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 یانرژ مصرف کردیرو با یصنعت فاضالب یهاخانههیتصف یخروج پساب یکاربر یاسهیمقا یبررس

 

 ییکوتنا ییگلبابا فرشاد ،نژادفالح حهیمل ،یدهندیب ینب غالمرضا ،*یمهرداد ناصر ،یثقف سحر

 ستیز طیمح یمهندس گروه ست،یز طیمح دانشکدة تهران، دانشگاه

 (22/23/29: رشیپذ خیتار -22/22/23: لیتحو خیتار)

 

 دهیچک

 زانیو م یمختلف پساب خروج يربرکا لحاظ از صنعتی هايشهرك البفاض ةخانهیتصف 55 ،تحقیق این در

 يهاآبکامل وارد  صورتبه یپساب خروج ه،خانهیتصف هفده در .ندشد یبررس یکیالکتر يانرژ ةنیهز

 یاز پساب خروج خانههیتصف 44 ،هستند واقع کشور شمال در هاخانههیتصف نیا شتریب ،دنشویم یسطح

 و يکشاورز مانند یمصارف يبرا هاخانههیتصف ریسا پساب و کنندیم استفاده سبز يفضا ياریآب يبرا

 ،نیهمچن .دارند کاربرد ...و ینیرزمیز يهاآب قیتزر يبرا خانههیتصف اطراف بکر يهانیدر زم يآزادساز

 محاسبه يمتر مکعب فاضالب ورود کی يازا به هاخانههیتصف ةماهان یمصرف یکیالکتر يانرژ ةنیمتوسط هز

 052 یال 522و  522 یال 452 نیب ریو مقاد day3m 452/کمتر از  یبه پنج گروه با دب هاخانههیتصف و شد

 يهاخانههیحاصل شد که در تصف جهینت نیا تیو درنها شدند يبنددسته 1222 يو باال 1222 یال 052و 

البفاض مکعب متر کی يازا به یکیالکتر يانرژ مصرف ترکوچک يهاخانههیتصف با سهیمقا در تربزرگ

 

 ةاستفاد ضرورت به یصنعت فاضالب يهاخانههیتصف به یاعمال يهانهیهز به توجه با حال .است شتریب يورود

 .دشوتوجه  شتریب دیبا پسابمجدد 

 

 . پساب يکاربر ،یفاضالب صنعت خانه،هیتصف افت،یباز ،يانرژ :یدیکل یهاهواژ

 

 و هدف مقدمه. 1
 هب رو آن در مختلف صنايع و است توسعه درحال كشوري ايران

هاي صنعتي در شهرها و شهرك ،با پيشرفت صنايع .نداگسترش
 به توجه با. ]5[ نداساخت درحال يا شد داثها احاطراف آن
 تيرعا و طرفکي از يآب يهاکرهيپ يو آلودگ عيصنا ةتوسع

پساب  تيريمد ،گريد طرف از يطيمحستيز ياستانداردها
 ،رياخ ةده چند در .]4[ است تياهم يادار شياز پ شيب عيصنا
 شيبا افزا يجد ةمبارز يراستادر  يو مهندس يفن يهاتالش

 هاروش نياز جمله ا .است افتهيتوسعه  ستيز طيمح يآلودگ
 ييايميش رييتغ و ليتبد ها،ندهيآال ياندازدام به توانيم

 يمواد به ندهيآال مواد ليتبد يندهايفرا و زائد مواد و پسماندها
 محيط از صيانت و حفظ براي. ]3[ كرد اشاره كمتر يآلودگ با

فاضالب توليدي خود  نداهاي صنعتي موظفشهرك تمام زيست
و بعد از كاهش آلودگي و رساندن پارامترهاي  كنندرا تصفيه 

 فيزيکي و شيميايي و بيولوژيکي فاضالب به حد استاندارد محيط
 .]4[ نندكزيست خود را وارد محيط جيخرو پساب زيست،
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 ةيمشخص مثل ته يكاربر يبرا ديبا هاخانههيتصف فاضالب
 يهاآب به هيتخل اي يمصارف كشاورز يپساب مناسب برا

