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چکیده
زمینه و هدف تکنولوژی آنوكسیک-اكسیک( )A/Oاز روشهای جدید تصفیة فاضالب محسكوب مكیشكود ككه در
تصفیهخانة فاضالب مهدیشهر استفاده شده است .با توجه به عدم انجكام مطالعكات ككافی در ایكن زمینكه ،بررسكی
بیشتر دربارة عملکرد تصفیهخانه به روش A/Oالزم است .مطالعكة حاضكر بكا هكدز ارزیكابی عملکكرد تصكفیهخانكة
فاضالب مهدیشهر انجام گرفت.
مواد و روشها مطالعة توصیفی مقطعی حاضر در سا 2313 ،به مدت 1ماه انجام شد .در طو ،مدت مطالعكه هكر
هفته دو بار از فاضالب ورودی ،حوض هوادهی و پسكاب خروجكی نمونكهبكرداری و درمجمكو  233نمونكه فاضكالب
برداشت شد .كارایی تصكفیهخانكه بكهوسكیلة پارامترهككای TSS ،BOD5و  CODو نیككز  MLSS ،MLVSSو  SVIدر
حوض هوادهی ،طبق استاندارد متد بررسی و دادهها با آنالیزهای آماری تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها میانگین غلظت TSS ،BOD5و CODورودی به ترتیب برابر 230/1 ،221/3و 021میلیگكرم بكر لیتكر بكود.
میانگین غلظت آنها در پساب خروجی بهترتیب  13/72 ،20/36و  03/2میلیگرم بر لیتر محاسكبه شكد .براسكاس
نتایج ،میانگین راندمان حذز TSS ،BOD5و CODبكهترتیكب  21/77 ،17/26و 17/22درصكد تعیكین شكد ككه بكا
استانداردهای پساب سازمان حفاظت محیطزیست ایران برای مصارز كشاورزی مطابقت دارد .متوسط ماهیانه SVI
 37/0 ،میلیلیتر در گرم بود و میانگین  MLSSو MLVSSبه ترتیب 1113و  1112میلیگرم در لیتر مشخص شد.
نتیجهگیری در مطالعة حاضر ،كارایی فرایند  A/Oدر حذز  CODبهطور متوسط حدود  12درصد اسكت و نشكان
از میزان تجزیهپذیری باالی فاضكالب در راكتكور A/Oاسكت .همچنكین نتكایج نشكان داد ككه فراینكد  A/Oدر ایكن
تصفیهخانه كارآمد بوده و پساب تولیدی از نظر پارامترهای مكورد مطالعكه )TSS ،BOD5و  )CODبكا اسكتانداردهای
ایران مطابقت داشته و دارای قابلیت استفادة مجدد یا تخلیه به آبهای پذیرنده است.

مقدمه
بكه دلیكل وجكود آالیندههای مختلف میکروبككی و شككیمیایی
در فاضكالب ،تخلیة آن بهصورت تصفیه نشده به محیطزیسكت
و یكا اسكتفاده از آن در كشكاورزی ،بككه آلككودگی منككابب آب،

خككاو و محكككصوالت ككككشاورزی منجككر شكككده و در نهایكككت
خطرات سوء بهداشتی آن متوجه بهداشكت و سككالمت انسكان
میشود .تأثیرات نامطلوب زیستمحیطی ناشی از دفب نادرست
فاضالب در حدی است كه امروزه اجرای طرحهای فاضكالب در

* نویسندة مسئول :قاسم کیانی فیضآبادی
نشانی :سمنان ،بلوار بسیج ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،گروه بهداشت محیط
تلفن00322333-320 :
رایانهghasem_kia @yahoo.com :
شناسه 0000-0003-3220-9960 :ORCID
شناسه  ORCIDنویسنده اول0000-0002-9564-9042 :

دورنگار:

مجلة علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،دورة  ،23شمارة  ،1فروردین و اردیبهشت  ،1021ص 111-132
آدرس سایت http://jsums.medsab.ac.ir :رایانامهjournal@medsab.ac.ir :
شاپای چاپی1333-7317 :

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،فروردین و اردیبهشت  ،1931دورة  ،62شمارة 1

