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استاا  رراستا    اندیز شهری در ش اطالعات کلی:

است. جمعیت این  ایرا در شمال شرق واقع  ،رضوی

 . است نفر بوده 6۱۷۵برابر با ۵۸۳۱شهر در سال 

 ، اساا  رراسا  رضویشاندیز محل اجرای پروژه:

 شرکت مرمر بان کارفرما:

 ۵۸3۸ برداری:زمان بهره

 

 

 

 

 

 

 چالش:
سنگی منطقه و محتدودیت فاتای   با توجه به بافت 

، از سیسامی برای تصفیه فاضتب  استافاده   موجود

 کنند که کمارین نیاز به سطح زمین را داشاه باشد.

هتای  با توجه به نزدیکی سیسام تصتفیه بته وا تد   

دارای  شتتود کتتهمستتکونی از سیستتامی استتافاده 

 مشکبت بو نباشد.

قرار سیسام تصفیه در بافتت مستکونی،   اسانظر به 

و مشکبت زیستت   پاانسیل تولید لجن  داقل بوده

محیطتتی و بهداشتتای دتترر در شتترایو مط تتو  و 

 اسااندارد قرار گیرد.

هتای  تخ یته بته      با توجه به کاربری پسا  برای

استافاده  ، باتوا  از سیستامی   سطحی و زیرزمینی

در  تد   راباواند غ ظتت نیاترات و فستفر     نمود که

 های زیست محیطی تامین نماید.اسااندارد

از سیسامی اسافاده نمایند که قاب یت درر توستعه  

را در  ینده در صورت افزایش بار  لودگی بدو  نیاز 

به تغییرات قابل توجه در ساراار سیستام تصتفیه   

 دارا باشد.

 :راهکار
درا ی  بخش دو تصفیه بیولوژیکی تصفیه رانه در

 :گردید

  هتای یندفر BNR   بورگ کته  و فراینتد ژوهانست

یند مورد اسافاده بصورت تخصصی در درا ی فر 

 قرار گرفاه است.

   راکاور بیتوفی میIFAS     کته در درا تی راکاتور

 هوازی اسافاده شده است.

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5
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 :اجزای سیستم تصفیهطراحی 

 بخش تصفیه فیزیکیالف: 

  شغالگیر دسای دهانه درشت

 هوادهیگیر با گیر و چربیدانه وا د

 مخز  ماعادل ساز

  شغالگیر دهانه ریز

 ب: بخش تصفیه بیولوژیکی

 س کاور  نوکسیکبیو

 نا یه بی هوازی

 نا یه  نوکسیک

 با اسافاده از مدیای غوده ور  IFASراکاور

 مخز  ته نشینی

 سیسام جدا سازی ذرات مع ق

 وا د گندزدایی

 ج: تصفیه و دفع لجن

 هاضم هوازی لجن

 تاسیساتد: اتاقک 

 

 

 

 

 

 
 

 

 نتایج:
پستتا  رروجتتی از جریتتا  ورودی و مشخصتتات 

مطتابق بتا    مسکن مهر شتاندیز رانه فاضب  تصفیه

 باشد:میمشخصات زیر 

 پارامتر
جریان 

 ورودی

پساب 

 خروجی

درصد 

 حذف

M دبیماوسو 
3
/d۵۵۳1 - - 

COD  Mg/l۱۷6 Mg/l ۱۳ 3۵ 

BOD5  Mg/l8۳۳ Mg/l 8۵ 3۸ 

TSS  Mg/l8۸6 Mg/l ۸۵ ۳۸ 

TKN 

O-N  Mg/l3  Mg/l۸ ۷۵ 

NH3-N  Mg/l۸6  Mg/l۵۵ ۷8 

TP  Mg/l۵8  Mg/l6 ۱۵ 

 