هاي شهرك فاضالب .]5،6[ شود هيتصف... و يسطح و ينيرزميز
هاي سمي از جمله فلزات سنگين و... صنعتي حاوي آالينده

عتي هاي صنب شهركفاضال ةسيستم تصفي ،بنابراين هستند؛
ها به آن از خروجي پساب تا باشند داشته راالزم  ييابايد كار
در جهان  نيريآب ش منابع. ]0[ نرساند آسيب زيست محيط
 4/70 جهان در موجود آب كل از كهيطوربه است،اندك  اريبس

 45است و كمتر از  نيريآن ش درصد 8/4شور و تنها  درصد
است.  استحصالقابل  نيمز كرة نيريآب ش حجمدرصد 
 عيتوز نيزم سطح در کنواختي طورمنابع به نيا ،نيهمچن
اندك  رايمنابع بس نياز ا زيكشور ما ن سهم متأسفانهو  اندنشده
 يكشاورز رشد ،ياقتصاد رشد ت،يجمع شيافزا با يطرف از. است
 شيآب درحال افزا ةسران مصرف مقدار يصنعت يهاشرفتيپ

 است كاهش درحال ايدن در موجود آب انزيم كهيدرحال ،است
حدود  يشمس 5330 -5335در سال  رانيآب در ا ةسران. ]8[

 در شوديم ينيبشيپ و بود سال در مکعب متر 4222-5222
 برسد سال در مکعب متر 822 حدود به يشمس 5422 سال

 و خشک مناطق در ژهيوبه ،يآب منابع كمبود ليدلبه .]7[
 شدههيمجدد از فاضالب تصف ةاستفاد ان،ريا دمانن يخشکمهين
 يکي عنوانبه گريد مصارف و يكشاورز و سبز يفضا ياريآب در
مجدد  ةاستفاد. ]52[ شوديدرنظر گرفته م ياهداف اصل از

 از ياديز يايمزا يدارا يكشاورز يكاربر در ژهيوفاضالب به
 مانند يمغذ مواد از استفاده پساب، فروش از حاصل سود جمله
 يكودها از استفاده كاهش و فاضالب در موجود تروژنين و سفرف
 هاخانههيتصف به ياعمال يهانهيهز كاهش جهيدرنت و ييايميش
 ،55[ است... و ستيز طيمح حفظ و نيريش آب مصرف كاهش و
 بودنمناسب دارد يفراوان تياهم ارتباط نيا در آنچه. ]54
 آن انطباق و يکروبيم نظر از ژهيوبه شدهاستفاده پساب تيفيك
 ةاستفاد در .]54 ،53[ است يجهان و يمل معتبر ياستانداردها با

 يهاجنبه پساب و يکروبيم تيفيمجدد از پساب، اگر به ك
 انسان يسالمت يبرا يجد ياهخطر نشود، يتوجه آن يبهداشت
جه تو شتريموضوع ب نيابه  يزمان .ديآيم وجودبه ستيز طيو مح
 و يسبز عموم يفضا ياريآب يبرا يب خروجكه از پسا شوديم

 .]56 ،55[ استفاده شود جاتياز جمله سبز يمحصوالت خوراك
 مرتب صورتكاربرد مجدد فاضالب به ،ستميب قرن لياوا از
 البفاض مجدد مقررات نياول و آغاز کايآمر يايفرنيكال التيا در
بعد  .شد نيتدو التيا نيهم در 5758 سال در زين ياريآب در
 ااجر به ياريآب يبرا زونايآر و ايفرنيكال در ييهاپروژه ،آنز ا

 نهيزم نيا در رياخ يهادر سال ،ما كشور در .]7[ درآمد
 به توانيم هاآن ةصورت گرفت كه از جمل ياريبس مطالعات
 .دكر اشاره ريز موارد
 ييكارا 5374 سالدر  ياهمطالع در يو الماس تيدرا
 کت ستيرا در حذف ك فاضالب ةيفتص يعيطب هايمستيس
 يهاخانههيتصف منظورنيا يبرا .دندكر يو تخم انگل بررس اختهي

