سنگین و ... می آالینده

واحد  696واحد صنعتی است که در حال حاضر  969شهرک صنعتی علی آباد شامل   .]11[زیست آسیب نرساند ها به محیط پساب خروجی از آن

فلزی، نساجی و خدماتی می باشند، در  غیر برق و الکترونیک، سلولزی، شیمیایی، غذایی، فلزی، کانیصنایع فعال در آن شامل  آن فعال هستند،

امروزه فن آوری های طبیعی تصفیه فاضالب نظیر  .]5[فرایند تصفیه فاضالب از نوع الگون هوادهی با اختالط کامل استشهرک صنعتی علی آباد 

  .]6[پساب بسیار مورد توجه قرار دارندبرکه های تثبیت به دلیل هزینه کم، نگه داری آسان، طول عمر بیشتر و توانایی مطلوب جهت بازیافت 

، طراحی و بهره برداری BOD5آلی و  سیستم های تصفیه فاضالب، روش  های الگون هوادهی و برکه های تثبیت اختیاری برای حذف جامدات

فرایند تصفیه فاضالب در شهرک صنعتی علی آباد .]7[ی حذف باکتری های مدفوعی می باشدمی شوند و برکه های تکمیلی متعاقب آنها عمدتاً برا

 .]5[از نوع الگون هوادهی با اختالط کامل است

 پیشینه تحقیق .2

عملکرد فرایند لجن فعال تلفیقی با بستر ثابت در تصفیه فاضالب صنایع غذایی در شهرک صنعتی آمل مورد  1691و 1639در مطالعه ای در سال 

% برآورد شد. نتیجه حاصل از این تحقیق نشان داد که سیستم لجن فعال 93- 99در محدوده  CODبررسی قرار گرفت که در آن بازده حذف 

نسبت به سیستم لجن فعال متعارف به  CODر طراحی ساده،هزینه کم عملیاتی و بازده باالی حذف تلفیقی با بستر ثابت به دلیل ویژگی هایی نظی

در   .]3[فاضالب شهرک های صنعتی مطرح است عنوان یک پیشنهاد خوب برای تصفیه انواع مختلف فاضالب ها، خصوصاً فاضالب صنعتی و

بررسی تاثیر میزان بارگذاری مواد آلی در عملکرد تصفیه خانه فاضالب صنعتی آبادان صورت پذیرفت، برای این منظور  1639مطالعه ای در سال 

، کل باکتری کلیفرم، باکتری های کلیفرم مدفوعی و تخم انگل ها و همچنین COD ،BOD5 ،TSSشاخص های کیفی تصفیه فاضالب مانند، 

ب مربوط به مرداد ماه ها در تصفیه خانه فاضال بازده حذف آالینده ذاری مواد آلی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت حداکثرمیزان بارگ

برای تخلیه به پساب برای کاربری های کشاورزی و تخلیه به آب های سطحی با استانداردهای  TSSبوده است و نتایج آزمایشات نشان داد که تنها 

کارایی تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی آق قال در حذف  1691در مطالعه ای در سال  .]6[حفاظت محیط زیست مطابقت داردمان ساز
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، مورد بررسی قرار گرفته است، نتایج حاصل نشان داد که کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه شهرک صنعتی آق قال CODترکیبات ازت، فسفر و 

و کارایی این تصفیه خانه با فرایند سیستم لجن فعال در حذف  ها مطابق استانداردهای زیست محیطی دفع پساب بودهبه جزء فسفر در سایر پارامتر 

 .]9 [آالینده های ورودی مطلوب بوده است

 روش تحقیق .3

انجام گرفت،به  تهرانماه بر روی تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی علی آباد  4فصل مختلف مجموعاً به مدت  4ماه در  1این تحقیق به مدت 

منظور بررسی کمیت فاضالب تولیدی تصفیه خانه قبض آب مصرفی تمامی صنایع موجود در شهرک صنعتی علی آباد از هیات امنا شهرک تهیه و 

توسط هر  مورد بررسی قرار گرفت، تا میزان متوسط آب مصرفی بر حسب مترمکعب در روز محاسبه شود، سپس با توجه به میزان زمین اشغال شده

