
Journal of North Khorasan University of Medical Sciencesمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی        

:(Student Research Committe Supplementary)5;9272013-933:)ویژه نامه کمیته تحقیقات دانشجویی(5؛1392 927-933

: لجن فعالتصفیه فاضالب به روشدر سیستمهاحذف مواد آلی و نوترینتبررسی 
مطالعه موردي شهر بجنورد

4رضا قربانپور،*3، احسان ابویی مهریزي1ییمهامی، مر2، میترا غالمی1يمحدثه شهمراد

ایراندانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، تحقیقات دانشجویی،، کمیتهدانشجوي دانشکده بهداشت1
ایرانبجنورد، ،دکتري بهداشت محیط، دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه مهندسی بهداشت محیط2
علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایراندانشجوي دکتراي مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو هیئت علمی دانشگاه3
، بجنورد، ایرانکارشناس آزمایشگاه گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی4

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران:نویسنده مسئول*
Ehsan.abouee@gmail.com:پست الکترنیک

چکیده
صحیح پساب و حیط زیست حاکی از نیاز به مدیریتها کردن فاضالب تصفیه نشده به معدم مدیریت صحیح فاضالب و ر:زمینه و هدف

ئل زیست محیطی بنابراین مدیریت صحیح فاضالب یکی از مهمترین مسا. جلوگیري از ایجاد اثرات ناگوار بر انسان و محیط زیست می باشد
در این بررسی عملکرد سیستم . باشد که بدون آگاهی از وضعیت راندمان سیستم تصفیه نمی توان قضاوت درستی از سیستم داشتمی

.لجن فعال تصفیه خانه فاضالب شهر بجنورد در زمینه ي حذف مواد آلی و نوترینتها مورد سنجش و بررسی قرار گرفته است
می راندمان حذف مواد آلی و نوترینتها را در سیستم لجن فعال مورد بررسی قرار بوده ومقطعی- توصیفیحاضر پژوهش:کارروشمواد و 

مواد آلی و نوترینتها مقدار حذف ماه برداشت شدند و ششطی ها در دو محل از سیستم بصورت دو بار در هر ماه منظور، نمونهبدین.دهد
.سپس نتایج با آنالیزهاي آماري تجزیه و تحلیل شدندگرفت وانجامفسفات کلنیترات، نیتریت و،BOD5وCODبا سنجش

بر لیتر م میلیگر82/28و35/177،29/58، 31/503را به ترتیبو خروجیوروديدرBOD5و CODمتوسط غلظت ج، نتای:هایافته
، 67/22و فسفات کل در ورودي و خروجی به ترتیب ها، متوسط غلظت نیترات، نیتریت رفتار تغییرات نوترینتدر خصوص. نشان داد

.بدست آمدمیلیگرم بر لیتر 45/11، 15/0، 47/7و 28/22، 209/0
خانه فاضالب شهر بجنورد بدلیل شرایط مناسب جوي و طراحی، درصد حذف مواد آلی نوترینتها آن با توجه به نتایج، تصفیه:گیرينتیجه

.آوردلودگی شده و راندمان کافی جهت برآوردن استانداردهاي خروجی پساب فراهم میمناسب بوده که موجب کاهش چشمگیر آ
دمواد آلی، نوترینتها، بجنورلجن فعال،تصفیه فاضالب، :واژه هاي کلیدي

مقدمه
راآبگوناگونمصارفجهان،جمعیتافزونروزرشد

وشودمیآنکمیتافزایشبهمنجرکهدهدمیافزایش
فعالیتافزایشموجبنشینیشهریگر توسعهدطرفاز

هايپسابوهافاضالبتخلیهکشاورزي،وصنعتیهاي
بهمنجرکهشدهسطحیپذیرنده آبهايمنابعبهمختلف
به یقین می توان گفت .]1[گرددمیآنکیفیتکاهش

محیط زیست که تاثیر سریع که مهم ترین بخش آلودگی

داده تحت تاثیر خود قرارامع بشري رابی درنگ آن جوو
آلودگی آب، تصفیه ي آبهاي آلوده وتامین آب سالم و قابل 

