
احسان دادخواه/تصفیه فاضالب، استفاده مجدد وبازچرخانی

و عدم مدیریت صحیحِ منابع خصوصاً آب در کشور زمینه ي کـاهشِ تـرازِ آب هـاي زیرزمینـی زوالت آسمانی، مصرفِ بی رویهکاهِش ن

را فراهم آورده، بگونه اي که هم اینک شاهِد کمبوِد شدیِد آب شیرین در کشور هستیم.94تا 81حد فاصِل سال هاي 

)1394-1381آب هاي زیرزمینی کشور (فِتوضعیت اُ 
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48,8% - 34% - 80,595 41,25 54,603 میزان روان آب هاي کل کشور 1

60% - 41% - 130 51,4 88
مقدار آب استحصالی از طریق 
نزوالت آسمانی و بارش هاي 

جوي
2

معمـول و مرسـومرایک روش معمـول در بسـیاري از نقـاط جهـانشیرین، استفاده از فاضالب صنعتی و شهري به عنوانِنیاز به آِب
برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمی ایران، آب و محـیط زیسـت بـه عنـوان موضـوعات خـاص يالیحه3ي. طبق مادهنموده است

.نداکمتر مورِد توجه بودهمتاسفانه، امااندراهبردي مورد تاکید قرار گرفته



وتولیـد کـود طبیعـی،پـاك نگهـداري محـیط زیسـت،شرایط بهداشتی براي زندگی مـردمتامیِن:چونیهدفاباتصفیه ي فاضالب
حاضـر روش هـاي مختلـف تصـفیه فاضـالب و مطالعـه يجزء برنامه هـاي اسـتراتژیک کشـورهاي توسـعه یافتـه اسـت. تولید انرژي

ه همـراِهمواجهه بـا آن راخاکستري و راهکارهاي مختلفبازچرخانی آِب بررسـی و مـورِدمشخصـات فنـی و برآوردهـاي اقتصـاديـب
است.قرار دادهتحلیل 

روش هاي تصفیه فاضالب هاي بهداشتی 
)EAASتصفیه فاضالب بهداشتی به روش لجن فعال هوادهی گسترده (- 1
)IFASثابت (تصفیه فاضالب بهداشتی به روش لجن فعال با مدیاي- 2
)MBBRتصفیه فاضالب بهداشتی به روش رأکتور بیولوژیکی رشد چسبیده با مدیاي متحرك (- 3
)SBRتصفیه فاضالب بهداشتی به روش رأکتور پر و خالی شونده نا یوسته (- 4
RBCتصفیه فاضالب بهداشتی به روش دیسک بیولوژیکی گردان یا - 5
بیو تاورتصفیه فاضالب بهداشتی به روش صافی چکنده یا-6
UASBتصفیه فاضالب بهداشتی به روش- 7
AGARتصفیه فاضالب بهداشتی به روش - 8
)MBRتصفیه فاضالب بهداشتی به روش رأکتور بیولوژیکی غشایی (- 9

: خواهد بودموارد ذیل الزامی ،تصفیه خانهبه منظور کاهش ریسک انتشار آلودگی و بوي ناشی از کارکردِ
.سهولت راهبري و کاهش ریسک اپراتورانتخاب فرآیند مناسب از حیث.1
.انتخاب ابزار دقیق مناسب.2
.هوازياستفاده از فرآیندهاي هوازي و پرهیز از به کارگیري واحدهاي بی.3
.سازجلوگیري از انتشار بو از واحدهاي غیرفرآیندي مانند ایستگاه پمپاژ و حوضچه متعادل.4

به دلیل A2Oو RBC ،SBRگزینه هاي مناسب و گزینه هاي MBR ،MBBRتوجه به این موارد گزینه هاي لجن فعال، با 
است.موجودجدیدترین و کارآمدترین روشMBRکه در این میان روش باشند.ریسک باالي انتشار بو گزینه هاي نامناسب می