احمدرضا یزدانبخش و همکاران

پارامترهایی كه باید برای ارزیكابی عملکكرد تصكفیهخانكههكای
فاضالب ،مورد توجه قرار گیرنكد ،میكزان اكسكیژن مكورد نیكاز
بیولوژیکی) ، (BODمیزان اكسیژن موردنیاز شیمیایی )،(COD
مواد معلق ،جامكدات محلكو ،و  PHفاضكالب خروجكی از ایكن
تصفیه خانههكا اسكت] .[16 ،13یغمالیكان و همکكاران ] [13در
مطالعه ای دربارة مقایسة دو سیستم تصفیه فاضكالب بكه روش
لجككن فعككا ،تغییریافتككه بككرای بررسككی تصككفیه فاضككالب،
پارامترهای  COD ،MLSSو  SVIبهعنوان شكاخصهكای كلكی
راهبری تصفیه خانه بررسی شدند .شكریفی یكزدی و همکكاران
] [17نیز در مطالعهای بكه ارزیكابی تصكفیه بیولكوژیکی از نكو
سیستم لجن فعكا ،روی پسكابهكای صكنعتی پرداختكه و بكه
اندازهگیری پارامترهای  BODو  CODاكتفا ككردهانكد .نتیجكة
این مطالعه نشكان مكیدهكد ككه سیسكتم مكذكور تكا بكیش از
21درصد در كاهش آالیندگی فاضكالب مكثثر بكوده اسكت .در
تحقیق دیگری ززولی و همکاران ] [11عملکرد سیسكتم لجكن
فعا ،تصفیهخانكه فاضكالب شكهرو صكنعتی آ قكال در اسكتان
گلستان را بررسكی كردنكد ككه میكانگین ككل رانكدمان حكذز
بكرای  BOD،CODو  TSSبكهترتیكب برابكر بكا ،21/2 ،23/33
27/3درصد محاسبه شد .درصورتی كه كیفیت پساب خروجكی
از تصككفیهخانككه در مككواردی منطبككق بككا اسككتانداردهای
زیستمحیطی نباشد با مدیریت و نظارت دقیق بر مقدار دبی و
بار آلی ورودی این نواقص بهراحتی قابكل برطكرز شكدن اسكت
].[12 ،11
تصفیهخانة فاضكالب شكهر مهكدیشكهر دارای دو مكدو ،و
سیستم مجزا است .سیستمی قدیمی كه شامل تعداد سه بركه
تثبیت بهصورت سری كه حدود  1133مترمکعكب از فاضكالب
شهر را دریافت مكینمایكد و سیسكتم دیگكر ككه بكهتكازگی بكه
بهرهبرداری رسیده است  ،سیستم A/Oاست كه ایكن سیسكتم
روزانه حدود 2633مترمکعب فاضالب شهر را تصفیه مكیكنكد.
بررسی این سیستم از جنبههای فراینكدی و در نهایكت تعیكین
نقاط قوت و ضعف آن ،نقشی مهم و اثرگذار برای احداث دیگكر
واحدهای مشابه در سایر نقاط ایفا میكند] .[7بدون آگكاهی از
وضعیت راندمان سیستم تصفیه نمیتكوان قضكاوت درسكتی از
سیستم داشت ،تا درصورت عدم كارایی مناسب و عدم دستیابی
به استانداردهای مجاز پساب خروجی درصدد رفب مشکالت آن
برآمده و از آلودگی زیستمحیطی و ایجاد مشکالت ناشی از آن
در سا،های آتكی جلكوگیری بكه عمكل آورد ] .[16 ،3بنكابراین
بایستی دفب بهداشكتی فاضكالب و اسكتفاده از پسكاب حاصككل
بكرای مكصارز ككشاورزی و همچنكین تخلیكه آن بكه آبهكای
پذیرنكده بكدون اینکكه تهدیدی بكرای سكالمت جامعكه ایجكاد

