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  چکیده 
 استفاده از الگون هاي هوادهی جهت تصفیه فاضالب شهري در مناطق داراي آب و هواي گرم و سرد در :مقدمه      

با توجه به استانداردهاي سختگیرانه زیست محیطی، . یار مناسب می باشدصورت وجود زمین کافی و ارزان قیمت بس
کمبود منابع آبی و ضرورت استفاده مجدد از پساب، بهبود کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه هاي فاضالب با استفاده از 

 تصفیه خانه در این پژوهش عملکرد الگون هاي هوادهی. این الگون هاي هوادهی به راحتی امکان پذیر می باشد
  .انجام گرفت) 92 لغایت اردیبهشت 91شهریور (فاضالب شهر ایالم

مجموعاً ( ماه متوالی9نمونه برداري از ورودي و خروجی تصفیه خانه به صورت ماهیانه در مدت : مواد و روش ها      
 Biochemical oxygen demand( ،COD) Chemical oxygen (BODبراي پارامترهاي کیفی )  نمونه18

demand(،،تمام آزمایشات مطابق کتاب . کل کلیفرم ها و کلیفرم هاي مدفوعی انجام گردید  ذرات معلق، نیتروژن کل
 SPSS و  Excelاستاندارد متود براي آزمایشات آب و فاضالب انجام شد و نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار 

  .آنالیز شد)  یک نمونه ايT آزمون همبستگی پیرسون و (
راندمان حذف .  آنالیز فاضالب خام نشان داد که شدت آلودگی آن در حد متوسط می باشد:یافته هاي پژوهش    

BOD5 ،COD ،،سیستم (کل کلیفرم ها و کلیفرم هاي مدفوعی توسط تصفیه خانه فاضالب ذرات معلق، نیتروژن کل
 درصد، 75/23 درصد، 59/16 درصد، 6/82  درصد،82/78 درصد، 49/80 ایالم به ترتیب برابر) الگون هاي هوادهی

  .  درصد بود85/51
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تصفیه خانه فاضالب ایالم کارایی الزم جهت تولید : بحث و نتیجه گیري    

ارتقاء ظرفیت پساب مطابق با استانداردهاي زیست محیطی را ندارد و نیاز است اقدامات اساسی در خصوص اصالح و 
  .واحدهاي تصفیه خانه انجام پذیرد
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  مقدمه
امروزه تصفیه فاضالب شهري و دفع مناسب آن به منابع             

پذیرنده به لحاظ زیـست محیطـی یکـی از ضـروري تـرین             
هـاي اخیـر     در سـال  .  مـی رود    خدمات شـهري بـه شـمار      

هـاي   تحقیقات زیادي براي تصفیه فاضالب به کمک روش      
در  بهـره بـرداري و نگهـداري آسـان           ساده و کم هزینه و با     

 عالوه .ال توسعه انجام شده است هاي پیشرفته و در ح    کشور
بر فرایندهاي لجن فعال سایر سیستم هاي بیولوژیکی کشت 
میکروبی معلق نیز براي تصفیه فاضالب مورد استفاده قـرار          

هـاي هـوادهی    هـا الگـون   تـرین آن  می گیرند که معروف   
هاي هـوادهی بـه عنـوان         الگون کشور ما در   .)2،1(،هستند

یندهاي تصفیه ثانویه فاضالب مطـرح      ایکی از رایج ترین فر    
  هـاي  هاي هوادهی نوعی از سیـستم      الگون). 3(،دنمی باش 

ها با اسـتفاده از هـوادهی      تصفیه فاضالب هستند که در آن     
مصنوعی در یک حوضچه و فراهم نمـودن شـرایط رشـد و             

 .مواد زائد صورت می گیـرد     ها ، تبدیل     تکثیر میکروارگانیزم 
در  هاي هوادهی قابلیت انعطاف قابل مالحظـه اي را   الگون

 کــاربرد مفیــدي در دارنــد کــه باعــث شــده اســتطراحــی 
 .)5،4(،نـد کنکشورهاي در حال توسعه و توسعه یافتـه پیـدا           

هاي تصفیه فاضالب تـا حـدود زیـادي بـه            عملکرد الگون 
دمـا عـاملی    . ردشرایط آب و هوایی به ویژه دمـا بـستگی دا          

