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شهر طُرقَبه اکنون یکی از شههرای    اطالعات کلی:

، واقع در اسهتین رراسهین   شهرستین طرقبه شیندیز

زم نهی بهه   یه  ککه د در   ا .آید به شمیر میرضو ،

در جنه  مسهک     متر مربع و 011 و ازار 2مسیحت 

 .میه اجرا گردید 6مهر طرقبه، طی مدت 

 طرقبه، استین رراسین رضو  محل اجرای پروژه:

تعهیونی مسهک  مع،هت، تعهیونی مسهک        کارفرما:

 گ،ستین و حصیر  و تعیونی مسک  جوانین

 0131 برداری:زمان بهره

 

 چالش:
منطقه و محهدودیت فاهی    سنگی بی توجه به بیفت 

، از س ستمی برا  تصف ه فیضهب  اسهتفیده   موجود

 کنند که کمتری  ن یز به سطح زم   را داشته بیشد.

اهی   بی توجه به نزدیکی س ستت تصهف ه بهه واحهد   

دارا   شههود کهههمسههکونی از س سههتمی اسههتفیده 

 مشکبت بو نبیشد.

قرار س ستت تصف ه در بیفهت مسهکونی،   نظر به است

و مشکبت زیسهت    ل تول د لج  حداقل بودهکتینس

مح طههی و بهداشههتی طههرر در شههرایو مط،ههو  و 

 استیندارد قرار گ رد.

اهی   تخ، هه بهه آ    بی توجه به کیربر  کسی  برا 

اسهتفیده  ، بتهوان از س سهتمی   سطحی و زیرزم نی

در حهد   رابتواند غ،ظهت ن تهرات و فسهفر     نمود که

 میید.ای  زیست مح طی تیم   ناستیندارد

از س ستمی استفیده نمییند که قیب، ت طرر توسهعه  

را در آینده در صورت افزایش بیر آلودگی بدون ن یز 

به تغ  رات قیبل توجه در سیرتیر س سهتت تصهف ه   

 دارا بیشد.

 :راهکار
طراحی  بخش دو تصف ه ب ولوژیکی تصف ه رینه در

 :گردید

 اهی  یندفرآ BNR   بورگ کهه  و فراینهد ژواینسه

یند مورد استفیده تخصصی در طراحی فرآبصورت 

 قرار گرفته است.

   راکتور ب هوف ،میIFAS     کهه در طراحهی راکتهور

 اواز  استفیده شده است.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B2
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 :اجزای سیستم تصفیهطراحی 

 بخش تصفیه فیزیکیالف: 

 آشغیلگ ر دستی داینه درشت

 گ ر بی اوادایگ ر و چربیدانه واحد

 مخزن متعیدل سیز

 آشغیلگ ر داینه ریز

 ب: بخش تصفیه بیولوژیکی

 س،کتور آنوکس کب و

 نیح ه بی اواز 

 نیح ه آنوکس ک

 بی استفیده از مدیی  غوطه ور  IFASراکتور

 مخزن ته نش نی

 س ستت جدا سیز  ذرات مع،ق

 واحد گندزدایی

 ج: تصفیه و دفع لجن

 ایضت اواز  لج 

 تد: اتاقک تاسیسا

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج:
رروجههی از کسههی  جریههین ورود  و مشخصههیت 

مطیبق بی مشخصیت  رینه فیضب  شهر طرقبهتصف ه

 بیشد:میزیر 

 پارامتر
جریان 

 ورودی

پساب 

 خروجی

درصد 

 حذف

M دبیمتوسو 
3
/d2222 - - 

COD Mg/l 676 Mg/l 62 31 

BOD5 Mg/l 222 Mg/l 21 31 

TSS Mg/l 216 Mg/l 11 21 

TKN 

O-N Mg/l 3 Mg/l 1 71 

NH3-N Mg/l 16 Mg/l 01 72 

TP Mg/l 02 Mg/l 6 61 

 