مناطق شهری و شهروهای صنعتی امری ضكروری و بنیكادی
تلقی میشود .بهمنظور تصفیة فاضالب از فراینكدهای فیزیکكی،
شیمیایی و بیولوژیکی استفاده میشود ] .[2 ،1تکنولوژیهكای
متعددی عمدتاً متشکل از دو خانوادة بزرگ تصفیه مکكانیکی و
تصفیه طبیعی برای پاالیش انوا فاضالبها وجود دارد كه بسته
به مشخصات فاضالب ،وضعیت اقلیمی ،وضكعیت منكابب مكالی،
بزرگی و كوچکی پروژه ،استاندارهای زیستمحیطكی ،وضكعیت
منابب انسانی متخصص ،وضعیت توپوگرافی منطقه ،قابلیتهای
اجرایی ،نحوة بهرهبكرداری ،شكرایط رفكاهی ،مسكالل سیاسكی و
اجتماعی منطقه و دیگكر پارامترهكای مكرتبط مكیتوانكد بسكیار
متفاوت باشد ][3 ،0
امروزه روشهای مشتمل بر فرایندهای بیولوژیکی بكهطكور
گستردهای در تصفیة انوا فاضالبهای مختلف با بار آلی زیكاد
اسكتفاده مكیشكود ككه در ایكن میكان فراینكد لجكن فعكا ،از
قدیمیترین و متداو،ترین روشهای بیولوژیکی تصفیة فاضالب
به شمار میآید ] .[7 ،3 ،6در طكو ،زمكان محققكان اصكالحات
متعددی روی آن انجام دادهاند ،ولی بازهم ایكن سیسكتم دارای
مشکالت متعددی است .از جمله ایكن مشكکالت مكیتكوان بكه
پدیدة بالکینگ و كارایی كم ایكن سیسكتمهكا در حكذز مكواد
مغذی (نیتروژن و فسفر) فاضالب اشاره كرد .پدیكدة بالکینكگ
باعث كاهش راندمان در تصفیهخانهها شده و همچنین به علت
حضور مواد مغذی در پساب این تصفیهخانهها در صورت تخلیه
به آبهای سطحی و زیرزمینی می تواند كیفیت منكابب آبكی را
تقلیل دهد] .[11 ،13 ،2 ،1از جمله فرایندهای اصالحی به نام
 )A/O(Anoxic-Oxicاست ككه واحكد انوكسكیک از دو تانكک
تشکیل شده كه با دیوار حالكل از هكم جكدا شكدهانكد .قسكمت
نخست تانک واحد انوكسیک ،تانک سلکتور است .بعد از تانكک
سلکتور فاضالب از طریق دیوار حالكل وارد قسكمت دوم تانكک
انوكسیک میشود .در این تانكک نیكز لجكن برگشكتی از واحكد
هوادهی به این قسمت اضافه میشود .در ایكن قسكمت فراینكد
دینیتریفیکاسیون اتفكا مكیافتكد و در صكورت انجكام كامكل
فرایند دی نیتریفیکاسكیون محصكو ،نهكایی گكاز ازت حاصكل
خواهد شد .بعد از واحد آنوكسیک ،واحكد هكوادهی قكرار دارد.
این واحد یکی از مهمترین واحدهایی است كه نقش مهمكی در
تصفیه ایفا میكند .در واحد هوادهی باكتریهای هوازی غالكب
می شوند .این باكتریها برای تصفیه نیاز به اكسیژن دارند]،12
 .[10تأسیس تصفیهخانههای فاضالب به تنهكایی نگرانكیهكای
زیستمحیطی را بر طكرز نمكیكنكد بلکكه بكرای رسكیدن بكه
اسكتانداردهای مطلكوب زیسكتمحیطكی بایكد عملکكرد ایكن
تصفیهخانهها مكدام بررسكی و ارزیكابی شكود ] .[2 ،1از جملكه
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ورودی و خروجی از تصفیهخانه و نیز درصد حذز آالیندهها در
ماههای مختلف سا ،،به ترتیب در شكکلهكای 2 ،1و 0نشكان
داده شده است .همچنكین پارامترهكای انكدازهگیكری شكده در
تانکهای هوادهی این تصفیهخانه نیز در جدو 1 ،آمده است.
شکل  1نمایكانگر غلظككت TSS ،BOD5و  CODفاضككالب
ورودی بكه تصفیه خانة فاضككالب در مكاههكای مختلكف اسكت.
گكسترة میكانگین ماهانكه جامكدات معلكق ) (TSSدر فاضكالب
ورودی بین  176تا 223میلیگرم در لیتر است ككه كمتككرین
آن در آبان مكاه و بیشكترین آن در تیرمكاه انكدازهگیكری شكد.
گسترة  CODدر آذرماه  031میلیگكرم در لیتككر و در خكرداد
ماه  033میلیگرم در لیتككر ثبككت شككد .محكدودة  BOD5در
میككانگین ماهانككه فاضككالب خككام ورودی نیككز بككین  122تككا
236میلیگرم در لیتر بكود ككه بهترتیب در ماههای آذر و تیكر
مشاهده شد.
همچنكین نتكایج مربكوط بكه مشخكصات فاضككالب خككام
ورودی نشان میدهد كه متوسط غلظكتTSS ، BOD5و COD
در كككل طككو ،دورة پككژوهش ،بككهترتیككب 230/1 ،221/3
و 021میلیگرم در لیتكر بكوده است.
شکل  2غلظت پارامترهای پكساب خروجكی از تصفیهخانكه
فاضالب را در ماههای مختلكف نشان میدهد .گسترة میكانگین
ماهانكة جامكدات معلكق ) (TSSدر پساب خروجكی بكین 13/3
تا 23/13میلیگرم در لیتر بود كه كمتكرین آن در آبان مككاه و
بیكشترین آن در دی ماه اندازهگیری شد .گسترة  CODنیكز از
 21/2تكا  32میلیگرم در لیتكر متغیكر بكوده و بكهترتیككب در
شهریور و خرداد مكاه ثبكت شد .محكدودة  BOD5در میكانگین
ماهانه 17 ،تا  02/6میلیگرم در لیتكر بككود ككه بكهترتیكب در
ماههكای شكهریور و خكرداد مشكاهده شكد .همچنككین نتككایج
مربكوط بكه مشخكصات پككساب خروجكی تصكفیه خانكه نشكان
میدهد كه متوسكط ماهیانكه غلظكككت TSS ، BOD5و COD
در كككل مكككدت زمكككان پكژوهش بكهترتیكب 13/72 ،20/36
و 03/2میلیگرم در لیتر بوده است.
شکل  0راندمان حذز غلظكت پارامترهكای BOD5,CODو
 TSSفاضالب را در تصفیه خانة فاضكالب مهكدیشكهر در دورة
تحقیق نشان میدهد .میانگین راندمان ماهیانة سیسكتم مكورد
استفاده در این تصفیهخانه برای حكذز  TSSدر گسكترة 17/3
تا  23/36درصد به ترتیب در ماههای دی و شهریور اسكت و در
خصككوص  CODدر گسككترة  11/7درصككد در آذرمككاه و23/17
درصد در شهریور ماه بوده است .همچنكین میكانگین رانكدمان
ماهیانه حذز  BOD5در گسترة  11/26تا  20درصد بهترتیب
در دی و شهریور اسكت .بررسكی نتكایج آزمكایشهكا و تحلیكل
مقككادیر پارامترهككای انككدازهگی كری شككده در جریككان ورودی و