 با غربالنيگو  يمصنوع زارين ستميس با نيريش قصر فاضالب
م با ه تيتثب بركة ستميبا س آباداسالمو  تيتثب بركة ستميس
د مجد ةاستفاد يبرا يپساب خروج تيفيشدند تا ك سهيمقا

ه نشان داد هر س جهينت .شود يبررس يكشاورز يكاربر درپساب 
 دارند را هاو تخم انگل ستيحذف ك يبراالزم  ييكارا خانههيتصف
 يجخرو پساب و يورود فاضالب در انگل تخم تعداد نيشتريب و
 ستا دسيکوئيلمبر سيآسکار تخم به مربوط خانههيتصف سه هر

]50[. 
 يبررس به 5387 الس در يامطالعهدر  يو انصار يبوستان
سه  يخروج ةكنندآلوده يهاعامل ةانيسال ماه کيپ علت
كه  دنديرس جهينت نيبه ا ومشهد پرداختند  ياصل ةخانهيتصف

 يراستادر  ينظارت نيقوان جاديو ا كنندهبا شناختن منابع آلوده
 و يخانگ و يصنعت مجاز ريغ يهاپساب ةياز تخل يريجلوگ
 و هافاضالب يعيطب شيپاال يهاروش به آوردنيرو نيهمچن
 عمل كه ياهانيگ و درختان كاشت با هاآن ةنديآال مواد حذف
از مشکالت  ياديز زانيم به توانيم دهند،يم انجام را هيتصف
 .]7[ كاست موجود يطيمحستيز

راندمان حذف  5383در سال  يامطالعه در يو علو يمحو
به روش لجن  فاضالب شهرك قدس ةيتصف در را هادترجنت
 هادترجنت ةيتا با توجه به حد مجاز تخل دندكر يبررسفعال 
 ينيرزميز و يسطح يهاآب يبرا هيتخل ياستانداردها براساس

 ييكنترل كارا ،يدر كشاورز شدهاستفاده نيهمچن و
 اننش جهينت. دهندانجام  را فاضالب شهرك قدس ةخانهيتصف
 هيتخل استاندارد از كمتر يخروج پساب در دترجنت ريمقاد داد
 ةيتصفبه  ،نيبنابرا است؛ ينيرزميو ز يسطح يهاآب به
  .]58[ ستين ازين شرفتهيپ

 يبررس ،5387 سال در يامطالعه در يديو جن يكاكاوند
فاضالب  يهاخانههيتصف يپساب خروج تيفيك يبرا ياسهيمقا

 جينتا .دادند انجام رااكباتان و جنوب شهر تهران  ه،يصاحبقران
 در اكباتان و هيصاحبقران يهاخانههيتصف پساب تيفيك داد نشان
 ،نيهمچن. ددار يجنوب وضع بهتر ةانخهيتصف پساب با سهيمقا
 نيدر ا يمدفوع فرميو كل تيترين رينظ از پارامترها يبرخ ريمقاد
 نيا پساب از استفاده .بود استاندارد حد از باالتر هانهخاهيتصف



 3      ...یهاخانههیتصف یخروج پساب یکاربر یاسهیمقا یبررس: ثقفی و همکاران 

 

 مصارف اي يسطح يهابه آب هيتخل يبرا خانههيتصف سه
 يخروج يهابا استاندارد نداشتنمطابقت ليدلبه يكشاورز
 .]57[ شودينم هيتوص فاضالب

 ةاستفاد مختلف يهاروش 5386 سال در يو پازوك تکدستان
 يشهر ريو غ يمصارف مختلف شهر يبرا رامجدد از پساب 

 مختلف ياهروش يمعرف ،آن دادنهدف از انجام .ردندك مطالعه
 رات،مقر نيمأت يبرا ازيمورد ن ةيتصف ةدرج و فاضالب از استفاده
در  يبهداشت ياهخطرو  يطيمحستيز ياستانداردها و تيودمحد