جامعهمصرفیآبهماناساساًفاضالب،.]2[شرب است
قابل وشدهآلودهمختلف،کاربردهاينتیجهدرکهاست

منابعنظراز.باشدنمینظرموردمصرفبراياستفاده
زائداتیازترکیبیتوانمیراشهريفاضالبتولید،

واداريمسکونی،مناطقازآبتوسطکهدانست
بروشدهشهري، حملدرونصنعتیوتجاريتاسیسات

پژوهشیمقاله

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jn

ku
m

s.
5.

5.
S5

.9
27

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.n
ku

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 8

http://dx.doi.org/10.29252/jnkums.5.5.S5.927
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-154-en.html
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بآزیرزمینی،هايبآبااستممکنشرایطحسب
اگر.]3[آمیخته شده باشدهاسیالبیاسطحیهاي

آلیموادناقصتجزیهشود،انباشتهفاضالب تصفیه نشده
بدبوگازهايمقادیر زیاديتولیدبهمنجرستاممکنآن

60تا 40نشدهتصفیهفاضالبمکعبمترهر.]4[گردد
تأثیرات .کندمیآلودهراآشامیدنیتمیزآبمکعبمتر

فاضالبنادرستدفعازناشیمحیطیزیستنامطلوب
هايطرحاجرايامروزهکهاستحديدرصنعتی
امريصنعتیهايشهركوشهريمناطقدرفاضالب
کاهشبراي.]5،6[گرددمیتلقیبنیاديوضروري

وزیستمحیطبهفاضالبهاتخلیهازناشیسوءاثرات
جوامع،دربهداشت عمومیسطحارتقاءجهتهمچنین

تاریخچهکهنموداقدامفاضالبتصفیهبهنسبتبایستی
[گرددمیبرانگلستاندرقرن هیجدهمدومنیمهبهآن
به منظور تصفیه فاضالب از فرآیندهاي فیزیکی، .]7

امروزه روش .]8[شیمیایی و بیولوژیکی استفاده می شود
هاي مشتمل بر فرایندهاي بیولوژیکی به طور گسترده اي 
در تصفیه ي انواع فاضالبهاي مختلف با بار آلی زیاد مورد 
استفاده قرار می گیرد که در این میان فرایند لجن فعال از 

یمی ترین و متداول ترین روش هاي بیولوژیکی تصفیه قد
سیستم لجن فعال .]2،9،10[ي فاضالب به شمار می آید 

به دلیل تکنولوژي ساده و کارآیی زیاد در حذف مواد آلی 
به طور رایجی در تصفیه بسیاري از فاضالب ها مورد 

در تحقیقی که توسط .]11[استفاده قرار می گیرد
که روي بررسی عملکرد سیستم نشقهرمانی و همکارا

لجن فعال در تصفیه فاضالب شهرك صنعتی آق قال استان 
راندمانکلانجام گرفت میانگین1386گلستان در سال 

، 66/96به ترتیب برابر با BOD ،COD ،TSSبراي حذف
درصورتی که کیفیت. درصد محاسبه شد6/97، 2/98

درقالقآصنعتیشهركخانهتصفیهازخروجیپساب
بود، و پسابدفعاستانداردهايمطابقسالهايماهاکثر

زیستاستانداردهايباخروجی منطبقپسابموارديدر
دبیمقداربردقیقنظارتومدیریتباولینبودمحیطی

شدنقابل برطرفبراحتینواقصاینوروديآلیبارو
بهفاضالبتصفیههايخانهتاسیس تصفیه.]12[است

کندنمیطرفبررامحیطیزیستهاينگرانینهاییت
زیست محیطیمطلوباستانداردهايبهرسیدنبرايبلکه

وبررسیتحتمدامهاخانهتصفیهاینعملکردباید
برايکهجمله پارامترهاياز.]13[گیرندقرارارزیابی
توجهموردبایدفاضالبهايخانهتصفیهعملکردارزیابی