شود انجام پكذیرد .ایكن تحقیكق بكهمنظكور تعیكین عملکكرد و
ارزیككابی كككارایی سیسككتم A/Oتصككفیهخانككه فاضككالب شككهر
مهدیشهر ،طی هشت ماه و از خرداد لغایت دی سكا1020 ،
انجام شد و بكا توجكه بككه اسككتانداردهای سككازمان حفاظكت
محیطزیست ایران ،برخكی از پارامترهكای كیفكی در فاضككالب
ورودی و پكساب خروجكی آنالیز و بررسی شدند.

مواد و روشها
این مطالعه بهصورت توصیفی -مقطعی و در دورة هشتماهكه از
خرداد تا دی برای ارزیابی عملکرد تصفیهخانه فاضالب شكهری
مهدیشهر صورت گرفت و برای تعیین ویژگیهكای كیفكی ،از
فاضالب ورودی و پساب خروجی تصفیهخانه نمونهبرداری انجام
شد .براساس مطالعات مشابه ،نمونهبرداری بهصورت لحظهای و
نمونهها به حجم یک لیتر در دو نوبت از روز ،یکبكار در سكاعت
 1صبح و یکبار در ساعت  10ظهر (بهعنوان زمانهای حداكثر
دبی ورودی بكه تصكفیهخانكه) بكهمنظكور آنكالیز بكه آزمایشكگاه
تصفیهخانه منتقل شد و نتایج آنالیز نمونهها بهصورت میانگین
ثبت شد .با توجه به طكو ،مكدت مطالعكه در هرمكاه  13نمونكه
برداشت شد كه تعداد ككل نمونكههكا (نمونكه فاضكالب ورودی
،نمونه از پساب خروجی و نمونكه از تانكک هكوادهی) در پایكان
مدت تحقیق 233مورد است .برخی پارامترها از قبیل اكسیژن
محلو ،،دما و  pHبا دستگاههای پرتابل در محل تعیین مقكدار
شدند .پارامترها و متغیرهای ارزیابیشده بكر اسكاس مطالعكات
مشابه و با توجه به استانداردهای سازمان حفاظت محیطزیست
ایران] [12و با در نظكر گكرفتن منكابب مكالی و زمكانی تحقیكق
انتخاب شدند كه شامل اندازهگیری پارامترهایی نظیر اكسیژن
مككورد نیككاز بیوشككیمیایی (  ،) BOD5اكسككیژن مككورد نیككاز
شیمیایی )  ،(CODجامدات معلق)  )SSو  pHبودند .پارامترهكا
و متغیرهای مربوط به راهبری حوض هوادهی نیز شامل مكواد
معلق مایب مخلوط ) ،(MLSSمكواد معلكق فكراار مكایب مخلكوط
( )MLVSSو اندیس حجمی لجن( )SVIتعیین شكدند .تمكامی
آزمایشها براساس روشهای تعیین شده در كتكاب اسكتاندارد
متد ] [23انجام گرفت كه برای اندازهگیكری غلظكت مكواد آلكی
 CODبه روش تقطیر برگشتی BOD5 ،بكه روش رقیكقسكازی،
 TSSبهروش وزن سنجی انجام شد .در پایكان ،تجزیكهوتحلیكل
اطالعككات از جملككه میكانگینگیكری و گسككتره مقككادیر و رسككم
گرازها با استفاده از نرمافزار  Excelانجام شد.