  .]8[ بود يصنعت و يشهر پساب از دكاربرد مجد
در  يمورد عةمطال در 4254 سال در همکاران و ايليهيك
 روش با كه را انهخهيمجدد از پساب دو تصف ةاستفاد ،ايتانزان
 ينوعمص يو وتلندها تيتثب ةبرك بيو با ترك تيتثب ةبرك
 دندرك يبررس ياريو آب يمصارف كشاورز يبرا كننديم تيفعال
 يرا از لحاظ پارامترها خانههيتصف دو يخروج پساب تيفيك و

TDS و  يمدفوع فرميو كل كل تراتيو نCOD ردندك سهيمقا. 
 مطالعه نيدر ا زي به امرا  نابتال سکير يابيارز ،نيهمچن

به كهاست  مطرح يكارگران يبرامسئله  نيا .رفتيصورت پذ
 نيا توسط شدهياريآب محصوالت با دست با ميمستق صورت
 يهااستفاده از پساب ائلمس نيا وجود با ،نداارتباط در هاپساب
 ةنکت ياقتصاد لحاظ از يكشاورز مصارف يبرا هاخانههيتصف

  .]42[ است تيحائز اهم اريسمثبت و ب
 يهاخانههيتصف يبنددسته قيتحق نيا دادنانجام از هدف
 مختلف يهايكاربر لحاظ از يصنعت يهاشهرك فاضالب
 ةاستفاد تياهم به بردنيپ و هاآن يفراوان ،يخروج پساب

 .ستا يکيالکتر يمصرف انرژ کرديبا رو يمجدد از پساب خروج
 فاضالب يهاخانههيتصف رانيا در بارنياول يبرا ،منظورنيابه

 لکهب يخروج پساب تيفيك ديد با فقط نه يصنعت يهاشهرك

 يبررس يکيالکتر يانرژ مربوط به يهانهيهز و ياقتصاد نگاه با
متر  کي يماهانه به ازا يکيالکتر يانرژ ةنيو متوسط هز ندشد

 به توجه با .شد وردآبر خانههيدر تصف يمکعب فاضالب ورود
 يانرژ مصرف ةنيزم در كه يگريد قاتيتحق و قيتحق نيا جينتا
 يهايكاربر در يکيالکتر يانرژ يوربهره شاخص و يکيالکتر
 يصنعت يهاشهرك يهاخانههيتصف در يخروج پساب مختلف
 يطراح در توانيم ،گرفت صورت مقاله ةسندينو توسط
 يعامل انعنوبه را يمصرف يکيالکتر يانرژ عامل هاخانههيتصف
 تا يکيالکتر يانرژ مصرف در تيريمد با و گرفت درنظر ثرؤم
  .كرد ييجوصرفه زين ياقتصاد لحاظ از ياديز حد
 

 هاروش و مواد. 2
از بانک اطالعات  هاداده آوريجمعو  يروش آمار بامطالعه  اين
موجود در سازمان  يصنعت هايشهركفاضالب  هايخانهتصفيه
 گرفتانجام  يرانا يصنعت هايشهرككوچک و شركت  يعصنا

 در مربوط نمودارهاي رسم طريق از هاداده يلو تحل يهو تجز ]45[
 ةيلتخ ياستانداردها انجام گرفت. يو قضاوت مهندس اكسل ةبرنام

 هايزمين و جاذب هايچاه و سطحي هايفاضالب به آب
 و است يرانا ياستانداردها امطابق ب ،هايكاربر ةبقي و يكشاورز
 ساير استاندارد از يران،استاندارد مورد نظر در ا ودننب درصورت
 .]44 ،53[ كندمي تبعيت كشورها

 
 شدههمطالع یهاخانههیتصف .2.1

در  .شد بررسي يصنعت هايشهرك فاضالب ةخانتصفيه 55
 به ورودي دبي ميزان همراه به هاشهرك اسامي ،5جدول 
 پساب كاربري هاخانهيهاز تصفدر هركدام  .ديآمي هاخانهتصفيه
 .شد يبررس روجيخ