مهم در محیط هوازي الگون بـوده بـه طـوري کـه تعیـین               
ــایر      ــا و س ــاکتري ه ــا، ب ــک ه ــب جلب ــه غال ــده گون کنن

به دلیل وابستگی   ). 6(، می باشد  الگونمیکروارگانیسم ها در    
شدید این نوع روش تصفیه به تغییـرات دمـایی، در فـصول             
 سرد سال به دلیل افت دما و در نتیجه کاهش فعالیت هـاي           
میکروبی راندمان تصفیه کاهش یافتـه و اسـتفاده از هـواده            

در . ها می گـردد   سطحی موجب افت دما در این فرایند      هاي  
دلیـل رشـد و نمـو جلبـک در ایـن            ه  فصول گرم سال نیز ب    

، پساب خروجی حاوي مقادیر زیـادي مـواد معلـق          ها الگون
ــزایش    ــث اف ــه باع ــد ک ــی باش ــاز   م ــورد نی ــسیژن م  اک

از  .)7(،مـی شـود   ) BOD(وشـیمیایی  بی و) COD(شیمیایی
طرفی با وجود متفاوت بودن کیفیت پساب جلبکی این گونه          

ــزان  ــدها و میـــ ــل   وCOD ،BODفراینـــ ذرات کـــ
ــق ــق ) TSS=Total suspended solids(معلـ طبـ

 استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست قابلیت تخلیه به آب        
هاي سطحی را ندارند و تنها براي مـصارف کـشاورزي مـی         

 عملیات تخلیه لجن الگـون     .)8(،ها استفاده نمود   ن از آن  توا
  ها پرهزینه و زمان بر بوده و از مدار خارج نمودن الگون 

مورد تخلیه باعث کـاهش رانـدمان تـصفیه خانـه در حـین               
 در کنـار  .عملیات خشک نمودن و تخلیه لجن ها مـی شـود         

ـ           معایب ذکر شده   ت ، عدم نیـاز بـه نیـروي متخـصص، قابلی
، تولید لجن تثبیت شـده       هیدرولیکی و آلی باال    تحمل شوك 

و عدم نیاز به تصفیه و مدیریت لجن از مزایاي این فرایندها            
دویست هـزار نفـر     با جمعیت حدود     شهر ایالم  .)9(، باشد می
یک منطقـه نـسبتاً کوهـستانی بـا دو اقلـیم متفـاوت در               در

 سـرد   تابستان بسیار گرم و در فصول سرد داراي اقلیم نسبتاً         
طـرح تـصفیه خانـه از نـوع     . در غرب ایران واقع شده اسـت      

 طراحـی شـده کـه اولـین     مدلفرایند الگون هوادهی در دو  
 متر مکعب در روز براي جمعیـت       16200آن با ظرفیت    مدل  

 به بهره بـرداري رسـیده       1384 نفر در سال     150000معادل  
حـدود  میزان دبی متوسط ورودي به این تصفیه خانـه         . است

پـس   فاضالب ورودي .مکعب در روز می باشد رمت  20000
سـري   دوآشـغالگیر و دانـه گیـر وارد        عبور از واحد هـاي       از

سـپس بعـد از     . می گـردد  الگون هوادهی به صورت موازي      
 رودخانـه  وارددر نهایـت     ، پساب تصفیه شده   عمل ته نشینی  

  برداري نمونهدر پژوهش حاضر،     .می گردد ایالم  مهدي آباد   
کیفی فاضالب ورودي و پـساب خروجـی بـه          از پارامترهاي   

 . انجام گرفت به صورت ماهیانه   91-92در سال    مدت نه ماه  
جهـت شـناخت   می تواند   از این تحقیق    نتایج به دست آمده     

د ر تـصفیه خانـه در کـاهش پارامترهـاي کیفـی مـو             کارایی
 برنامـه ریـزي طـرح ارتقـاء         چنین به منظـور    همآزمایش و   

رت وجود مشکل مـورد اسـتفاده       در صو تصفیه خانه   راندمان  
  .قرار گیرد

  ها مواد و روش
ــرــــایــن پژوه       ساب ـــروي فاضــالب ورودي و پ ش ب
ـ  ـهـ ـالب ش ـاضـ ـانه ف ـه خـ  ـفیـی تـص  ـخروج الم بـه   ـر ای