یافتهها
پژوهش حاضر در هشت ماه و بهصورت متوالی از خرداد لغایت
دی1020صورت گرفت .نتایج آنالیزهای انجام شده روی جریان
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درصد COD ،برابر 17/22و میانگین حذز BOD5

برابر21/77
برابر  17/26درصد بوده است.

خروجی تصفیهخانه بیانگر این نکته است كه میانگین رانكدمان
سیستم مكورد اسكتفاده در ایكن تصكفیهخانكه ،در حكذز TSS
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شکل  .1تغییرات ماهانة غلظت پارامترهای  BOD5,CODو  TSSفاضالب ورودی به تصفیهخانة فاضالب مهدیشهر در دورة تحقیق
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شکل  .9مقایسة درصد حذف غلظت پارامترهای  BOD5,CODو  TSSدر تصفیهخانة فاضالب مهدیشهر در دوره تحقیق
جدول  .1میانگین ماهیانه غلظت پارامترهای تانک هوادهی و میزان دما و  pHورودی و خروجی تصفیهخانة فاضالب
شهر مهدیشهر در دوره تحقیق

پارامتر
ماه
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
گستره
میانگین

دما
)SVI(ml/g

)MLSS(mg/l

)MLVSS (mg/l

73/6
72
73
73/6
33/6
67/2
30/3
33/3
67/2-76
37/0

1621
1373
1331
2316
2323
1323
1622
1710
2323-1331
1113

1333
1221
1361
1333
1022
267
1333
1323
1333-267
1112

در جككداو 1 ،میككانگین ماهیانككه پارامترهككای مربككوط بككه
راهبری حوضچه هوادهی تصكفیه خانكه؛ مشكتمل بكر شكاخص
حجمی لجن) ، (SVIمواد معلق مایب مخلوط ) (MLSSو مكواد
معلق فكراار مكایب مخلكوط ) (MLVSSو همچنكین میكزان PH
ورودی و خروجی فاضالب ذكر شده است .در تانكک هكوادهی،
گسترة  SVIاز 67/2در آبان ماه تا 73/6میلیلیتكر در گكرم در

فاضالب
ورودی

((c0

پساب
خروجی

pH

فاضالب
ورودی

پساب
خروجی

7/33
7/22
23/3
23
7/3
7/31
21/2
27/6
7/32
7/33
22
21/6
7/2
7/62
27/2
27
7/33
7/6
26
23
7/31
7/37
17/6
17/2
7/6
7/3
16/3
16
7/3
7/27
11/3
11/2
7/33 -7/33 7/37 -7/22 22-11/3 21/6-11/2
7/31
7/36
-

خرداد ماه متغیر بوده است (جدو .)1 ،گسترة غلظت
و  MLVSSنیككز بككهترتیككب از  1331تككا  2323و  267تككا
1022میلیگرم در لیتر در نوسان بوده است .نسكبت MLVSS
به  MLSSدر راكتور  A/Oمورد مطالعه بین  3/60تا  3/36قرار
دارد .همچنكین متوسكط ماهیانكه  SVIدر طكو ،مكدت زمكان
پژوهش37/0 ،میلیلیتر در گرم بوده و  MLSSو  MLVSSنیكز
MLSS
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بهترتیب دارای میانگین كل  1113و  1112میلیگرم در لیتكر
اندازهگیری شد.
با توجه به جدو 1 ،گسكترة  PHفاضكالب ورودی از7/22
در خرداد ماه تا  7/37در آبان ماه متغیر بوده است كه متوسط
ماهیانكه PHفاضكالب ورودی در طكو ،مكدت زمكان پكژوهش،
 7/36بوده است .همچنین گسترة  PHپساب خروجی از 7/33
در مهرماه تا  7/33در خرداد ماه متغیر بوده است ككه متوسكط
ماهیانه  PHپساب خروجی در طو ،مدت زمان پژوهش7/31 ،
و برای فاضالب ورودی  7/36بكوده اسكت .در خصكوص دمكای
فاضالب ورودی ،از  11/2تكا  21/6درجكة سلسكیوس و دربكارة
پساب خروجی از  11/3تكا  22درجكة سلسكیوس در مكاههكای
مختلف سا ،متغیر بوده است.