کدام از صنایع، شاخص آب مصرفی بر حسب متر مکعب در روز به ازای یک هکتار بدست آمد، برای تعیین میزان فاضالب تولیدی ضریب تبدیل 

، COD ،BOD5در نظر گرفته شد. از طرفی برای بررسی کیفیت فاضالب ورودی و کارایی سیستم تصفیه پارامتر های  0/85آب به فاضالب 

TSS ،PH  وMLSS  اندازه گیری شد. کلیه عملیات نمونه برداری و آزمایش ها بر خانه برروی فاضالب ورودی و پساب خروجی از تصفیه

شماتیک کلی از تصفیه  1در شکل  .]12[اساس رهنمودهای موجود در کتاب روش های استاندارد برای آزمایش های آب و فاضالب انجام گرفت

 مده است، رنگ سبز حالت فعلی تصفیه خانه است و رنگ قرمز در حال اجرا می باشد.آباد آخانه شهرک صنعتی علی 
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 در حال اجرا 2دیاگرام فعلی تصفیه خانه همراه با فاز  -1شکل 

 

 

 یافته ها .4

 بررسی مصرف آب و تولید فاضالب در شهرک صنعتی علی آباد. 1.4

آب در واحد های صنعتی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور اطالعات آب مصرفی به منظور بررسی تولید فاضالب الزم است ابتدا روند مصرف 

شهرک از هیات امنا درخواست ودر اختیار قرار گرفت، با همسان کردن اطالعات مصرف آب با مشخصات قراردادی واحد های صنعتی، میزان 

 ارائه شده است. 1ول مصرف آب توسط انواع صنایع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج در جد

 

 88میزان مصرف روزانه آب برحسب نوع صنعت در شهرک صنعتی علی آباد درسال  – 1جدول

 متوسط مصرف آب واحد های بهره برداری شده نوع صنعت ردیف

(m
3
/d) 

شاخص مصرف 

mآب)
3
/d.ha) )درصد وسعت)هکتار 

 6/25 2/66 5/2 5/2 برق و الکترونیک 1

 1/11 2/21 2 2 سلولزی 2

 6/27 6/243 1/9 9 شیمیایی 6

 4/41 7/1152 4/26 4/25 غذایی 4

 4/13 1/937 6/54 5/56 فلزی 5

 4/21 1/47 2/2 2/2 کانی غیر فلزی 6

 64 2/27 3/1 3/1 نساجی 7

 6/12 7/61 5/2 5/2 خدماتی 3

 متوسط شاخص  3/2476 111 9/97 مجموع کل 9

6/25 
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میزان آب مصرفی مورد نیاز شهرک صنعتی را می توان با توجه به شاخص مصرف آب و وسعت زمین های واگذار شده و درحال بهره برداری 

متر مکعب است، اندازه گیری دقیق دبی ورودی به تصفیه خانه باتوجه به عدم  2473برآورد نمود. مصرف آب واحد های فعلی شهرک روزانه 

شدن بخشی از فاضالب ورودی به تصفیه خانه تخمین دقیق  Bypassازه گیری  وامکانات الزم میسر نمی باشد و به دلیل نصب سیستم های اند

در  85/1فاضالب تولیدی شهرک امکان پذیر نمی باشد. برای تخمین میزان تولید فاضالب شهرک صنعتی علی آباد ضریب تبدیل آب به فاضالب 

 براورد شده است. 2106زان فاضالب تولیدی در  شهرک نظر گرفته شد، به این ترتیب می

 بررسی کیفیت فاضالب در شهرک صنعتی علی آباد. 2.4

 آمده است. 2ابتدا بررسی اجمالی برروی فاضالب ورودی به تصفیه خانه شهرک صنعتی علی آباد صورت گرفت که نتایج آن در جدول 

 

 شده در فاضالب ورودی در ماه های مختلفمیانگین ماهانه پارامتر ها اندازه گیری  -2جدول 

 BOD COD BOD/COD TSS PH MLSS ماه ها

حوض 

 هوادهی

11/88 2111 4661 45/1 494 7/5 1361 

2/89 2471 5112 49/1 511 7/5 1561 

4/89 2394 4951 53/1 476 5/4 2117 

8/89 2641 4923 47/1 431 7/6 2126 

 