ـــظــتمن ـــیه خـصفـــارایی تـررسی کـــور ب ذف ـدر حــه ـان
 )وعیـدفـاي م ـرم ه ـیفـرم و کل  ـفـکلی(زا اريـیمـوامل ب ـع

ـ اراـایر پـو سـ   و COD, BOD, TSS(یفیـرهاي کـ ـمت
 تـا   1391ابتـداي شـهریور     (به مـدت نـه مـاه      ) نیتروژن کل 
گیــري نحــوه قرار.  انجــام گرفتــه اســت)1392اردیبهــشت 

  شـکل ه خانه با فرایند الگون هـوادهی در       این تصفی واحدها  
مشخـصات کمـی فاضـالب ورودي و         .آمده اسـت   1شماره  

فیه خانـه شـهر     در تـص  نوسانات روزانه دبی متوسط سـاعتی       
 نـشان داده شـده   1  شمارهنمودار  و 1  شماره ایالم در جدول  

  .است
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   تصفیه خانه فاضالب شهر ایالم نحوه قرارگیري واحدهاي.1 شماره شکل
                                

  رودي به تصفیه خانه شهر ایالم مشخصه هاي کمی فاضالب و.1  شمارهجدول                                             
  مقدار  واحد  مشخصه

  l/c.d* 186  مصرف سرانه آب
  l/c.d*  8/148  تولید سرانه فاضالب

  m3/day 25500  مقدار فاضالب تولیدي
  m3/day  88/14  نشتاب

  l/s 235  متوسط جریان ورودي به تصفیه خانه
  l/s 313  حداکثر جریان ورودي به تصفیه خانه

  l/s 171  رودي به تصفیه خانهحداقل جریان و
   لیتر به ازاي هر نفر در روز        *                               

  
  

  
  
  
  
  
  
  

   نوسانات روزانه دبی متوسط ساعتی ورودي به تصفیه خانه ایالم.1  شمارهنمودار
   

 با فرایند الگـون  براي ارزیابی راندمان این تصفیه خانه            
 میزان اکسیژن مورد نیاز     اخص هاي کیفی   مقادیر ش  هوادهی

ــیمیایی  BOD=Biochemical oxygen( بیوشــ
demand(،  ــاز ــورد نیــــ ــسیژن مــــ ــزان اکــــ  میــــ

 کـل  ،)COD=Chemical oxygen demand(شیمیایی
کــل ، )TSS=Total suspended solids(ذرات معلـق 
ــروژن ــی ،)TN=Total Nitrogen(نیتــ ــل کلــ  کــ

ــرم ــاي و) TC=Total coliform(فـ ــرم هـ ــی فـ   کلـ
مورد  به صورت ماهیانه )FC=Fecal coliform(مدفوعی

ــت  ــرار گرف ــایش ق ــی و آزم ــرداري . بررس ــه ب ــت نمون جه
بـه   ) و اکسیژن محلـول pH دما،  ءبه استثنا (پارامترهاي فوق 

 درجـه   4دمـایی    و تحت شرایط      انجام گرفت   مرکب صورت
ها نیز طبق    آزمایش . به آزمایشگاه منتقل گردید    سانتی گراد 

 اندارد مندرج در کتـاب اسـتاندارد متـد بـراي       هاي است  روش
در ایـن پـژوهش    .)9(،آزمایشات آب و فاضالب انجام گرفت   

نـرم  با اسـتفاده از     دست آمده   ه  کلیه اطالعات و داده هاي ب     
  .مورد پردازش قرار گرفت SPSS و Excel هايافزار

  یافته هاي پژوهش
  نتایج میـزان مـصرف سـرانه آب و هـم      1 شمارهجدول       
ین میزان سرانه فاضالب تولیدي در شهر ایـالم را نـشان    چن

فاضـالب ورودي   نتایج به دست آمده از آزمایشات       . می دهد 
 نمـودار  . آورده شده اسـت    3 و   2 شماره   و خروجی در جداول   

 راندمان حذف آالینده هـا و عوامـل بیولـوژیکی را            2 شماره
 راندمان تصفیه  که   نشان می دهد   این نمودار . نشان می دهد  

  برابـر COD،  درصـد 49/80 برابـر   BOD5در حـذف خانه 
 59/16 برابـر  TN،   درصـد  6/82 برابر   TSS ،درصد 82/78