سیستم مناسب تصفیه ایفا كنكد ،بكهطكوریككه ممکكن اسكت
آالیندههای موجكود در فاضكالب خكام در حكدی باشكد ككه بكا
به كارگیری سیستم های ساده و مناسبی همچون سیستم لجن
فعا ،بتوان به استاندارهای زیستمحیطی دست یافت .فاضالب
اخیراً به عنوان منبب جدید آب ككه كمتكرین نوسكانات را دارد،
مورد توجه متخصصان محیطزیست قرار گرفتكه اسكت .پسكاب
حاصل از تصفیه بیولوژیکی در بیشتر تصفیهخانههای فاضكالب
موجود در ایران بدون هیچ محدودیت و كنتر ،قابلتوجهی در
مصارز مختلكف و غالبكاً بكرای آبیكاری محصكوالت كشكاورزی
استفاده میشود .درحالیككه سكازمان حفاظكت محكیطزیسكت
ایران ،با توجكه به نو استفاده از پساب ،رهنمودهكایی را ارالكه
كرده اسكت ] .[21مطكابق ایكن اسككتانداردها ،بككرای تخلیككة
پكساب بكه آبهای سطحی ،غلظكت  BOD5و  TSSبایككد بككه
ترتیكككب كمتككر از  63و  133میل كیگككرم در لیتككر باشككد .ایككن
مقكدار ،در استفادة پساب برای مصارز ككشاورزی بكهترتیككب
 133و 33میلیگرم در لیتكر اسكت] .[12شكکل  3و 6مقایسكه
مقكادیر  BOD5و  TSSبكه دسكت آمكده پسكاب خروجكی ،بكا
اسكتانداردهای ذكرشكده در پكساب خروجكی بككرای مككصارز
مختلكف را نكشان میدهكد .در پككساب خروجكی تصكفیهخانكة
فاضكالب زنجكان ،متوسكط ماهیانككه غلظككككت  BOD5وTSS
بهترتیكككب 20/36و  13/72میلیگرم در لیتر بوده اسكت كككه
نكشان دهندة مطابقكت آن با اسكتانداردهای سكازمان حفاظكت
محیط زیست ایران است( .فاضالب تصفیه شده در تصفیهخانكة
شهر مهدیشهر عمدتاً برای كشكاورزی و توسكعه فضكای سكبز
شهری مصرز می شود) .از این رو بر اساس نتایج به دست آمده،
پساب خروجی این سیستم گویای وضعیت مناسكب اسكت ككه
حتی در بسیاری از سیستمهای معمكو ،مکكانیکی جدیكد نیكز
دستیابی به این حد بسیار پرهزینه است .در ارتباط بكا میكزان
CODخروجی از تصفیهخانه مقدار آن در اسكتاندارد خروجكی
به آبهای سطحی ایكران  33 mg/Lقیكد شكده اسكت و بكرای
مصارز كشاورزی  233mg/Lاست] .[12در مطالعه یغمالیكان
و همکاران ] [13پارامتر  CODبهعنوان شاخص كلكی راهبكری
تصفیهخانه بوده و براساس نتایج مشخص كردنكد ككه در همكة
ماه های مورد مطالعه ،میكزان  CODپكایینتكر از اسكتاندارهای
زیستمحیطی برای مصارز كشاورزی است .در مطالعة حاضكر
نیز میكزان  CODپسكاب خروجكی سیسكتم بكهطكور متوسكط
( 03/2mg/Lحداكثر  03/2و حداقل 21/1میلیگكرم در لیتكر)
است كه از استانداردهای محیطزیست برای ورود بكه آبهكای
سطحی و مصارز كشاورزی كمتر است.