،)BOD(نیاز بیولوژیکیمورداکسیژنمیزانگیرد،قرار
، موادمعلق،)COD(موردنیاز شیمیایی اکسیژنمیزان

اینازTSSوخروجی فاضالبPHو محلولجامدات
.]14[استهاخانهتصفیه

هاي متعددي عمدتاً متشکل از دو خانواده امروزه تکنولوژي
نواع بزرگ تصفیه مکانیکی و تصفیه طبیعی جهت پاالیش ا

دارد که بسته به مشخصات فاضالب، ها وجودفاضالب
بزرگی و کوچکی وضعیت منابع مالی،وضعیت اقلیمی،

هاي زیست محیطی، وضعیت منابع انسانی پروژه، استاندار
هاي اجرایی، قابلیتمتخصص، وضعیت توپوگرافی منطقه،

نحوه بهره برداري، شرایط رفاهی، مسائل سیاسی و 
تواند بسیار هاي مرتبط میه و سایر پارامتراجتماعی منطق

هاي طراحی، یکی از مهمترین معیاري.]7[متفاوت باشد
هاي تصفیه فاضالب توجه به اجرا و بهره برداري از سیستم

باشد که خود سهم مهمی هاي زیست محیطی میاستاندار
چرا . در انتخاب نوع فرایند و سایر مالحظات خواهد داشت

از مناطق علی الرغم امکان طراحی و اجراي که در برخی
هاي تصفیه فاضالب، ممکن است به بسیاري از سیستم

دلیل وجود قوانین سخت گیرانه زیست محیطی نتوان هر 
همچنین در مقابل .]10[سیستمی را طراحی و اجرا نمود

ممکن است نوع کاربري پساب و نحوه دفع آن ومقایسه آن 
محیطی شرایط را براي اجراي هاي زیست با استاندار

.]10[هاي تصفیه فاضالب فراهم آوردبسیاري از سیستم
ها به عنوان مثال درصورتیکه محل دفع فاضالب تن

ها کاربري کشاورزي باشد و یا هاي پذیرنده باشد یا تنآب
ها باشد، ممکن است در نحوه چاه جاذب و یا تلفیقی از آن

ها و احی، نحوه چیدمان واحدهاي طرانتخاب فرایند، معیار
لذا . هاي مورد استفاده اثر گذار باشدحتی تعداد واحد

همواره بایستی توجه کافی به نحوه دفع پساب و 
هاي زیست محیطی موجود در این رابطه صورت استاندار

گیرد تا بتوان بهترین تصمیم را درخصوص مدیریت تصفیه 
گسترده سیستم لجن هوادهی .]11[پساب اخذ نمود

در حال حاضر تمامی بجنوردتصفیه خانه فاضالب شهر
فاضالب شهر را بعنوان فرایند اصلی، مورد تصفیه قرار می 
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لذا بررسی این سیستم از جنبه هاي فرایندي و در . دهد
نهایت تعیین نقاط قوت و ضعف این سیستم، می تواند 
نقشی مهم و اثر گذار براي احداث سایر واحدهاي مشابه 

ها عدم مدیریت صحیح فاضالب و رکشور ایفا نمایددر
حیط زیست حاکی از نیاز کردن فاضالب تصفیه نشده به م

صحیح پساب و جلوگیري از ایجاد اثرات ناگوار به مدیریت
بنابراین مدیریت . بر انسان و محیط زیست می باشد

صحیح فاضالب یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی 
هی از وضعیت راندمان سیستم باشد که بدون آگامی

تا در . تصفیه نمی توان قضاوت درستی از سیستم داشت
صورت عدم کارآیی مناسب و عدم دستیابی به 
استانداردهاي مجاز پساب خروجی در صدد رفع مشکالت 
آن برآمده و از آلودگی زیست محیطی و ایجاد مشکالت 

نا ب.ناشی از آن در سالهاي آتی جلوگیري به عمل آوریم
نوترینت هاجامع به بررسی تحقیق حاضر به صورتبراین 