درصـد   85/51 برابـر  FCو درصد  75/23برابر TC ، درصد
ــه نتــایج بــ .مــی باشــد ــا توجــه ب ــالیز  و دســت آمــدهه ب آن

 BOD بــین مقــدار  ،) پیرســونآزمــون همبــستگی(آمـاري 
  ط معنادار مستقیم وجود  خروجی ارتباCODخروجی و 
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 خروجی،  BODعبارتی با افزایش مقدار     به   )P<0.05.(دارد
COD   2=95/0(.افزایش می یابد  نیز   خروجیR(  این ارتباط 

) DO= Dissolved oxygen( اکسیژن محلـول بین مقدار
مـی   معنـادار مـستقیم   نیز به صورت خروجی   DOورودي و   

 ، وروديDOبه عبارتی بـا افـزایش مقـدار        )P<0.05(باشد
DO2=96/0(. خروجــی افــزایش مــی یابــدR( ــزان  pH می

 ورودي  خـام پساب خروجی در تمام مقاطع زمـانی از پـساب    
-one sample tآنالیز آمـاري  چنین  هم .استبیشتر بوده 

test           توانـایی   نشان می دهد که تصفیه خانه فاضالب ایالم
ــذف  ــابق   BOD5، COD ،TSS ،TN حــ ــا مطــ بــ

را ندارد و    حفاظت محیط زیست ایران      استانداردهاي سازمان 
غلظت آالینده هاي فوق بیـشتر از اسـتاندارد مربوطـه مـی             

مقدار میانگین هندسـی کـل کلیفـرم هـا و       )P<0.05(باشد
وصـیه  مقـادیر ت   نیز به مراتب باالتر از       کلیفرم هاي مدفوعی  

 براي تخلیه به آب هـاي  شده سازمان حفاظت محیط زیست   
ــدســــــطحی پذیرنــــــده  )P<0.05.(مــــــی باشــــ

   
  

  91-92 در سال اضالب شهر ایالملیز فاضالب ورودي به تصفیه خانه ف نتایج آنا.2  شمارهجدول
شهریور  پارامتر

91 
  مهر

 91 
  آبان

 91 
  آذر

 91 
  دي 
91 

  بهمن
91 

  اسفند
 91 

  فروردین
 92 

اردیبهشت 
92 

      میانگین

 251 192 238 275 277 235 264 230 224 17/27±9/242    (mg/l)اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی

 554 396 495 552 572 360 595 495 456 74/80±3/479    (mg/l)اکسیژن مورد نیاز شیمیایی

 335 242 334 214 346 345 257 292 331 19/50±5/299 (mg/l) کل ذرات معلق

 08/4 14/5 65/5 73/5 8/5 94/5 84/5 8/3 72/3 94/0±1/5 (mg/l)  اکسیژن محلول

PH 19/7 44/7 53/7 24/7 63/7 26/7 57/7 54/7 46/7 21/0±4/7 

 8/23 8/22 12/20 8/17 9/15 25/13 3/15 6/16 21/23 87/3±7/18 (C˚)درجه حرارت فاضالب

 50 47 48 44 46 46 47 52 53 98/2±1/48 (mg/l)کل نیتروژن
 1000 /کل کلیفرم 

(MPN/100ml) 
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 00±8000 

 1000 /کلیفرم مدفوعی 
 (MPN/100ml) 

240 240 240 240 240 240 240 240 240 00±240 

 1018 1025 1065 1054 1064 1056 1094 1166 1041 21/44±1065 (µs/cm) هدایت الکتریکی

 687 648 768 759 770 762 732 756 676 18/46±6/728 (mg/l) کل جامدات محلول

  
  91-92 در سال اضالب شهر ایالمنالیز پساب خروجی از تصفیه خانه ف نتایج آ.3 شماره جدول

شهریور  پارامتر
91 

  مهر
 91 

  آبان
 91 

  آذر
 91 

  دي 
91 

  بهمن
91 

  اسفند
 91 

  فروردین
 92 

اردیبهشت 
92 

      میانگین

 54  45  49  34 72 47 51 6/41 32 83/11±3/47    (mg/l)اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی

 4/118 2/99 75/111 71 138 115 110 92 71 12/22±9/102    (mg/l)اکسیژن مورد نیاز شیمیایی