بحث
نتایج حاصل از دادههای میدانی در كل دورة مطالعه نشكان داد
كه به طور كلی تصفیه خانه با سیستم  Anoxic-Aerobicدارای
راندمان حذز متوسكط  23/12درصكد ( BOD5حكداكثر  20و
حككداقل 17/7درصككد) ،متوسككط حككذز  12/02درصككد COD
(حككداكثر 23/17و حككداقل  11/7درصككد) و در مككورد TSS
متوسط حكذز  22درصكد (حكداكثر 23/36و حكداقل 17/32
درصكد) اسكت .براسككاس نتكایج تحقیكق حاضككر میكزان حككذز
پارامترهای مورد مطالعه در سیستم مورد تحقیكق قابكل توجكه
بوده و با راندمان به دست آمده از بسیاری از سیستمهای مورد
مطالعة سابق برابری میكند ] .[11 ،13 ،1در تحقیق ززولی و
همکاران ] [11میانگین كل راندمان حذز برای BOD5 ،COD
و  TSSسیستم لجن فعا ،تصفیهخانه فاضالب بهترتیب برابر با
27/3 ،21/2 ،23/33درصد محاسكبه شكد ككه كیفیكت پسكاب
خروجی تصفیهخانه در اكثر ماههای سا ،مطابق استانداردهای
دفكب پسكاب بكود ،و در مكواردی پسكاب خروجكی منطبكق بكا
استانداردهای زیستمحیطی انبوه است و بكا حكداكثر رانكدمان
حذز پارامترهكای مكذكور در ایكن مطالعكه اخكتالز نكاچیزی
دارد] .[11در تحقیق شریفی و همکاران] [17نتكایج حاصكل از
آنالیز پساب خروجی تصفیهخانه ،راندمان  21درصدی را نشان
داد كه در مقایسه با نتایج تحقیكق حاضكر رانكدمان بكاالتری را
اعالم كردند .بهكارگیری سیستمهای بیولوژیکی در اكثر مواقكب
برای رسیدن به استاندارهای زیستمحیطی بهویكژه در ارتبكاط
با حذز مواد مغذی ،هزینههای ساخت و بهرهبرداری را تا حكد
دو برابر تحمیل میكند .بنابراین قبل از طراحی و بهككارگیری
سیستمهای بیولوژیکی ،آنالیز اولیكة فاضكالب و تعیكین میكزان
آالیندههای ورودی مكیتوانكد كمكک شكایانی در بكهككارگیری
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تصفیه خانة مهدیشهر فاضالب خارج شده از واحد آشغا،گیكر
توسط یک كانا ،به سمت واحد انوكسیک هدایت میشكود .در
طو ،این مسیر جریانی شامل فیلتریت بلكت فیلترهكا و زهكاب
بسككترهای لجككنخشككکكككن و فاضككالب حاصككل از شستشككوی
معکوس فیلترها از طریق پمك هكای سكوپر ناتانكت بكه كانكا،
ورودی واحدهای انوكسیک برگشكت داده مكیشكوند فاضكالب
وارد شده به واحد انوكسكیک بعكد از تانكک سكلکتور از طریكق

شاخص حجمی لجن ) (SVIنیز یکی از پارامترهایی اسكت
كه به منظور بررسی خاصیت تهنشكینی لجكن در تصكفیهخانكه
فاضالب بکار میرود .مقادیر ككم  ،SVIنشكاندهنكدة وضكعیت
مناسب لجن برای تهنشینی و مقادیر بكاالتر آن ،بیكانگر حضكور
باكتریهای رشتهای در لجن و خاصیت ضعیف تهنشكینی آن و
متعاقباً ایجاد بالکینگ رشتهای است .مقدار مناسكب  SVIبكین
 63تكككا  163میلكككیلیتردرگكككرم اسكككت ] .[23 ،20 ،22در
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 میزان تجزیكهپكذیری بكاالییA/O ازاینرو فاضالب در سیستم
 مكوردA/O  همچنین نتایج نشان میدهد كه فرایند كامل.دارد
استفاده در این تصفیهخانه كارآمد بوده و در مقایسه با بسیاری
 بككا مصككرز انككرژی بككاال و،از سیسككتمهككای مکككانیکی پرهزینككه
بهرهبرداری مشکل از وضعیت خكوب و قابكل قبكولی برخكوردار
بوده است و پساب تولیدی از نظكر پارامترهكای مكورد مطالعكه
 ) با استانداردهای رایج در ایران مطابقتCOD وTSS ،BOD5(
داشته و قابلیت استفادة مجدد یا تخلیه به آبهای پذیرنكده را
.دارا است
،الزم به یادآوری است كه بهمنظور استفادة مجدد از پساب
ً خصوصككا، كیفیككت میکروبككی،عككالوه بككر كیفیككت شككیمیایی
شاخصهای میکروبی نظیر كلیفرمها و كلیفكرمهكای مكدفوعی
 بنكابراین پیشكنهاد مكیشكود ككه در،نیز حكالز اهمیكت اسكت
 تحقیقات جامعی بر كیفیت میکروبی پساب ایكن،مطالعات آتی
.تصفیهخانه انجام پذیرد