 
 

 ]21[شده های صنعتی بررسیهای فاضالب شهرکخانه. تصفیه1جدول 
 (day3m/) دبی خانهتصفیه نام (day3m/) دبی خانهتصفیه نام (day3m/) دبی خانهتصفیه نام

 402 شهرسلمان 5522 2 توسعةفاز  آمل 352 رجایی دشهی
 522 شهرقائم تابسنگ 522 کناربابل 4222 سلیمی شهید

 522 سوادکوه شورمست 352 آبادایبک 65 آبادبستان
 522 دلیجان 4222 اشتهارد 552 خودرو وریافن

 552 فرمهین 022 نظرآباد 822 2 ارومیه
 322 بادخیرآ 522 خوارزمی 522 1 اردبیل
 322 3 اهواز 5022 آبادعلی 4522 2 اردبیل
 522 اشراق 452 فیروزکوه 72 آبادپارس

 422 دامغان 642 نصیرآباد 422 محالت
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 ]21[شده های صنعتی بررسیهای فاضالب شهرکخانه. تصفیه1جدول 
 (day3m/) دبی خانهتصفیه نام (day3m/) دبی خانهتصفیه نام (day3m/) دبی خانهتصفیه نام

 522 سمنان 5522 شهرکرد 552 شهرینکمش
 552 شاهرود 822 بروجن 552 سیرو
 542 کنارك 552 بیرجند 622 قروه
 82 زابل 435 1 بندرعباس 722 کرمان

 522 باریک آب 822 شرقی بندپی 82 اسوجی
 022 کاسپین 322 چمستان 552 لوشان
 5322 شکوهیه 342 1 ساري 72 سراصومعه

 5485 بوعلی 522 بابلسرمیرود 552 سیاهکل

 
 .دوشمي ارائه اتمشخص ،هاآن فراواني و صنعتي هايشهرك فاضالب هايانهختصفيهدر  يندهابا تنوع فرا يشترب آشنايي براي، 4جدول  در
 

 ]21[ صنعتی هایفاضالب در شهرک ةیمختلف تصف یندهایفرا یفراوان .2 جدول

 فراوانی تصفیه فرایندهای فراوانی تصفیه فرایندهای

 3 هوادهی الگون. UASB 4 11 + گسترده فعال لجن. 1

 5 تماسی هوازیبی+  چسبیده رشد هوازی. 12 4 گسترده هوادهی. 2

 ABR 5 13 . IFAS +UAFB 0+  تردهگس هوادهی. 3

 5 هوازیبی+ UABR 4 11 .SBR + فعال لجن. 1

 UABR 5. 11 5 هوازیبی الگون+  هوازی الگون .1

6.  IFAS +UABR 54 16. گسترده هوادهی  +UAFB 5 

7 .E.A +G.A.R 5 17 .4 تماسی هوازیبی+  گسترده هوادهی 

8 .EA  +UABR 3 18 .EA  +UAFB 5 

 SBR  +EA 5. 19 3 فعال جنل. 9

11 .AGAR  +UAFBR 5 21 .SBR +UASB 5 

 
 يتبا رعا شدهبررسي هايخانهتصفيه يخروج پساب
 يمختلف هاييكاربر براي تواندمي خروجي هاياستاندارد

 هاييكاربر براي يپساب خروج استاندارد. دشو استفاده
 .]44[ ديآمي 3جدول  درمختلف 

 
 ]22 ،19[پساب  یفیک یمجاز پارامترها ةمحدود .9 جدول

 BOD 
(Mg/l) 

COD 
(Mg/l) 

TSS 
(Mg/l) 

Fecal 
Coliform 

NH4 
(Mg/l) 

PO4 
(Mg/l) pH TDS 

(Mg/l) 
 5522 6-5/8 55 52 422 522 422 522 یکشاورز مصارف

و  یشهر ،یتفرج مصارف
 یپروریآبز

5 52 32 422 24/2 5 7-6 052 

 5222 6-7 4 4 422 32 05 32 یصنعت استفادة

 5522 5/6-5/8 6 5/4 422 42 62 32 یسطح آب به هیتخل

 5522 5-7 6 5 422 42 62 32 جاذب چاه به هیتخل

 