با یک )فعالتصفیه بیولوژیکی (لجِنیک سیستم تصفیه فاضالب یکپارچه است که از ترکیب فراینِدMBR	فرایند تصفیه فاضالب 
فیلتراسیون در یک هوادهی و)،غام واحدهاي ته نشینی (زالل سازي. این فرایند با ادتم ممبرانی مستغرق تشکیل شده استسیس

کهدهدمیتشکیلراموثروسادهسیستمویکشده) متعارففعاِللجنِ(متعارففاضالب		جایگزین فرایندهاي تصفیهراکتور،
نشینیتهواحدجایگزینیبایندفرآدراین. دهدمیراکاهشسیستمبرداريبهرههايهزینهواولیهگذاريسرمایههايهزینه
بسیار باالتر مازاد و کیفیت لجنِ ، منافع زیادي از قبیل پایداري در بهره برداري، کاهش تولیِدسیستم جدا کننده ممبرانیباثقلی

، فرآیند مناسبی است که می تواند در محدوده وسیعی براي سیستم هاي بنابراین این سیستم.آیدپساب خروجی بدست می
استفاده مجدد از پساب تصفیه شده در تصفیه فاضالبهاي شهري وصنعتی بکارگرفته شود.

در این فرآیند، .ادغام شده استممبرانسیستمیکباکهاستمعلقرشدِ فعاِللجنِفرآیندِیک		MBR	فرآیند تصفیه فاضالب 
.سیستم لجن متعارف را برعهده داردسیستم ممبرانی نقش واحد ته نشینی (زالل سازي) در جداسازي جامدات معلق در 

وفاضالببامستقیمصورتبه وداشتهقرارهوادهیواحددرمستغرقبصورتمعموالممبرانها	MBRفاضالب يدر فرآیند تصفیه
) در تماس می باشند.Mixed Liquor(مخلوطمایع



پساب تصفیه شـده از درون ممبـران هـا ، خال بوجود می آید که استخراجِبا صرف انرژي کمی،مکشین فرآیند با استفاده از پمِپدر ا
به بیرون را به دنبال دارد.

بـه ایـن واحـد وارد مـی شـود تـا سـطح خـارجی ، مقداري هوا نیز از کف واحد هـوادهیفاضالبيتصفیهعالوه براین در این فرآینِد
مـازاد پذیرش نشده توسط ممبران ها را از سطح ممبران ها کنارزده و جابجا نمایـد. لجـنِرشته هاي ممبرانی را تمیز نموده وجامداتِ

در این فرآیند نیز معموال بصورت مستقیم از واحد هوادهی به خارج پمپ می شود.



شده :پساب تصفیهکیفیِت
را نمایش میدهد: MBRجدول ذیل کیفیت پساب تصفیه شده به روش 

ستون سمت راست، آب توزیع شده در شبکه لوله کشی در اتحادیه اروپا است که براي مصـارفی ماننـد اسـتحمام مـورد اسـتفاده قـرار 
میگیرد. 

:نسبت به سایر روشهاMBRمزایاي سیستم 
1.MBR .آخرین تکنولوژي و دانش فنی بشر بوده که براي تصفیه فاضالب مورد استفاده قرار گرفته است
هزینه ساخت و بهره برداري مشابه و قابل رقابت.2
نصب و راه اندازي ساده و بهره برداري ساده و با حداقل نیروي پرسنلی .3
ایش هزینه هاي ساخت در سایر روشها می شود. عدم نیاز به مخازن کالریفایر و ته نشینی ثانویه که موجب افز.4
کمتر از روش متعارف در روي زمین و حتی قابلیت اجرا بصورت زیرزمین و مدفون با %70-20فضاي مورد نیاز احداث تا .5