و میزان حذف  آن با بجنوردفاضالب شهرو مواد آلی 
.سیستم لجن فعال پرداخته است

کارروش 
راندمان حذف مواد بوده ومقطعی-توصیفیپژوهش حاضر 

آلی و نوترینتها را در سیستم لجن فعال مورد بررسی قرار 
ه برداري به صورت نمونه برداري روش نمون. می دهد

و جامعه مورد مطالعه ) Composite Sampling(مرکب 
بعد از سیستم (ورودي تصفیه خانه نمونه هاي اخذ شده از

)بعد از سیستم کلر زنی(و خروجی تصفیه خانه ) دانه گیر
سیستم تصفیه فاضالب یاد شده از نوع لجن . می باشد

با توجه به طول . هی گسترده می باشدفعال به روش هواد
طی مدت مطالعه اخذ نمونه ها بصورت دو بار در هر ماه 

مواد آلی و مقدار حذف ماه صورت پذیرفت و شش
نیترات، نیتریت و ، BOD5وCODنوترینتها با سنجش 

در طول مدت . مورد ارزیابی قرار گرفتفسفات کل 
نمونه .محل ذکر شده برداشت شد2نمونه در24پژوهش

ها پس از برداشت ظرف مدت نیم ساعت به آزمایشگاه 
شیمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان 

جهت . شمالی منتقل شده و مورد بررسی قرار گرفت
و Dr5000، نیترات و نیتریتاز دستگاه فسفات کلسنجش 

نانومتر 507، 220، 430به ترتیب از طول موج هاي 
به CODندازه گیري غلظت مواد آلی و براي ااستفاده شد

به روش رقیق سازي بر BOD5و روش تقطیر برگشتی 
اساس روشهاي تعیین شده در کتاب استاندارد متد انجام 

با استفاده از نرم افزاراطالعات و در پایان.]15[گرفت
SPSS و نمودار ها نیز با کمک نرم افزار 16نسخهExcel

.ترسیم شدند
یافته ها

گیري براي پارامتر نتایج حاصل از اندازه1جدولدربا 
دوره مورد مطالعه و پارامتر هاي آلی در طولهانوترینت

.نشان داده شده استسیستم لجن فعال در 
و هاهمچنین روند تغییرات میانگین پارامتر نوترینت

دوره مورد مطالعه در سیستم پارامتر هاي آلی در طول
مختلف مورد بررسی قرار گرفت لجن فعال در محل هاي

.اندنشان داده شده5الی 1هاي که در نمودار

مورد مطالعه در لجن فعالپارامترهايP valueمیانگین راندمان حذف و : 1جدول 
واحد 
تصفیه

فاضالب 
خام 

ورودي 

پساب 
خروجی

راندمان
حذف 

برحسب (
)درصد

Std.DeviationPراندمان
value

حداقلحداکثر

BOD535/17782/2874/8398/8689/79583/53019/0
COD31/50329/5841/887/893/87395/189012/0
NO3

-67/2247/704/675/739/61589/29025/0
NO2

-209/015/022/2892/3313/21313/15068/0
PO4

3-28/2245/116/4809/5940588/19014/0
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در مراحل نمونه برداريBOD5روند تغییرات :2نموداردر مراحل نمونه برداريCODروند تغییرات :1نمودار

در مراحل نمونه بردارينیتریت روند تغییرات :4نموداردر مراحل نمونه بردارينیترات روند تغییرات :3نمودار

روند تغییرات فسفات در مراحل نمونه برداري:5نمودار

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jn

ku
m

s.
5.