 و بحث یجنتا .9
 يصنعت هايشهركفاضالب  هايخانهتصفيه يبررس با

 :شد مشخص زير صورتبهمختلف پساب  هايكاربري
 به رودخانه  تخليه. 5

 ادامة
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 آب كانال طريق از سبز يفضا آبياري. 4
 كشاورزي مصارف. 3
 ايقطره ياريآب يقسبز از طر يفضا آبياري. 4
 كشاورزي مصارف و سبز فضاي آبياري. 5
  يساختمان يسبز و كارها يفضا آبياري. 6
 به رودخانه  يهسبز و تخل يفضا آبياري.0
  فاضالب شبکة شويوشست و سبز فضاي آبياري. 8
 جاذب چاه به تخليه و سبز فضاي آبياري. 7

 هرودخان خشک بستر به تخليه و سبز فضاي آبياري. 52
 رودخانه به تخليه و كشاورزي مصارف. 55
 هايقنات يااحي براياطراف  ياباندر ب آزادسازي. 54
 خشک
  يرزمينيز هايآب جذب. 53
 نشان اعداد ترتيببهباال را  هايكاربري يفراوان 5 شکل

 .دهديم

 

 
 ]21[ صنعتی هایشهرک هایخانهتصفیهدر  یمتفاوت پساب خروج هایکاربری یفراوان .1 شکل

 
ر د يفراوان يشترينب ،مشخص است 5 شکلاز  طوركههمان
 حدود عنيي ست؛هامربوط به رودخانه يپساب خروج يكاربر
 كه -ياز پساب خروج شدهبررسي هايخانهيهاز تصف درصد 34
 -دشوين آن به استانداردها مصرف رساند ياديز ةهزين

 را خروجي پساب كه هاييخانهتصفيه بيشتر .كنندنمي استفاده
 اندشده واقع كشور شمالي مناطق در كنندمي هارودخانه وارد
 و ياز پساب خروج استفاده مسئلة بهآب  يفراوان دليلبه كه
 .نشد يقآن توجه عم يافتباز

 پساب از خانهيهتصف 46 ،پساب كاربري موارد تمامي بين از
 شش و كنندمي استفاده آبياري مصارف براي خود خروجي
 كارهب كشاورزي مصارف در را خروجي پساب خانهيهتصف
 و ياريدر مصارف آب ياز پساب خروج استفاده .برنديم

 با هك باشددر مناطق خشک  يمناسب ةگزين تواندمي يكشاورز
پساب  يفيتك هايشاخص كهدرصورتي ند،اآب مواجه دكمبو
ب و فسفر مناس يتراتمثل ن ياستفاده در كشاورز براي يخروج
محصوالت  ياريآب برايمجدد از فاضالب  ةاستفادباشد. 

 براي ،همچنين و شوندمي مصرف خام شکلكه به يخوراك
 يه،ثانو ةتصفيگلف به حداقل  هايزمينو  سبز يفضا ياريآب
 شدهيهپساب تصف يفيتدارد و ك يازن ييو گندزدا يلتراسيونف
كلر  ،2mg/lكدورت كمتر از  ،pH 7-6 ،BOD<10 mg/l يدارا

 .استدر حد صفر  يمدفوع يفرمو كل 1mg/lاز  كمتر باقيماندة
 خوراكي يرمحصوالت غ ياريآب برايمجدد از فاضالب  ةاستفاد
 بياريآ ،شوندمي مصرف پخته صورتبه كه محصوالتي و

و مراتع  يدرختان جنگل ياريآب يبري،ف و ايعلوفه گياهان
دارد  ازين ييو گندزدا يهثانو ةتصفي حداقل به يردهش يواناتح