کاهش هزینه هاي مربوط به حفاري و تاسیسات50%
مدیریت لجنحذف مشکالت بهره برداري ناشی از ته نشینی ذرات، مواد فرار و .6
لذا عملیات تصفیه بیولوژیکی با سرعت  بسیار زیادتري صورت گرفته، MLSSبرابر بیشتر از 5- 4بدلیل عملکرد در غلظت .7

و مواد آلی بیشتري در زمان هاي بمراتب کمتر و در فضاي هاي بمراتب کوجک تر انجام میگیرند. این وضعیت موجب 
یشتري به لجن می دهد. راندمان عملکردي باال شده و پایداري ب

کاهش یافته و میزان 10- 5ساعت به کمتر از 72-24با حذف حوضچه هاي ته نشینی و افزایش ظرفیت تصفیه، زمان ماند .8
تبخیر آب از مخازن ته نشینی در فصول گرم بشدت کاهش می باشد.



عملیات جداسازي با استفاده از میکرو و کیفیت آب تولیدي در این فناوري بسیار بهتراز سایر روشهاست، از آنجایی که .9
اولترا فیلتر ها صورت می پذیرد، لذا عمال هیچ ماده جامد و معلقی و باکتري در آب تولیدي وجود نداشته و غلظت 

ویروس ها به حدي کاهش می بابد که حتی احتمال تب زایی در بدن هم ایجاد نمی کند.
نیازمند مراحل تصفیه ثانویه و MBRید آب با کیفیت باال و قابل مقایسه با فرایند هاي مبتنی بر لجن فعال بمنظور تول.10

اشاره کرد. UV، جذب سطحی و عملیات ثالثیه اي هستند که از جمله میتوان به انعقاد سازي، فیلتراسیون، کلر زنی
تر، افزایش تعداد افراد و افزودن این مراحل به سیستم لجن فعال عالوه بر نیازمندي به فضا و هزینه هاي عملیاتی بیش

توسعه فضاي کاري را به همراه خواهد داشت. 
11. MBR حداقل تعداد واحد هاي عملیاتی را داشته و عملکرد آن بسیار ساده است. به هیچ گونه ماده سمی و شیمایی

خصوص از آالینده محیط زیست نیاز نداشته و لذا به علت کم بودن تعداد مراحل عملیاتی، با موانع کمتري در
کارافتادگی واحد مواجه است. 

واحد هاي لجن فعال بمنظور ضدعفونی کردن نیازمند استفاده از کلر هستند، از آنجاییکه حجم وسیعی از کلر به گیاهان .12
آسیبی جدي می زند و ضدعفونی کردن با استفاده از ترکیبات شیمیایی، هرگز به معنی زدودن میکروارگانیسم ها از آب 

بمانند یک فیلتر فیزیکی عمل می کند، لذا به MBRصرفا موجب توقف فعالیت آنها می شود. با توجه به اینکه نیست و
برابر جدا می سازد صرفنظر از نوع یا چگونگی میکروارگانیسم. 610- 410طور کامل تمامی باکتري ها و ویروسها را تا 

نیاز به مواد شیمیایی کمتر، و مصرف انرژي کمتري در مقایسه MBRبه دلیل استفاده از حداقل واحد هاي عملیاتی در .13
با لجن فعال می باشند.

هیچ نیازي به عملیات گندزدایی، ضد عفونی کردن نداشته و فاقد هرگونه بوي بد است. MBRبدلیل عدم نیاز به کلر، .14
و جریان خروجی از آن (kWh/m3 0.30)در مقایسه با لجن فعال بسیار کمتر است MBRمیزان مصرف انرژي .15

99,99%Coliform آن بطور کامل گرفته شده است. بدلیل عدم استفاده از هرگونه ماده شیمیایی، عملیات آن بسیار
بی خطر و محصول تولیدي آن براحتی قابل استفاده است.

خروجـی آن براحتـی بـه ، MBRضروري است که بـا اسـتفاده از MF,UFبراي تامین آب شرب، استفاده از ممبران هاي .16
تزریق می شود.ROواحد هاي