 جریككان.سككرریز وارد قسككمت دوم واحككد انوكسككیک م كیشككود
برگشتی كه از واحكد هكوادهی اسكت نیكز بكه ایكن تانكک وارد
 مدت زمان مخلوط فاضالب و لجن برگشتی در حوض.میشود
، بعكد از واحكد آنوكسكیک. ساعت است2  در حدود،انوكسیک
 بكرای حفكظ غلظكت مطلكوب تكودة.واحد هكوادهی قكرار دارد
زیستی در حوض هوادهی و همچنین حفظ ضخامت الیة لجن
 باید میزان لجن برگشتی از حوض تهنشینی به،در حد مناسب
SVI  نتایج مربكوط بكه. كرد،حوض هوادهی را نظارت و كنتر
در تصفیهخانة شهر مهدیشهر در دورة تحقیق بهطور متوسكط
 این نتایج نشان از وضكعیت مطلكوب، میلیلیتر در گرم بود37
 اسكتفاده.لجن برای تهنشینی و پسابی عاری از مواد معلق دارد
،از سیستمهای تصفیه بیولوژیکی فاضالب به صورت لجن فعكا
ارتقا یافته و با تکنولوژی مناسب عكالوه بكر ككاهش مشكکالت
راهبری و هزینههای اقتصكادی بكه اصكالح محكیطزیسكت هكم
 بكا توجكه بكه محكدودیت منكابب آب و ضكرورت.كمک میكند
 اهمیكت اسكتفاده از پسكابهكای،استفادة بهینه از ایكن منكابب
تصفیه شده در مواردی كه به كیفیكت پكایینتكری از آب نیكاز
. مشخص میشود،است

تشکر و قدردانی
محققان از زحمكات مكدیریت محتكرم شكركت آب و فاضكالب
شهری شهرستان مهدیشهر و كاركنان محترمی كه در تمامی
مراحل انجام این تحقیق اعم از همكاهنگیهكای الزم و تكأمین
. سپاسگزاری میكنند،امکانات همکاری الزم را به عمل آوردند

نتیجهگیری
 مكورد مطالعكه در حكذزA/O با عنایت به اینکه كارایی فرایند
، درصكد اسكت13  فاضالب بكهطكور متوسكط در حكدودCOD
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Abstract
Received: ????

Background & Objectives Anoxic-oxic (A/O) is a new method of Accepted: ?????
wastewater treatment and is being used in Mahdishahr wastewater
plant. Considering the lack of studies in this area, it seemed necessary
to study the performance of A/O system in wastewater treatment. This
study was carried out to evaluate the efficiency of Mahdishahr
wastewater Treatment Plant.
Materials & Methods The present cross sectional study was
conducted in 2014 during eight months. Sampling was performed two
times per week from the incoming wastewater, aeration pond and
effluent. Overall, 200 samples were collected. The efficiency of
Treatment Plant was measured by TSS, BOD5, COD, MLSS,
MLVSS, and SVI indices in aeration ponds based on standard
method. Then the data were analyzed by statistical analysis.
Results The mean concentrations of BOD5, TSS and COD in influent
were 221.6 mg/ l, 203.8 mg/l and 321 mg/l, respectively. The mean
concentrations of BOD5, TSS and COD in effluent were 23.65 mg/l,
16.79 mg/l and 34.9 mg/l, respectively. According to the results, the
average removal efficiency of BOD5, TSS and COD were about
87.25%, 91.77% and 87.29%, respectively. These results are in
accordance with standards of Iranian Department of Environment to
be used for agricultural purposes. During the study, the monthly mean
for SVI was 67.3 ml/g and the mean for MLSS and MLVSS was 1880
and 1182 mg/l, respectively.
Conclusion In present study, the efficiency of A/O process in COD
removals is approximately 89%, representing high degradability of
wastewater in A/O reactor. In addition, according to the results this Keywords: activated sludge, anoxicmethod was efficient and the effluent complied with Iranian standards oxic, Mahdishahr, performance.
in terms of COD, TSS and BOD5, thus the flow is suitable for reuse
or discharge to water courses
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