را  TSSو  COD ،BODپارامتر های تاثیر گذار در کارایی سیستم تصفیه در جدول باال آمده است، نتایج حاصل از راندمان سیستم در حذف 

آمده است همان طور که مشخص شده است تغییرات  2شکل در  CODخروجی ربط داد.   PHو  MLSSو  BOD/CODمی توان به نسبت 

COD  خروجی در ماه مربوط به فصل بهار بیشتر است، و بیشترین مقدارCOD  خروجی مربوط به فصل زمستان و مقدار آنmg/l 461  ،می باشد

خروجی در اکثر  CODخروجی در ماه مربوط به فصل تابستان مشاهده شده است. همان طور که در نمودار مشخص است  CODکمترین مقدار 

 ستان با استاندارد های خروجی فاصله زیادی دارد.فصل های سال به جزء تاب
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 چهار فصل در ماه های مختلف CODخروجی  -2شکل 

 

خروجی مشاهده می شود، از این نمودار هم مشخص است که سیستم تصفیه فاضالب شهرک صنعتی علی آباد در فصل گرم  BOD ،6در شکل 

 به جزء فصل تابستان پساب خروجی که نیز نشان دهنده این است BODبسیار بهتر از فصول سرد عمل می کند و کارایی مناسب تری دارد، نتایج 

 با استانداردهای خروجی سازمان محیط زیست نیست.تصفیه خانه در سایر فصول مطابق 

 

 

 در ماه های مختلف چهار فصل BODخروجی -3شکل
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تغییرات با شیب  ول زمستان و بهار بسیار متغیر بوده فصوماه های مربوط به خروجی در  TSSخروجی را نشان می دهد،  TSSتغییرات  4 شکل

ماه های مربوط اما در  زیادی همراه است و پساب خروجی تصفیه خانه در این ماه ها با استانداردهای خروجی سازمان محیط زیست مطابقت ندارد،

  ییرات یکنواخت تر صورت گرفته است، و پساب خروجی مطابق با استاندارد است.فصل تابستان و پاییز این تغبه 

 

 در ماه های مختلف چهار فصل TSSخروجی  -4شکل

 

مشخص شده است، همان طور که مشاهده می شود بیشترین راندمان حذف در هر  TSSو  COD ،BODراندمان حذف  7و  6، 5 شکل هایدر 

عی تصفیه فاضالب ، چون تصفیه فاضالب در این شهرک بر روش طبیرفت انتظاری میهم مورد در فصل تابستان اتفاق افتاده است که چنین  6

در تمامی  CODو  BODهمان طور که مشاهده می شود راندمان حذف  یعنی الگون استوار است که بسیار تحت تاثیر دمای محیط قرار دارد.

 % است.91فصول باالی 
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 در ماه های مختلف CODراندمان حذف  -5شکل

 

 

 

 در ماه های مختلفBOD راندمان حذف  -6شکل
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 در ماه های مختلف TSSراندمان حذف - 7شکل 

 

 نتیجه گیری .5

از مشاهدات به عمل آمده این نتایج حاصل می شود که سیستم تصفیه فاضالب در شهرک صنعتی علی آباد که به روش الگون های بی هوازی و 

فعالیت های بیولوژیکی در گرما است و اینکه هوازی عمل می کند در فصل تابستان بیشترین کارایی را دارد و علت آن هم به دلیل باالبودن سرعت 

می کند و این سیستم بسیار تحت تاثیر دمای محیط قرار دارد، از طرفی علیرغم باال بودن راندمان حذف در اکثر ماه ها و اینکه سیستم به خوبی عمل 

به دلیل بار آلی  احتماالً ، این امریست نرسیده استاما پساب خروجی همچنان به استاندارد محیط ز از حداکثر ظرفیت کارایی بهره مند می شود،

تصفیه خانه در حال اجرا است به  2، البته با راهکارهایی که جهت ارتقای سیستم صورت گرفته است و در فاز بسیار باال در فاضالب ورودی است

نشان داده شده است که باعث افزایش ظرفیت تصفیه  1در حال اجرا به رنگ قرمز در شکل  2فاز  به حد مطلوب برسد.نظر می رسد پساب خروجی 

 ، موارد زیر پیشنهاد می شود. 2برای دستیابی به پساب خروجی مطابق با استاندارد های زیست محیطی عالوه بر اجرای فاز   خانه خواهد شد.