 45 36 48 59 48 6/45 56 67 48 07/9±3/50 (mg/l) کل ذرات معلق

 22/5 71/5 1/6 14/6 3/6 36/6 25/6 94/3 01/4 97/0±5/5 (mg/l)  اکسیژن محلول

PH 74/7 57/7 88/7 67/7 76/7 64/7 85/7 63/7 65/7 10/0±7/7 

 14/22 34/21 7/19 3/16 6/13 42/12 8/13 9/12 8/19 88/3±9/16 (C˚) درجه حرارت فاضالب

 48 23 45 26 42 41 43 48 47 35/9±3/40 (mg/l) کل نیتروژن
 1000 / کل کلیفرم 

(MPN/100ml) 
4600 4600 8000 1100 8000 8000 8000 4600 8000 2494±6100 

 1000 /مدفوعیکلیفرم 
 (MPN/100ml) 

115 115 120 115 115 115 115 115 115 5/99±5/115 

 1135 1037 1184 1187 1192 1174 1188 1184 1014 48/69±1143 (µs/cm)  هدایت الکتریکی

 705 673 789 682 688 675 710 772 659 31/45±9/705 (mg/l)  کل جامدات محلول
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  91-92 در سال  ایالمپارامترهاي مختلف در تصفیه خانه فاضالبراندمان حذف  میزان .2  شمارهنمودار
  

  بحث و نتیجه گیري
مطالعه عملکرد تصفیه خانـه فاضـالب در حـذف کلـی             

 کیفـی مـوثر بـر    عواملفرم، کلی فرم هاي مدفوعی و سایر      
 درهمـان طـور کـه       . کیفیت آب در شهر ایالم انجام گرفت      

فاضـالب  مـصرف آب و     مده است، سـرانه      آ 1  شماره جدول
 لیتـر بـه   150  و186در شهر ایالم به ترتیـب برابـر   تولیدي  

متوسط سرانه مـصرف آب در       .ازاي هر فرد در روز می باشد      
به ازاي هر فـرد      لیتر   150-220  ایران در رنج   جوامع شهري 

د تبـدیل آب   درص80 با توجه به ضریب       که در روز می باشد   
ه تولید فاضالب در کشور ما حدود       سران متوسط   ،به فاضالب 

 .)10،11(، لیتر به ازاي هر فـرد در روز مـی باشـد        176-120
میـزان  نشان می دهد که در این مطالعه نتایج به دست آمده    

 برابـر بـا متوسـط       تقریبـاً سرانه فاضالب تولیدي شهر ایالم      
بـا  . دي در بقیه شهرهاي ایران می باشد      سرانه فاضالب تولی  

رف سرانه آب و تولید سرانه فاضالب مـشخص         توجه به مص  
 درصد آب مصرفی بـه شـکل   80می شود که در شهر ایالم       

نظر از  با صرف(فاضالب وارد تصفیه خانه فاضالب می گردد   
 نوسـانات روزانـه فاضـالب       1  شماره نمودار ).نشتاب تولیدي 

همـان طـوري کـه    . ورودي به تصفیه خانه را نشان می دهد 
 دو  دارايرودي بـه تـصفیه خانـه        مشخص است، فاضالب و   

 و حـداقل  می باشـد  )19-20 و 12-14ساعات (پیک ساعتی 
 شب اتفـاق مـی   2-4دبی ورودي به تصفیه خانه در ساعات       

 نتایج آنالیز فاضـالب خـام ورودي بـه          2 شماره جدول   .افتد
همان طور که مشخص است،     . تصفیه خانه را نشان می دهد     

-277 فاضالب تولیدي شـهر ایـالم در رنـج           BODمیزان  
 میلی گرم بر لیتر مـی باشـد کـه جـز فاضـالب هـاي              192

متوسط از نظر شدت مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی تقسیم          
 بقیـه پارامترهـاي فاضـالب ورودي نیـز در           .بندي می شود  

بر اساس نتایج بـه      . فاضالب هاي متوسط می باشد     محدوده

 تصفیه خانه در کـاهش  راندمان ،2  شماره، نمودار دست آمده 
BOD5 ،COD ،TSS، TN ،TC و  FC برابـر به ترتیب  

.  درصد مـی باشـد  8/51 و  7/23،  6/16،  6/82،  8/78،  5/80
انه فاضالب ایالم از نظر پارامترهایی ماننـد    تصفیه خ اگر چه   
BOD5 ،COD ،TSS  ًبـاالیی مـی    داراي رانـدمان نـسبتا 