و  pH 7-6 ،BOD<30 mg/l، SS<30mg/l شدهيهو پساب تصف
 422كمتر از  يمدفوع يفرمو كل 1mg/lدر حد  يماندهكلر باق
 .]8 [ است ليتريليم 522عدد در 
در  اهپساباز  هاهخانتصفيه از درصد 64 حدود 
 ممکن كه كنندمي استفاده ياريو آب يكشاورز هاييكاربر
 استانداردهاي بحث بهالبته  باشد. يعدد قابل قبول است

 يداب حتماً يكشاورز يكاربر برايپساب  ةاستفاد براي خروجي
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 يخروج ياستانداردها نکردنيترعا زيرا ،دشو يقتوجه عم
 هاانسانو سالمت  يستز يطرا به مح يجد هايآسيب توانديم
 ،دوشمي مشخصاز شکل  طوركههمان ،6 كاربري در .كند وارد
 ياريآب برعالوه را شدهيهپساب تصف يهاخانهيهمورد از تصف دو
 يبرا .برندمي كاربه يزن يمصارف ساختمان برايسبز  يفضا

امل ش يدبا يازمورد ن ةيحداقل تصف ساختماني مصارف كاربري
 يدبا شدههتصفي پساب كيفيت. باشد ييو گندزدا يهثانو ةيتصف
و كلر  pH 7-6 ،BOD<30 mg/l، SS< 30 mg/l يدارا
عدد  422كمتر از  يمدفوع يفرمو كل 1mg/lدر حد  يماندهباق
 .]8[ باشد ليتريليم 522در 

 هايآب تغذية يبرا يكه از پساب خروج 53 يكاربر در
 ةيخلت يبرا .يمدار يمورد فراوان يک ،شودمياستفاده  زيرزميني
 و يهثانو ةتصفي حداقل زيرزميني هايآب ةيتغذ برايفاضالب 
 يدارا يدبا شدهيهپساب تصف يفيتاست. ك يالزام ييگندزدا

pH 7-6 ،BOD< 30 mg/l، SS< 30mg/l در  يماندهو كلر باق
 522عدد در  422كمتر از  يمدفوع يفرمو كل  1mg/lحد 
 انرژيمصرف  ةهزين ميزان بررسي .]8[ باشد يترليليم

 آن يجنتا و گرفتانجام  يزن يانتخاب هايخانهيهتصف الکتريکي
 .شوديمشاهده م 4 شکلدر 

 

 
 ]21[ هاخانهتصفیه یمصرف الکتریک انرژیماهانة  هزینةمتوسط  یزانم .2 شکل

 
 هايخانهتصفيهاز  درصد 72در دهدمينشان  4 شکل
 عبمک متر يماهانه به ازا يبرق مصرف ةينهز يزانم دهشبررسي
 يانگينم همچنين،. است يالر 522222 زير روزانه فاضالب
 صورت در عنيي است؛ day3m/562 هاخانهيهتصف يدب

 ينتمام ا هاخانهيهتصف يمجدد از پساب خروج نکردناستفاده
 کخشيمهن يكشور يرانا ينکهبا توجه به ا .رودميمقدار هدر 

 هايتعرفه و يابدمي افزايش روزروزبه آب منابع كمبود و است
 هميتا پساب بازيافت مسئلة يابد،مي يشافزا يزن يآب مصرف
 ةنيمتوسط و هز يبا توجه به دب ،ينهمچن .كندمي يداپ ايويژه

 يبيتقر طوربهشد  وردآبر ،هاخانهيهدر تصف يبرق مصرف

اب پس توليد براي يمصرف برق ةهزين ماه در ريال 56،222،222
 هايهزينه مثل ديگر هايهزينه به توجه با. شودمي
 در پساب از استفاده لزوم برداريبهره و گذاريهسرماي
  .شودمي دوچندان آن بازيافت و مفيد هايكاربري
 ياتئبا جز يکيالکتر يانرژ ةهزين شدنمشخص منظوربه
 day3m 452/كمتر از  دبي باوه گر پنجبه  هاخانهيهتصف ،بيشتر
 يال 052و  052 يال 522و  522 يال 452 ينب يرو مقاد
نشان  3كه در شکل  شدند بنديدسته 5222 يو باال 5222
 .دوشميداده 
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 مصرفی الکتریکی انرژی هزینةو  یورود یبا توجه به دب هاخانهتصفیه بندیگروه .9 شکل