بحث پیش تصفیه فاضالب به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و به درستی مدیریت شود تا صنایعی که نقش عمده در باال بردن بار آلودگی  -1

یا  فاضالب ورودی به تصفیه خانه مرکزی شهرک را دارند تصفیه اولیه خود را با اقداماتی همچون گذاشتن حوضچه ذخیره سازی و انعقاد شیمیایی،

مطمئناً بار آلودگی کمتری دارد را وارد که وجی حاصل از فرایند پیش تصفیه ن حوضچه های هوادهی و یا چربی گیر و ... انجام دهند و خرگذاشت

 سیستم مرکزی تصفیه فاضالب کنند.

 شناسایی دقیق ترکیب مواد تولیدی توسط صنایع شهرک صنعتی علی آباد در ماه های مختلف به درستی صورت گیرد.-2

 پایش مستمر واحدهای تصفیه خانه جهت جلوگیری از به وجود آمدن مشکالت صورت گیرد.-6
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 تشکر و قدردانی .6

که در جمع آوری اطالعات یاری  درشرکت شهرک های صنعتی استان تهرانمقصودلواز همکاری های سرکار خانم محمدزاده و جناب آقای 

 رساندند کمال تشکر و قدردانی می گردد.

 مراجع .7

، پایان نامه کارشناسی "بررسی کمی و کیفی فاضالب شهرک صنعتی آمل و بهینه سازی سیستم تصفیه فاضالب آن "(.1635معین پور ع، ) -1 

 ارشد دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست.

، مجله آب و  "لکتریکیپساب خروجی پاالیشگاه های گازی پارس جنوبی به روش انعقاد ا CODکاهش  "(،1639سعیدی، م. خلوتی، ا.) -2

 .1فاضالب، شماره 

کاهش آالینده های سیانیدی آزاد از پساب صنعتی با روش نور کاتالیزوری در حضور  "(، 1692خرد پشته، ز. صالحی نجف آبادی، م. ) -6

 .6. مجله آب و فاضالب، شماره "اکسید آلومینیوم -کاتالیزور سنتز شده اکسید تیتانیم

.مجله علوم کشاورزی و صنایع طبیعی، جلد "بررسی آالینده های محیط زیستی پساب واحد های کشتارگاهی "(،1637د.) دریجانی،ع.هاروی، -4

 .1پانزدهم، شماره

(. مطالعه مرحله اول ارتقای کمی و کیفی تصفیه خانه های فاضالب موجود شهرک های صنعتی استان تهران، سازمان 1633مهرآوان زیست) -5

 شهرک های صنعتی ایران،شرکت شهرک های صنعتی استان تهرانصنایع کوچک و 

. علوم "بررسی تاثیر میزان بارگذاری مواد آلی در عملکرد تصفیه خانه فاضالب صنعتی آبادان "(. 1639برایی. الف، فرزاد کیا. م، جعفرزاده. ن.) -6

 .2تکنولوژی محیط زیست، دوره دوازدهم، شماره

بررسی کارایی فیلتر سنگی با بستر سنگ آتشفشان در حذف آمونیاک و کلیفرم مدفوعی از پساب  "(.1637م،ت. )احرامپوش. م.ح، قانعیان. -7

 . فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، سال هفتم، شماره سوم و چهارم."خروجی تصفیه خانه فاضالب خوی

. مجله آب و فاضالب، "عملکرد فرایند لجن فعال تلفیقی با بستر ثابت در تصفیه فاضالب صنایع غذایی "(.1692عظیمی.ن، طاهریون. م.) -3

 .6شماره

بررسی کارایی تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی آق قال در حذف  "(. 1691ظفرزاده.ع، رضایی. الف، آقاحسینی. ف، چرم ساز.س.) -9

. مجله تحقیقات نظام سالمت، سال هشتم، "( و مقایسه آن با استاندارد خروجی کشورCODفسفر و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی) ترکیبات ازت،

 .7شماره 
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