5.
S5

.9
27

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.n
ku

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 8

http://dx.doi.org/10.29252/jnkums.5.5.S5.927
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-154-en.html


931)دانشجوییتحقیقاتکمیتهنامهویژه(5؛1392شمالیخراسانپزشکیعلومدانشگاهمجله

بحث
مطالعه نشاننتایج حاصل از داده هاي میدانی در کل دوره 

داد که به طور کلی تصفیه خانه با سیستم لجن فعال 
BOD5درصد 74/83ندمان حذف متوسط داراي را

، متوسط حذف )درصد89/79و حداقل 98/86حداکثر (
3/87و حداقل 7/89حداکثر (CODدرصد 41/88

درصد 04/67در مورد نیترات متوسط حذف و)درصد
، متوسط حذف )درصد9/61و حداقل 5/73حداکثر(

13/21و حداقل 92/33حداکثر (درصد 22/28نیتریت 
حداکثر (درصد 6/48متوسط حذف فسفات و) درصد

. می باشد) درصد40و حداقل 09/59
هاي مورد مطالعه در سیستم مورد مقایسه حذف پارامتر

هاي مطالعه قابل توجه بوده و تقریباً با بسیاري از سیستم
. ]16-18[کند برابري میمکانیکی معمول

هاي بیولوژیکی در اکثر مواقع براي رگیري سیستمبکا
هاي زیست محیطی خصوصاً در ارتباط رسیدن به استاندار

هاي ساخت و بهره برداري را با حذف مواد مغذي، هزینه
بنابراین قبل از طراحی و . نمایدتا حد دو برابر تحمیل می

هاي بیولوژیکی، آنالیز اولیه فاضالب و بکارگیري سیستم
تواند کمک شایانی در هاي ورودي میعیین میزان آالیندهت

بکارگیري سیستم مناسب تصفیه ایفا نماید، بطوریکه 
هاي موجود در فاضالب خام در حدي ممکن است آالینده

اده و مناسبی همچون هاي سباشد که با بکارگیري سیستم
هاي زیست محیطی لجن فعال بتوان به استاندارسیستم

با توجه به عملکرد تصفیه فاضالب شهر در . دست یافت
تصفیه براي این مطالعه مبین موثر بودن این سیستم

. باشدشرایط شهر مذکور می
در خصوص میزان مواد آلی پساب خروجی از تصفیه خانه 
مورد مطالعه نیز مشخص گردید که در تمام طول دوره 

بر . ها در زیر حد استاندارد بوده استمطالعه میزان آن
استاندارد هاي زیست محیطی ایراناساس استاندار

mg/L30هاي سطحی براي تخلیه به آبBOD5خروجی
باشدمیmg/L100باشد و براي مصارف کشاورزي می

هاي حاصل از این در حالیست که بر اساس یافته.]19[
هاي اب خروجی در کلیه ماهپسBOD5این مطالعه میزان 

. باشدسال در زیر حد استاندارد براي مصارف کشاورزي می
فاضالب تصفیه شده در تصفیه خانه شهر بجنورد عمدتاً (

ضمن آنکه ). باشدبراي استفاده از مصارف کشاورزي می
پساب خروجی سیستم لجن فعال بطور BOD5میزان 

9/21و حداقل 39حداکثر ( mg/L82/28متوسط 
لذا بر اساس نتایج بدست آمده . می باشد) میلیگرم در لیتر

خروجی در این سیستم گویاي BOD5میزان پساب
وضعیت مناسب است که حتی در بسیاري از سیستم هاي 

نیز دستیابی به این حد بسیار معمول مکانیکی جدید
.پرهزینه است

ر خروجی از تصفیه خانه که مقداCODدر ارتباط با میزان 
mg/Lهاي سطحی ایران آن در استاندارد خروجی به آب

mg/L200قید شده است و براي مصارف کشاورزي 60
هاي مورد باشد نیز مشخص گردید که در کلیه ماهمی

هاي زیست محیطی مطالعه، میزان آن پائین تر از استاندار
پساب CODمیزان . باشدبراي مصارف کشاورزي می

mg/L29/58عال بطور متوسط خروجی سیستم لجن ف
. می باشد) میلیگرم در لیتر5/47و حداقل 67حداکثر (

ه منظور بو همکارانغالمیتوسطاي که در مطالعه
یوراکتور غشایی مستغرق مقایسه عملکرد فرایندهاي ب