 اساس آالینده هاي فوق  بر ، ولی کیفیت پساب خروجی    باشد
ــ ــوژیکی  ه ب ــاي بیول ــصوص پارامتره ــدود مجــاز  خ  از ح

ه  بهاي پذیرنده استانداردهاي تعیین شده براي تخلیه به آب    
عمده تـرین دلیـل ایـن        )P<0.05.(باشد می    ترمراتب باال 

 ظرفیـت کـافی واحـدها و    عدم خاطره  ممکن است ب  مشکل
مبـانی  اسـاس   بـر ( بـه نحـوي کـه   ، تصفیه بـوده  هايفرایند

 ظرفیت تـصفیه خانـه بـراي بـار هیـدرولیکی            )طراحی اولیه 
 در حالی که بـر      وز طراحی شده است    مترمکعب در ر   16200

 بار هیدرولیکی بـه میـزان       1391اساس این بررسی در سال      
بـا  . مکعب در روز افـزایش یافتـه اسـت    متر 25500متوسط  

 راندمان نهایی سیـستم     ،فت زمان ماند هیدرولیکی   توجه به ا  
 و ایـن رونـد در       شـت خواهـد دا  تصفیه کـاهش محـسوسی      

بررسی آمار مقطع زمانی پژوهش به وضـوح مـشخص شـده      
مقدار مجاز کل کلیفرم و کلیفرم هاي مدفوعی بـراي            .است

هـاي سـطحی پذیرنـده بـر اسـاس اسـتاندارد         تخلیه به آب  
  اعالم شده 400و  MPN/100 CC  1000محیط زیست

 کل کلیفـرم و   مقادیرمطالعه،  در حالی که در این   .)11(،است
از  بـسیار بـاالتر   در پساب تصفیه شده      کلیفرم هاي مدفوعی  

 (مان حفاظت محیط زیست ایـران مـی باشـد   استاندارد ساز
PN/100CC106×8-1/1 وکلیفـرم    بـراي MPN/100 

CC  105×2/1-15/1   قابلیـت  کـه   ) کلیفرم مـدفوعی  براي
انجـام   بـا    سـت را نـدارد و نیـاز ا      هاي پذیرنده    بتخلیه به آ  

 ایـن مقـدار بـه حـد     اصالحات مناسب در فرایندهاي تصفیه   
در آب هـاي سـطحی       و سپس دفـع       شده دهیاستاندارد رسان 
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 ایـن تـصفیه خانـه      BOD5 بـه    CODنـسبت    .گیردانجام  
 می باشد که به نظر می رسد این نسبت بـاال بـه              2باالتر از   

 دلیل شوك ناشی از تخلیه ناگهانی فاضالب تانکرهاي لجن        
هاي جاذب در قسمت انتهایی خط انتقال فاضالب       کش چاه 

نیـز  کـه ایـن امـر        خام در  نزدیکی تصفیه خانه مـی باشـد         
 بـر . ر این تصفیه خانـه را سـبب مـی شـود          د TSS افزایش

در ) 1388(کــر و همکــاران اســاس مطالعــه اي کــه توســط
خصوص بررسی عملکرد و روش هاي بهینه سـازي الگـون       

ه فاضـالب شـهر بنـدر گـز انجـام         هاي هوادهی تصفیه خان   
گرفت، نتایج به دست آمده نشان داد کـه رانـدمان سیـستم             

 کل کلیفرم هـا و      ،BOD5  ،COD  ،TSSموجود در حذف    
ــر  ــب براب ــه ترتی ــدفوعی ب ــرم م ، 3/99، 76 ،79 ،8/76 کلیف

 درصد بوده و پساب خروجی از کیفیـت بیوشـیمیایی           16/99
 برخـوردار نبـوده،   قابل پذیرش دفع یا کاربري استفاده مجدد  

ولی از نظر میکروبی کیفیت قابـل قبـول سـازمان حفاظـت             
 تـصفیه  وضعیت پساب خروجیو محیط زیست ایران را دارد      

 بـر عکـس وضـعیت هـاي        شهر بندر گـز   خانه مورد مطالعه    
ــاً ــا متعــارف در زمــستان غالب ــوب و در بقیــه فــصل ه  مطل