 
يهگروه اول تصف ،شد دهدا نشان 3 شکل در طوركههمان
 ةتصفي عمل  day3m452/كمتر از  يهستند كه با دب هاييخانه

 خانهتصفيه 43 با برابر هاآن تعداد .دهنديفاضالب را انجام م
 کي يبه ازا ماهانه يکيالکتر انرژي ةينمتوسط هز يزانم .است

 ريال 44780 با برابرگروه  ينا در يمتر مکعب فاضالب ورود
 يال 452از  هاآن دبي كه هاخانهتصفيه ،دوم روهگ در. است
/day3m 522 دهندمي تشکيل را خانهيهتصف دوازده ،است .
ابر گروه بر ينا در ماهانه يکيالکتر انرژي ةهزينمتوسط  ميزان
 يال 522 يدب با كه ،سوم گروه در. است يالر 52660با 

/day3m 5222 4رابر با ب هاخانهيهتصف تعداد ،كنندمي فعاليت 
روه گ ينا در ماهانه يکيالکتر انرژي ةهزينمتوسط  ميزان ،است

 يال 052 يدر گروه چهارم و پنجم كه با دب .است يالر 55222
 تعدادشان ،كننديم يتفعال  day3m 5222/ از يشترو ب 5222
 يزانم ترتيببهو  است خانهيهتصف 8و  4 با برابر ترتيببه

متر  يک يبه ازا ماهانه يمصرف کييالکتر انرژي ةهزينمتوسط 
 يالر 555،052 و 522522 با برابر يمکعب فاضالب ورود

 .هستند توجهي شاياناست كه اعداد 
 

 بندیجمع .1
 پنج در كه كرد برآورد نيچن توانيم ،قيتحق جينتا به توجه با

 زانيم يصنعت يهاشهرك يهاخانههيتصف از شدهمشخص گروه

 به يورود يدب شيافزا با هاخانههيتصف يکيالکتر يانرژ ةنيهز
 ةنحو از شيافزا نيا از يقسمت .ابدييم شيافزا هاخانههيتصف

 دستبه كنندگانمصرف يبرا يکيالکتر يانرژ ةتعرف محاسبة
 صورتبهمصرف  شيبا افزا يکيالکتر يانرژ تعرفة رايز د،يآيم

 يريگجهينت نيچن توانيم ،نيهمچن .ابدييم شيافزا مضاعف
 يهاخانههيتصف با سهيمقا در تربزرگ يهاخانههيتصف دركرد كه 
 اضالبف مکعب متر کي يازا به يکيالکتر يانرژ مصرف تركوچک
 گرفتهانجام يهايبا توجه به بررس ،نيبنابرا ؛است شتريب يورود
 موضوع ميريگيم جهينت ،شدهمطالعه يهاخانههيتصف يرو

 در هاخانههيتصف يوجمجدد از پساب خر ةاستفاد
 با ييهاخانههيتصف به نسبت باال يورود يدب با هاييخانههيتصف
 ياعمال يهانهيهز رايز د،دار يشتريب تياهم ،كمتر يورود يدب
مطابق با  يپساب خروج ديتول يبرا هاخانههيتصف نيابه 

هالوع ،نيبنابرا ؛است يتوجه انيشااعداد  يخروج ياستانداردها
عوامل  نيتراز مهم يمسائل اقتصاد ،يطيمحستيزمسائل  بر
 .شوديآن محسوب م افتيمجدد از پساب و باز ةاستفاد يبرا

 يكاربر کياز  شيب هاخانههيتصف اكثر در شد شاهدهم ن،يهمچن
 ديبا ،منظور نيا هب .دوشيمدرنظر گرفته  يپساب خروج يبرا

مطلوب  تيفيك ،يروجخ ياز لحاظ استانداردها يپساب خروج
 .باشد داشته مجزا يهايكاربر از هركدام يبرا را
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