)SMBR (ال هوادهی گسترده و لجن فع)EAAS( در ،
تصفیه فاضالب قوي صورت گرفت، میانگین نسبت 

BOD5/COD در خروجی سیستم هايEAAS و
SMBR 537/0±11/0و 18/0708/0به ترتیب برابر

این امر نشان داد که تجزیه بیولوژیکی موادآلی موجود . بود
در مقایسه با سیستم SMBRدر پساب خروجی سیستم 

EAAS 20[مراتب کمتر استبه[.
در استاندارد مقدار در ارتباط با میزان فسفات خروجی نیز 

خروجی فسفات بر حسب میلی گرم در لیتر فسفر براي 
تصفیه خانه هاي فاضالب در مصارف تخلیه به آبهاي 

جهت مصارف کشاورزي و وmg/L6سطحی و چاه جذبی 
میزان .]19[آبیاري محدودیتی مقرر نگردیده است

فسفات پساب خروجی سیستم لجن فعال مورد مطالعه به 
9و حداقل 8/13حداکثر (mg/L45/11طور متوسط 

خروجی پساببود که میزان فسفات ) میلیگرم در لیتر
سیستم لجن فعال براي کشاورزي محدودیتی ندارد، اما 
براي تخلیه چاه جذبی و تخلیه به آبهاي سطحی داراي 

در مطالعه اي که توسط داورخواه . محدودیت می باشد
ربانی و همکاران بر روي اثر فرایند الکتروشیمیایی در 
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از پساب تصفیه شده خروجی از سیستم لجن حذف فسفر 
نتایج این مشاهده نشان داد که میزان . فعال صورت گرفت

درصد گزارش 11/93حذف فسفر در این مطالعه تا حدود 
تحقیق حاضر نشان داد که فرایند . شده است

الکنروشیمیایی در حذف فسفر بسیار کارآمد است و با 
رکل موجود در پساب استفاده از این فرایند می توان فسف

، دما و هدایت الکتریکی اولیه pHرا بدون نیاز به تنظیم 
بنابراین در شرایط عادي، تغییر در دما، . نمونه حذف نمود

pH ،و هدایت الکتریکی اولیه فاضالب به لحاظ مسائل فنی
.]21[اقتصادي و زیست محیطی توصیه نمی شود

مطالعه اي دیگر توسط موسوي به منظور بررسی شاخص 
هاي عملکردي بهره برداري تصفیه خانه هاي فاضالب شهر 

به فسفر در CODو BOD5نسبت . اصفهان صورت گرفت
اغلب تصفیه خانه ها باالتر از حد نرمال می باشد و دلیل 

جه وت. آن ورود مواد شوینده زیاد به همراه فاضالب است
به حذف فسفر به خصوص در مناطقی که پساب به 

.]22-23[رودخانه تخلیه می شود، ضروري است 
NO3میزان 

خروجی سیستم لجن فعال بطور پساب-
3/5و حداقل 5/8حداکثر ( mg/L47/7متوسط 

در استانداردها مقدار مجاز می باشد،) میلیگرم در لیتر
NO3حسببرنیتراتخروجی

براي تصفیه خانه فاضالب -
و تخلیه به چاه 50در مصارف تخلیه آب هاي سطحی

و جهت کشاورزي مقداري گزارش نشده mg/L10جذبی 
براي لجن فعالاست و لذا پساب خروجی سیستم 

کشاورزي و همچنین براي تخلیه به چاه جذبی و آبهاي 
.]19[سطحی محدودیتی ندارد

NO3در بررسی پارامتر خروجی 
، در سیستم لجن فعال -

این تصفیه خانه مشخص گردید که به علت زمان ماند 
طوالنی در ایستگاه پمپاژ براي رسیده به ظرفیت تصفیه 

نیتریفیکاسیون رخ می دهد به همین علت خانه پدیده
میزان نیترات در ورودي از میزان آن در پساب خروجی 