نی  در مطالعه اي دیگر که توسط حس      ).8(،نامطلوب می باشد  
و همکاران تحت عنوان بررسی کارایی الگون هاي هوادهی        
در تصفیه خانه فاضـالب شهرسـتان خـوي انجـام گرفـت،             

، کل کلیفرم ها   BOD5  ،COD  ،TSSشاخص هاي کیفی    
و کلیفرم هاي مدفوعی در فاضالب ورودي و پساب خروجی      

سـاس نتـایج بـه دسـت آمـده           ا بر. مورد ارزیابی قرار گرفت   
 34/89مترهاي ذکر شده به ترتیـب برابـر        راندمان حذف پارا  

ــد ــد 52/82، درص ــد 91/90، درص ــد  99/99، درص و درص
در صورت تخلیه به آب هـاي       گزارش شد که    درصد   68/99

 در حـد اسـتاندارد   COD و BOD5سـطحی بایـد کـاهش    
سـازمان حفاظـت محـیط زیـست ایـران مـورد توجـه قــرار        

ن می دهد  نشامده در این پژوهش  آبه دست   تایج  ن .)4(،گیرد
 در تصفیه خانه فاضالب ي فوق که راندمان حذف آالینده ها    

ــالم ــهر ای ــوادهی ش ــون ه ــه روش الگ ــوده و   ب ــافی ب ناک
استانداردهاي دفع پساب در آب هاي سطحی را برآورده نمی  

اقدامات افزایش کارایی تصفیه خانه ذیل بایستی       جهت  . کند
ـ          مانند اساسی ا افزایش ظرفیت واحـدهاي تـصفیه مطـابق ب

بهینه سازي فرایند تصفیه جهت افـزایش   معیارهاي طراحی،   
راندمان کلـی تـصفیه خانـه فاضـالب، آمـوزش راهبـران و              
پرسنل تصفیه خانه در راستاي دستیابی به حد مجـاز تخلیـه       

پیوسته به آب هاي سطحی و مصارف کشاورزي، راه اندازي          
سیستم گندزدایی پساب خروجی و بهینه سـازي کیفیـت آن       

 . تفاده در مصارف خاص اتخاذ شودجهت اس
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Abstract 

Introduction: Using aerated lagoons for the 
treatment of municipal wastewater in areas 
with warm and cold climate is very 
convenient, provided   enough and cheap 
land will be existed. Because of the strict 
environmental regulations, water resources 
shortage and the necessity of effluent reuse, 
treatment of municipal wastewater by 
aerated lagoons is easily feasible. This 
study was performed to evaluate the 
performance of aerated lagoons of Ilam city 
from September 2012 to May 2013. 
  

Materials & Methods: The sampling 
(eighteen samples) from inlet and outlet of 
the treatment plant under study was 
conducted during nine tandem months. 
Performance of the waste water treatment 
plant was evaluated using determining the 
indices such as biochemical oxygen 
demand (BOD5), chemical oxygen demand 
(COD), TSS, TN, total coliform and fecal 
coliform in the influent and effluent. All the 
experiments were conducted according to 

the standard method for the examination of 
water and wastewater reference and the 
results were analyzed by Excel and SPSS 
(Pearson's correlation and T-test) softwares. 
 

Findings: Analysis of raw wastewater 
showed that its pollution rate was 
intermediate. The removal efficiency of the 
treatment plant for BOD5, COD, TSS, TN, 
total coliform and fecal coliform were 
80.49%, 78.82%, 82.6%, 16.59%, 23.75% 
and 51.85%, respectively.  
 

Discussion & Conclusion: The results 
indicated that the treatment plant does not 
have required efficiency according to the 
environmental standards. Therefore, 
appropriate measures are required to 
modify and upgrade capacity of units of the 
treatment plant. 
  
Keywords: Ilam, municipal wastewater 
treatment, aerated lagoon, coliform, fecal 
coliform, removal efficiency 

.  
 
1. Dept of Environmental Health, Faculty of Health, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran. 
2. Agriculture Faculty, Ilam University, Ilam, Iran. 
3. Ilam Islamic Azad University, Ilam. Iran. 
4. Water and Wastewater Organization, Ilam, Iran. 
 * (corresponding author) 

 
 
 

 

 

ty of Medical SciencesScientific Journal of Ilam Universi  

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1424-fa.html
http://www.tcpdf.org