. بیشتر شده است
هاي توان اذعان داشت که حذف کلیه پارامتردر نهایت می

BOD5 ،COD ،TSS ،TDS ،NO3
-،NO2

در PO4-3و -
تصفیه خانه فاضالب شهر بجنورد نسبت به ماهیت 

وجه به نتایج به دست آمده از سایر ها و با تسیستم
.باشدمطالعات، منطقی و در حد معمول این سیستم می

متداولترین شیوه طراحی ته نشینی ثانویه بر اساس میزان 
بار سطحی و بارگذاري جامدات است، به همین علت به 
بررسی این دو پارامتر در حوضچه ته نشینی ثانویه تصفیه 

در طراحی این تصفیه . خته شدخانه فاضالب بجنورد پردا
بار سطحی در متوسط جریان حدود خانه میزان 

m3/m2.day10 برآورد شده است، در نتایج حاصل از این
m3/m2.day2/10مطالعه نیز میزان بارسطحی در حدود

. بدست آمد
با توجه به محدودیت منابع آب و ضرورت استفاده بهینه از 

ابهاي تصفیه شده در این منابع، اهمیت استفاده از پس
مواردي که به کیفیت پایین تري از آب نیاز است، مشخص 

از طرف دیگر فاضالب تصفیه نشده می تواند . می گردد
. مشکالت عدیده زیست محیطی به دنبال داشته باشد

استفاده از سیستمهاي تصفیه فاضالب با تکنولوژي پایین و 
زینه عدم مصرف انرژي یا کم مصرف عالوه بر کاهش ه

. هاي اقتصادي به اصالح محیط زیست هم کمک می نماید
نتیجه گیري

نشان بدست آمده در طول دوره مطالعهبررسی نتایج 
دهد که تصفیه خانه فاضالب شهربجنورد بدلیل وجود می

شرایط مناسب، در مجموع وضعیتی را بوجود آورده است 
هاي اصلی که موجب کاهش چشمگیر بسیاري از پارامتر

ها براي این حذف آالیندهواخص آلودگی گردیده استش
هاي مکانیکی سیستم در مقایسه با بسیاري از سیستم

پرهزینه، با مصرف انرژي باال و بهره برداري مشکل، از 
. وضعیت خوب و قابل قبولی برخوردار بوده است

تشکر و قدر دانی
به این مقاله بر اساس نتایج حاصل از طرح دانشجویی

مورد تصویب 3/2/92در تاریخ که 92/پ/637ماره ش
معاونت تحقیقات و فن آوري کمیته تحقیقات دانشجویی 

انجام پذیرفت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
نویسندگان مقاله مراتب تشکر و . نگارش شده است

. قدردانی خود را از معاونت محترم پژوهشی دارند
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activated sludge wastewater treatment system:
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Abstract
Background: Lack of efficient wastewater management and
letting out untreated sewage into the environment demonstrates
the need for efficient wastewater management to prevent harmful
effects for health and environment. Hence, efficient wastewater
management is one of the most important environmental issues .It
is not possible to evaluate efficiency of treatment system without
perception of efficiency of the system .In this study performance
of wastewater treatment plant of Bojnurd was evaluated and
surveyed.
Methods: This is   a descriptive sectional study.  Efficiency of
activated sludge treatment system in removal of organic matter
and nutrients was assessed .For this purpose samples were taken
twice a month from two areas of the system during 6 months and
the amount  of removed organic matter and nutrients was
measured by COD , BOD , Nitrate, Nitrite and total phosphorus
test . Then the results were analyzed by statistical analysis.
Results: Average concentration of COD in inlet and outlet was
503 and 177.35 mg/L respectively and BOD was 58.29 and 28.82
respectively. For nutrients average amount of nitrate in inlet and
outlet was 22.67 and 7.47respectively and this amount was 0.209
and 0.15 , and 22.28 and 11.45 for nitrite and total phosphorous
respectively.
Conclusion: According to the results, treatment plant of Bojnurd
due to the appropriate atmospheric condition and proper design
rate of organic matter and nutrient reduction reduce the
pollution and is suitable to meet the standards.
Keywords: Wastewater treatment, activated sludge, organic
matter, nutrient, Bojnurd
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